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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 81.402 زهراء ناصر شاة ولي جزاع  1

  االول  انثى 80.505 مرفت سعدون مجيد بشارة   2

  االول  انثى 80.078 زينب صاحب ظاهر   3

  االول  انثى 79.04 لميس فؤاد شهاب مجيد  4

  االول  انثى 78.794 وئام عبود علوان خلف  5

  االول  انثى 78.509 مارينا كوهر هاجي يارو  6

  االول  انثى 78.005 سمر احمد عطوه  7

  االول  انثى 77.754 حمودبشائر محمد رضا م  8

  االول  انثى 75.974 االء مازن اسماعيل   9

  االول  انثى 75.927 رشا هاني سلمان فيصل   10

  االول  انثى 75.72 مروج كامل لعيبي   11

  االول  ذكر 75.529 حيدر عبود قاسم شدخان  12

  االول  ذكر 75.378 جواد علي رضا  13

  االول  ثىان 74.836 سيماء سامي صالح حمادي   14

  االول  انثى 74.708 سجى طه احمد عبد الجبوري   15

  االول  انثى 74.011 ايمان زكي امين حسون  16

  االول  انثى 73.882 ربى امين محمد ابراهيم  17

  االول  ذكر 73.407 احمد مجيد عبد الحميد  18

  االول  انثى 72.607 هديل علي عزيز علي   19

  الولا  انثى 72.08 اسيل محمد علي   20

  االول  انثى 71.979 شجن غانم عبد الشمري   21

  االول  انثى 71.311 ايالف ثامر خشان عنون  22

  االول  انثى 70.965 رشا فرحان كاظم علي  23

  االول  انثى 70.873 رؤى وليد رؤوف احمد  24

  االول  انثى 70.747 هبة عزيز عبد الحسين  25

  االول  انثى 69.81 اسراء محمد رضا كاظم  26

  االول  انثى 69.69 علياء طارق حمودي عبد هللا 27

  االول  ذكر 69.502 مختار عبد هللا محمد علي  28

  االول  انثى 69.211 سجى صادق كاظم فرحان 29

  االول  انثى 69.099 نور موفق مهدي صالح  30

  االول  انثى 69.037 ميساء لطفي محمود 31

  االول  ذكر 68.919 خالد حمود سعيد 32

  االول  انثى 68.319 شيرين كرم ياره  33

  االول  انثى 68.24 بان صباح عيسى غيدان 34
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  الدور  الجنس  المعدل  الرباعي االسم   ت
 االول  انثى 68.235 نورا نذير قاسم حمودي  35

  االول  انثى 68.152 بيداء علي رشيد  36

  االول  انثى 67.874 سها عبد الرحيم خوجة  37

  االول  انثى 67.194 هبه نصر عبيد عبد هللا  38

  االول  ذكر 67.151 محمود شاكر محمود  39

  االول  انثى 66.501 زينب عدنان عباس   40

  االول  انثى 66.483 احالم محيسن جلوخ  41

  االول  انثى 66.397 رشا حسام عبد الرحمن صبري  42

  االول  ذكر 66.235 نبيل سعيد محمد جاسم  43

  االول  انثى 66.158 سارة عباس عبد الرزاق  44

  االول  ذكر 66.055 محمد عالء حسين علي   45
  االول  انثى 65.988 صبا فارس برهان الدين  46

  االول  ذكر 65.22 ابراهيم سلطان ابراهيم سلطان  47

  االول  انثى 65.208 بيداء محمد مرزه عطيه  48

  االول  انثى 65.171 مينا محمد خليل  49

  االول  ذكر 65.119 مروان عبد الباري عبد العزيز  50

  االول  انثى 64.584 يبراكسي اسا دور همبارسوم  51

  االول  انثى 64.444  افراح احمد خضير  52

  االول  ذكر 64.376 ابراهيم احمد يحيى  53

  االول  انثى 64.036 لمى علي فاضل موسى  54

  االول  انثى 63.974 هديل خيري محمد علي  55

  االول  ذكر 63.736 فادي كمال يعقوب يوسف  56

  االول  ذكر 63.548 علي عباس سعدون ابراهيم  57

  االول  ذكر 63.373 قحطان عدنان نصر حسين  58

  االول  انثى 63.341 رغد خير هللا فيحان   59

  االول  ذكر 63.291 حسين عبد المنعم عبد الحميد  60
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 63.136 زهير محمود سعيد  61

