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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 88.109 سمية سعد سليمان  1

  االول  انثى 83.999 ون خموفرح شليم  2

  االول  انثى 82.888 زينة مكي دحام  3

  االول  انثى 81.618 زهراء صادق علي  4

  االول  انثى 80.118 رشا شاكر محمود  5

  االول  ذكر 78.59 منعم جبار حمزة  6

  االول  انثى 74.875 سلمى عبد وحواح  7

  االول  انثى 74.091 علياء نوري حاتم  8

  االول  انثى 74.036 هديزينب عبد علي م  9

  االول  ذكر 73.758 محمدابراهيم كاظم  10

  االول  ذكر 73.663 براء طه ا حمد  11

  االول  انثى 73.475 ختام عبد النبي سلمان  12

  االول  انثى 73.362 زينب علي طاهر  13

  االول  انثى 73.258 منار بشار مرتضى  14

  االول  انثى 72.89 نادية ضياء يوسف  15

  االول  انثى 72.424 ان شهاب احمدالح  16

  االول  ذكر 72.172 نزار اكرم جاسم  17

  االول  انثى 71.933 نور فارس عبدالكريم  18

  االول  انثى 70.881 سراء عصام عبد الوهاب  19

  االول  انثى 70.785 بارقةادهم طاهر  20

  االول  ذكر 69.969 احمدعلي تقي  21

  االول  ثىان 69.16 فرح فقيد عريبي العباسي  22

  االول  انثى 69.079 حوراء سالم بهلول  23

  االول  انثى 69.05 زكا سهم عبدالجبار  24

  االول  انثى 69.038 ميس اياد احمد  25

  االول  انثى 68.938 ايمان علي عبيد حسين   26

  االول  ذكر 68.894 نبيل يوسف حرش 27

  االول  انثى 68.874 نور  عبد الستار عبد الرحمن 28

  الثاني  ذكر 68.349 رث فاضل حسين حا 29

  االول  انثى 67.452 لينة ثامر خزعل  30

  االول  انثى 67.432 زينب رعد عطا ناصر  31

  االول  انثى 66.986 ابتهال سليم جالب  32

  االول  انثى 66.864 افراح عالوي كريم  33

  االول  انثى 66.753 بان نوري عبود 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 66.736 هدى عبد العالي عبد الحسين   35

  االول  انثى 66.322 سجى احمد محمد عبد هللا  36

  الثاني  ذكر 66.319 سيف سعد خضير   37

  االول  انثى 64.809 زينب جبير دهيرب  38

  االول  انثى 64.745 سرى طالب كريم  39

  االول  ذكر 64.489 مصطفى رؤوف موسى  40

  الول  انثى 64.433 رحاب خضر ياسين   41

  االول  ذكر 64.3 وسام مجيد محمد  42

  االول  ذكر 64.222 ريم زهير نجيب ك  43

  الثاني  انثى 63.926 ريام حمد هللا اكرم    44

  االول  انثى 63.634 نورة نوري محمد  45
  االول  انثى 63.47 اسراء علي حسين   46

  االول  ذكر 63.196 علي عدنان محمد  47

  الثاني  ذكر 63.111 قصي عبد هللا عبد حسون  48

  االول  ذكر 62.381 انس محمد بشار شاكر  49

  الثاني  انثى 62.312 نور خاشع محمود  50

  االول  انثى 62.102 زينب خلف حسين   51

  الثاني  ذكر 61.994 ياسرمحمد عبد الكاظم   52

  الثاني  انثى 61.845 سحر حسن هاشم  53

  االول  انثى 61.731 ازل رزاق احمد   54

  الثاني  انثى 61.585 رؤى غسان راجي   55

  الثاني  انثى 61.366 رسل احمد علي   56

  الثاني  ذكر 61.321 حيدر عبد هللا موسى   57

  االول  ذكر 60.956 عمار عبد الستار حسن   58

  الثاني  انثى 60.459 ميسم محمود فرج   59

  الثاني  ذكر 60.349 حيدرهاشم علي   60
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  عربية  انثى لينا وائل عبد الرزاق   61

  الثاني  عراقية  انثى فرح مازن سلمان   62

  الثاني  عراقي  انثى نورس قصي مكي   63

  الثاني  عراقية  انثى زهراء حكمت عبد الرسول   64

  االول  عراقي  ذكر مصطفى عالء مولود   65

  االول  عراقي  ذكر هيمن عباس لطيف  66

  الثاني  عراقية  انثى ايثار يحيى علي   67

  الثاني  عراقي  ذكر علي محمد علي سعد   68

  الثاني  عراقي  ذكر ئارام حسين خورشيد  69

  الثاني  عراقية  انثى داليا خضير حسن   70

  الثاني  عراقي  ذكر احمد عادل كاطع   71
  الثاني  عراقية  انثى زهراء ابراهيم كاظم   72

  الثاني  عراقي  ذكر عمار علي محمدرضا  73

  الثاني  عراقية  انثى سرى  اسامة عبد الملك   74

  الثاني  عراقي  ذكر سنان كاظم جواد   75

  الثاني  عراقي  ذكر احمد حمزة محمد   76

  الثاني  عراقي  ذكر مجند عبد الحليم حسين   77

  الثاني  عراقي  ذكر عمر محمد جابر   78

  الثاني  عراقية  انثى سالي علي عبد الرزاق   79

  الثاني  عراقي  ذكر مروان عادل محمد   80

  الثاني  عراقي  ذكر صباح حسن هاشم  81

  الثاني  عراقية  انثى عبير محمد يوسف  82

  الثاني  عراقي  ذكر جاسم محمد خزعل   83

  الثاني  عراقي  ذكر ايمن خليل اسماعيل   84

  الثاني  عراقية  انثى شهالء هادي فرحان   85

  الثاني  عراقي  ذكر ياسر حسون عزيز  86

  الثاني  عراقي  ذكر حسام محمد جابر   87

  الثاني  عراقي  ذكر غسق ضياء ناصر   88

  الثاني  عراقي  ذكر بيان علي سامر   89

  الثاني  عراقي  ذكر ميثم كامل حمود   90

  الثاني  عراقية  انثى نور عامر عباس   91
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 55.979 شيماء سعيد حميد  91

  الثاني  ذكر 55.735 وائل عبد الستار جبار   92

  الثاني  ذكر 55.691 عادل  عبد العظيم كريم    93

  الثاني  ذكر 55.218 علي عمر امانج   94

  الثاني  انثى 55.127 زينب عدنان طاهر  95

  الثاني  ذكر 54.857 يوسف صالح الدين عبد  96

  الثاني  ذكر 54.754 سامر حسان مجيد  97

  الثاني  ذكر 54.31 ثامر جعفر عباس   98

  الثاني  ذكر 54.205 بالل محمد عبد  99

  الثاني  انثى 53.842 عروبة عبد القهار عبدالسالم   100

  الثاني  ذكر 53.736 عدنان جعفرسعد   101
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