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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 62.3973 تبارك عزيز علوان مسلم  1
  الثاني  ذكر 60.2821 ياسين عامر عبد الكريم احمد  2
  الثاني  انثى 59.7337 ايه عادل مھدي عجيل  3
  الثاني التكميلي /المحاولة الرابعة  انثى 59.4719 مريم عدنان علي جاسم  4
  الثاني  ذكر 59.3644 حسن رعد ھادي حسين  5
  الثاني  ذكر 58.7401 مھند محمد كامل راضي  6
  الثاني  انثى 58.2666 عبھول ھجران محي عبد  7
  الثاني  ذكر 58.1436 مصطفى محمد كامل حسن  8
  الثاني  ذكر 57.8977 احمد محمد عالوي عبد  9

  الثاني  انثى 57.7684 ايه قاسم نصيف جاسم  10
  الثاني التكميلي المحاولة الرابعة  ذكر 57.7267 كرار امجد نعيم خلف  11
  الثاني  رذك 57.4212 علي فارس غضبان ناصر  12
  الثاني  انثى 57.1113 غفران محمد فرحان صالح  13
  الثاني التكميلي  انثى 57.0731 امنه ستار جبار سيبان  14
  الثاني  انثى 56.8853 واجدة بسام عبد حسين  15
  الثاني  انثى 56.7829 ھدير ناظم عبد الحسين ھادي  16
  الثاني  انثى 56.5491 اريام فؤاد داود سعيد  17
  الثاني  ذكر 55.8497 ى جاسم اسماعيل جاسممرتض  18
  ذكر 55.6313 عمر علي حميد عكاب  19

  الثاني التكميلي 
  المحاولة الرابعة

  الثاني  انثى 55.5085 ھاجر حميد رشيد جليل  20
  الثاني  انثى 55.3122 شھد ثائر عبد الجبار يونس  21
  الثاني  انثى 55.1663 ريم قتيبه محسن فرج  22
  الثاني التكميلي المحاولة الرابعة  انثى 55.0319 خلف عبد الرزاقرسل عماد   23
  الثاني  ذكر 54.85 مروان عبد السالم محمد خلف  24
  الثاني التكميلي المحاولة الرابعة  انثى 54.7381 ايه رستم علي محمد  25
  الثاني  انثى 587,449 يارا حسين عنون عبيد  26
  االول  ذكر 89.6603 محمد عامر ثامر محمود 27
  االول  انثى 87.1663 ھبه معافي رشيد محمد 28
  االول  انثى 82.2262 وجدان سلمان ھاشم سعيد 29
  االول  ذكر 81.9841 سجاد ياس خضير مھدي 30
  االول  ذكر 79.8476 محمد باقر واثق صادق عبد الھادي 31
  االول  انثى 79.2163 لمياء محمود جسام حسن 32
  االول  ذكر 77.9907 يل رضاعبد هللا عادل اسماع 33
  االول  انثى 76.7832 شيماء محمد عبد عبد هللا 34
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  الدور  الجنس  المعدل  باعي االسم الر  ت
 االول  انثى 76.7778 شھد فراس فيصل عبد الكريم  35
  االول  انثى 76.2786 تبارك نزار عبدالحسن شھاب  36
  االول  ذكر 75.9229 منتظر عبد الوھاب عبد العزيز   37
  االول  انثى 75.0399 فرح كمال خلف عبد  38
  االول  انثى 74.4881 زھراء حميد كاظم محمد  39
  االول  انثى 73.6735 زھراء علي حسن كيم  40
  االول  انثى 73.1493 زينب جاسم محمد حسين  41
  االول  انثى 72.8129 اسيل محمد نافع حسن  42
  االول  ذكر 71.7792 مازن نصيف جاسم محمد  43
  االول  انثى 71.3961 سوالف صباح حنون عطيه  44
  االول  انثى 71.3085 رنده خالد احمد محمد  45
  االول  انثى 71.1214 طيبه محمد علي كامل عبد الكريم  46
  االول  انثى 70.081 اميره مھند عادل عبد الرضا  47
  االول  انثى 68.6481 شھد احمد صبحي محمد  48
  االول  انثى 68.4463 ياسمين علي فخري عبد الوھاب  49
  االول  انثى 68.1238 ھاجر ثائر عبد الوھاب ابراھيم  50
  االول  انثى 67.3696 عبيد كريم ايه ماجد  51
  االول  ذكر 67.3243 علي عادل خضير عباس  52
  االول  انثى 66.8634 جنات ياسر ياسين خضير  53
  االول  انثى 65.6687 بلسم جبار جاسم مطر  54
  االول  انثى 65.591 ھبه امين ياسين طه  55
  االول  انثى 65.4976 ديانا رعد احمد كريم  56
  االول  انثى 65.4223 يد سالمرواء صالح حم  57
  االول  انثى 65.273 زھراء ھجرس رزاق جابر  58
  االول  ذكر 65.0135 طيف محمود علي رضا  59
  االول  انثى 64.7561 طيبه سمير سعيد غني  60
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 64.6386 ساره سعد احمد شھاب  61
  االول  انثى 64.5849 حنين خالد شاكر ناجي  62
  االول  ذكر 63.9008 مرتضى محمد عايد قاسم  63
  االول  انثى 63.7542 دشھد محسن قاسم محم  64
  االول  انثى 63.7503 داليا علي عبد الحسين عطيه  65
  االول  انثى 63.5209 رسل غسان ياسين عبد اللطيف  66
  االول  ذكر 63.5073 محمد علي مؤيد حميد محمد  67
  االول  ذكر 62.0345 ايوب عطا هللا حسن اسماعيل  68
  االول  انثى 62.0151 زينه خالد كعيطان علي  69
  االول  ذكر 61.6722 احمد سالم رشيد فتح هللا  70
  االول  انثى 61.4165 ايات انور علي محمد  71
  االول  انثى 61.0679 مروه قيس حسن محمد  72
  االول  ذكر 59.3675 رشيد صبار مرعي يوسف  73
  االول  ذكر 59.2003 سيف جاسم محمد عبود  74
  االول  انثى 58.5936 ئافان عدنان غيدان اسماعيل  75
  االول  انثى 58.272 جنات محمد ابراھيم حسن  76
  االول  ذكر 57.2817 صادق جعفر عبد هللا حسين  77
  االول  ذكر 56.3232 حيدر عامر كاظم جواد  78
  االول  انثى 56.1985 ُعال فؤاد حمادي عطبان  79
  االول  انثى 55.58 ريم علي محمد حميد  80
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