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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 84.431 يسرى عبد القادر وهبي  1

  االول  انثى 81.591 هديل جبار جريش السراي  2

  االول  انثى 81.158 ميس محمد هوبي  3

  االول  ذكر 79.668 وجيه عبد الغني عبد الحسين  4

  االول  انثى 78.177 فاتن كاظم ناصر الدباغ  5

  االول  انثى 77.776 ضحى عبد الهادي عبد الجبار  6

  االول  انثى 77.39 فاطمة حسن فاضل الجابر  7

  االول  انثى 77.142 سهى عطية خلف السعدي  8

  االول  انثى 76.991 غيداء عبود حبيب  9

  االول  انثى 75.997 فاضل محمد الشاميسحر   10

  االول  انثى 75.915 سمية عبد الحسين رزوقي  11

  االول  انثى 75.764 فادية عبد الوهاب ستار  12

  االول  انثى 75.449 رشا جاسم شالف  13

  االول  انثى 75.225 فادية زهير شمعون  14

  االول  انثى 75.105 داليا نبيل عبد الودود  15

  االول  ذكر 74.196 اسامة عبد الصاحب جواد  16

  االول  انثى 72.646 وسن عبد الرضا ابراهيم  17

  االول  ذكر 72.174 ليث عبد المطلب ابراهيم  18

  االول  انثى 71.277 هيام هاشم سعيد  19

  االول  انثى 71.035 خولة عبد االمير ال شمران  20

  االول  انثى 70.578 مريم رحيم احمد  21

  االول  انثى 70.4 نورا علي عبد اللطيف  22

  االول  انثى 69.775 نرمين صالح الدين ايوب  23

  االول  انثى 69.354 رغد عبد الرسول مسلم  24

  االول  انثى 69.189 فرقد احمد عبد الرزاق  25

  االول  ذكر 69.157 محمد عبد صالح المشهداني  26

  االول  انثى 69.123 علياء خالد عبد اللطيف 27

  الثاني  انثى 69.003 كرام جنيد خلف 28

  االول  ذكر 68.838 زيد باسم محمد الجميلي 29

  االول  ذكر 68.691 سعد صاحب محمد 30

  االول  ذكر 68.143 وليد خالد عبود 31

  االول  انثى 68.056 مريم حمزة سعيد 32

  االول  انثى 67.888 خديجة مصطفى خليل 33

  االول  انثى 67.795 رفا سامي بريبر 34
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 االول  انثى 67.734 مارال خاجيك اوانيس  35

  االول  انثى 67.444 هدى محمد صالح  36

  االول  انثى 66.964 عودة كاظم عواطف  37

  االول  ذكر 66.878 قصي بداع مخلف  38

  االول  انثى 66.787 رندة محمد فوزي  39

  االول  انثى 66.683 منال مهدي اسماعيل  40

  االول  انثى 66.578 ساره قحطان محمد صالح  41

  االول  انثى 66.418 لبنى هالل عبد الرحمن  42

  االول  انثى 66.075 سرى عبد الجبار عبد هللا  43

  االول  انثى 66.074 زهراء صباح سالم  44

  االول  انثى 65.881 تمارة ثامر محمود  45
  االول  انثى 65.87 رشا كريم علي  46

  االول  انثى 65.734 رنا ظاهر رمضان  47

  االول  انثى 65.638 تمارة خليل ابراهيم  48

  االول  ذكر 65.172 محمد عبود سالم  49

  االول  ذكر 64.711 عامر عبود مطر  50

  االول  انثى 64.557 طالب محمد هديل  51

  االول  انثى 64.502 رؤى عباس علوان  52

  االول  انثى 64.197 االء نزار عبد الرحمن  53

  الثاني  انثى 64.015 مريم هاشم عيسى الربيعي  54

  االول  انثى 63.721 زينب مجيد كاظم  55

  االول  ذكر 63.389 مصطفى منذر مسلم  56

  االول  ذكر 62.966 علي محمد علي خضير  57

  االول  ذكر 62.816 لؤي ابراهيم هادي  58

  االول  ذكر 62.568 احمد زهير صاحب  59

  االول  انثى 62.42 مبادئ سعدي محمود  60
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 االول  انثى 61.085 بيداء جاسم عبد الحسن  61

  االول  انثى 60.36 عائدة محمد هادي الخفاجي  62

  االول  انثى 60.189 سوسن محمد توفيق رضا  63

  االول  ذكر 59.926 محمد عبد الكريم محمد  64

  االول  انثى 59.881 ايناس ابراهيم كله الزركدني  65

  االول  ذكر 59.74 مصطفى احمد مهدي  66

  االول  انثى 59.652 سنا ستار حسين  67

  االول  انثى 59.353 بسمة طارق صادق  68

  االول  ذكر 58.982 علي جاسم الخفاجيمحمد   69

  االول  ذكر 58.38 عادل غازي سالم  70

  االول  ذكر 57.628 مصطفى صباح شهيد  71
  االول  انثى 57.574 جنان عبد الستار الزبيدي  72

  االول  ذكر 57.49 طارق اسامة عبد المنعم  73

  االول  انثى 56.973 بتول قاسم خلف  74

  الثاني  ذكر 55.15 عمر عبد الوهاب عبد  75

  االول  انثى 54.881 وسن فالح جبار  76

  الثاني  انثى 54.593 اسراء سالم محمد صالح  77

  الثاني  ذكر 52.215 اري سليمان يد هللا  78

  الثاني  انثى 52.131 حنان قدوري عبيد  79

  الثاني  ذكر 51.986 ربيع اسماعيل كاظم شبر  80
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