  االول  ذكر 63.058 غيث اسماعيل طه حسين  62

  االول  ذكر 63.019 مروان عواد محمد عواد  63

  االول  انثى 62.961 مروة حكمت رشيد فخري   64

  االول  ذكر 62.928 محمد مصطاف حسين علوان   65

  االول  انثى 62.683 نور موسى حسن محمد  66

  االول  انثى 62.609 سرى خالد يسر جواد  67

  االول  انثى 62.406 زينة قتيبة احمد شهاب الدين  68

  االول  انثى 62.222 هبة عبد الرحيم مهدي   69

  االول  انثى 62.189 ايات زكي هاشم  70

  االول  رذك 62.147 محمد ارديني عبد الكريم ريحان  71
  االول  ذكر 62.089 اثير ماهر ضيغم  72

  االول  انثى 62.0007 هديل ضياء عباس مهدي  73

  االول  ذكر 61.732 اسامة مهدي جلود جدعان  74

  االول  انثى 61.555 ليلى نزار محمد  75

  االول  ذكر 61.411 عالء جاسم محمد فرحان  76

  االول  انثى 61.313 سهام خالد ابراهيم  77

  االول  ذكر 61.225 عايد عيدان عبد  78

  االول  انثى 60.785 روال محمد ناصر اسماعيل  79

  االول  انثى 60.684 اسيل سمير مهدي صالح  80

  االول  ذكر 60.541 علي حسين علوان مصلح  81

  الثاني  ذكر 60.237 حسان زهير صبري احمد  82

  االول  انثى 60.084 ميديا جمال احمد  83

  الثاني  ذكر 60.041 فى نوري رشيد مصطفىمصط  84

  االول  ذكر 60.009 رسول كامل عرنوص  85

  االول  ذكر 59.914 عمر محمد محمود  86

  االول  انثى 59.794 ريم زيدان خلف غزالة   87

  االول  انثى 59.714 رؤى نزار احمد   88

  الثاني  انثى 59.683 نورا قصي هاشم  89

  االول  انثى 59.532 سماره عالء احمد   90

  االول  ذكر 59.381 يوسف ناجي مثنى   91
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 59.239 احمد فؤاد مالك  91

  االول  ذكر 58.923 احمد ضياء عبد علي حسون   92

  االول  ذكر 58.832 علي محمد محيسن   93

  االول  ذكر 58.775 فريد سعيد حميد سلمان  94

  الثاني  ذكر 58.552 علي عبد الحسين جواد  95

  االول  انثى 58.38 حنان غالي جبار  96

  الثاني  انثى 58.365 نورا حسام الدين عبد هللا  97

  االول  ذكر 58.364 بسام نوري شاكر  98

  الثاني  ذكر 57.695 مثنى محمد حسن عبد الرحمن  99

  االول  ذكر 57.577 عماد احمد شرف  100

  االول  ذكر 57.372 عبد هللا محمود محمد  101

  االول  ذكر 57.301 عالء عبد الحميد حسين  102

  الثاني  ذكر 57.185 عماد حكمت عبودي عبد الكريم  103

  االول  انثى 56.989 هبة طالب عبد السادة   104

  االول  انثى 56.911 سالي زهير حسين  105

  الثاني  انثى 56.731 هالة كمال هادي  106

  االول  انثى 56.526 رؤى عبد الحسين خضير  107

  االول  انثى 56.31 اال ء عبد الحسين كريم   108

  الثاني  انثى 56.086 سعد سامي نادرهبه   109

  الثاني  ذكر 56.035 لطيف ستار نوري امين  110

  الثاني  ذكر 55.864 عبد هللا طارق رحيم  111

  الثاني  ذكر 55.842 محمد عبيد خضير  112

  الثاني  ذكر 55.772 محمد هوبي مطر حسن  113

  الثاني  ذكر 55.436 عبد الملك محمد علي   114

  الثاني  ذكر 55.374 ابراهيم ليث عبد الوهاب   115

  االول  ذكر 55.282 حيدر حمزة هادي   116

  الثاني  انثى 54.97 لبنى صادق محمد علي حسن   117

  الثاني  ذكر 54.86 مازن ذياب مهدي   118

  الثاني  ذكر 54.838 عمار مظهر صادق   119

  الثاني  انثى 54.345 زهراء عيدان جيجان   120

  الثاني  انثى 54.139 نور احمد بدري   121

  الثاني  انثى 53.185 رؤى عادل محمود  122

  الثاني  ذكر 53.026 فاضل كاظم جبر مطر  123

  الثاني  ذكر 52.709 محمد شكيب شفيق  124

  الثاني  ذكر 50.763 علي عبيد حاتم   125
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