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 التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
	5192	انثى	67.608	ثائر اكرم احمدغفران   1
	5205	انثى	80.494  سارة يحيى تركان ناصر  2
	5207	انثى	59.628  دعاء سالم جابر عباس  3
	5221	انثى	58.947  اسراء ستار جبار محسن  4
	5224	انثى	69.234  ورود كريم جبار محسن  5
	5238	ذكر		69.362  احمد قيس جواد كاظم  6
	5249	انثى	75.702  شمس نجم حسن صالح  7
	5252	انثى	70.044  رقية جاسم حسين علي  8
	5260	انثى	61.598  عذراء عبد المھدي حسين علي  9

	5267	انثى	74.763  ديانا فاضل حسين كاظم 10
	5272	انثى	80.825  سارة عبد الباسط حمد  11
	5273	انثى	84.394  سارة لفتة حمد فياض 12
	5278	انثى	81.236  زيدان حميد اعيورآالء  13
	5291	انثى	66.691  مروة كاظم خضيرغضيب  14
	5300	انثى	71.902  نجالء احمد خليل ھندي 15
	5302	انثى	62.846  لبنى قاسم خليل ابراھيم 16
	5307	انثى	56.741  سجى سامي داود ريكان 17
	5319	انثى	76.198  نور محمد زغير عليوي 18
	5330	انثى	71.487  افراح حسين سلمان كاطع 19
	5335	انثى	74.237  ميسرة احمد سليمان صالح 20
	5347	ذكر	61.858  محمد رشيد شنون حسون 21
	5348	انثى	73.937  بتول كاظم شنيور جلود 22
	5349	ذكر	64.575  عبد الرحمن رشيد شھاب احمد 23
	5351	ذكر	58.167  ناھض شھاب احمدخطاب  24
	5362	انثى	64.548  سرى مھدي صكب عكلة 25
	5372	انثى	57.095  ھاجر فؤاد عباس محمد 26
	5374	انثى	78.121  ريام محمد عباس عبد 27
	5378	ذكر	61.619  امير احمد عبد فرحان 28
	5386	انثى	63.317  حنين رعد عبد المنعم 29
	5419	ذكر	57.45  عبد هللا علي عبد هللا  30
	5439	ذكر	72.466  اسماعيل احمد عدنان عبد 31
	5449	انثى	86.734  شدن علي عطوان حسين 32
	5468	انثى	87.011  ميس حسين علي فضل 33
	5471	ذكر	58.941	احمد عبد الخالق علي محمد 34
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	5491 انثى	77.046	مريم نبيل فاضل علي  35
	5517 انثى	67.675	غيداء عبد الكريم كودي حسين  36
	5523 انثى	62.251	غفران عادل مجيد علوان  37
	5538 انثى	78.329	شھد حافظ محمد حنظل  38
	5547 ذكر	57.208	علي عماد محمد *  39
	5563 ذكر	65.812	شاكر عواد محمود رخت  40
	5568 انثى	64.941	سارة احمد مراد سيف  41
	5576 انثى	60.125	ھديل حسين مطلك دلھوم  42
	5584 انثى	71.793	تبارك صالح مھدي سعيد  43
	5590 انثى	64.06	سارة عالء موسى محمد  44
	5593 ذكر	56.61	حسن عيدان ناريمان حمدي  45
	5599 انثى	61.122	ھويدا يحيى نعمان محمود  46
	5600 انثى	62.611	رواء حسن نعمة حسين  47
	5615 انثى	60.865	زھراء جواد يوسف محمد  48
	5616 انثى	70.297	نورھان حافظ يوسف عبد  49
	5618 انثى	63.173	فاطمة مجيد يوسف محمد  50
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