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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 86.137 شيماء ضياء الدين احمد  1

  االول  انثى 85.104 نية حميد جاعدام  2

  االول  انثى 84.42 ياسمين عالء حسن  3

  االول  انثى 83.218 مها محمد عبد الحسين  4

  االول  انثى 82.582 رفل علي سمير  5

  االول  انثى 79.622 فاطمة حكمت حمودي  6

  االول  انثى 76.121 نور جاسب رسن  7

  االول  انثى 75.128 مروه عبد هللا غالم  8

  االول  انثى 74.296 مالذ علي عبد العزيز  9

  االول  انثى 73.766 مروه بشير قاسم   10

  االول  انثى 73.226 وسن داود سلمان  11

  االول  انثى 72.894 رغد رياض محمد   12

  االول  ذكر 72.888 محمد حيدر حسين  13

  االول  انثى 72.703 ضمياء زهدي فتاح  14

  االول  انثى 72.443 ورود حليم يوسف  15

  االول  انثى 72.11 بتول محمد صالح  16

  االول  ذكر 71.545 محمد فاضل زامل  17

  االول  انثى 71.474 هبه عدنان انور  18

  االول  ذكر 71.323 زيد ايدورد جورج  19

  االول  ذكر 70.872 وعد محسن عبد الحسين  20

  االول  انثى 70.574 علياء عبد الكاظم عبد هللا  21

  االول  ذكر 70.17 لعظيم عبد الحميدماهر عبد ا  22

  االول  انثى 70.162 هديل سنام نعمان  23

  االول  انثى 68.588 سارة سمير محمود  24

  االول  انثى 68.43 رغد محي نجم   25

  االول  انثى 68.377 اسال مجيد حميد  26

  االول  انثى 67.975 دالل فاضل محمد 27

  االول  انثى 67.901 ايمان سامي خضر  28

  االول  انثى 67.888 ميسون حسن محمد فتحي 29

  االول  انثى 67.838 احالم حيدر كاكو 30

  االول  انثى 67.222 نريمان سامي عباس 31

  االول  انثى 67.14 ايسر ابراهيم علي 32

  الثاني  انثى 67.082 دعاء عز الدين مجيد 33

  االول  ذكر 66.856 رائد ابلحد داوود 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 66.621 نبراس صالح عبد الحسن  35

  االول  انثى 66.59 خديجة بدري صالح  36

  االول  ذكر 66.529 عالء محمد رحمن  37

  االول  ذكر 66.123 سلوان وليد عبود  38

  االول  انثى 65.809 نور الهدى خلف العيبي  39

  االول  انثى 65.781 رغد كاظم جهاد  40

  االول  انثى 65.501 نور بهجت احمد  41

  االول  انثى 65.319 وسن جاسم حسن  42

  االول  انثى 65.279 بسمة جاسم محمد  43

  االول  انثى 65.123 زينة هادي حسين  44

  االول  انثى 65.117 سارة قاسم جبر   45
  االول  ذكر 65.084 سرمد سداد حميد  46

  االول  انثى 65.054 رغد صبيح عزاوي  47

  االول  انثى 64.828 نور حسن علوان  48

  االول  انثى 64.719 سرى سعد رشيد  49

  االول  انثى 64.664 بان خالد وهيب  50

  االول  ذكر 64.316 احمد محمود حسين  51

  االول  انثى 64.254 سرى خالد سلسل  52

  االول  انثى 64.206 اماني حمزة شعبان  53

  االول  انثى 64.111 سماره عزيز صبري  54

  االول  انثى 63.945 نور صادق رحمن  55

  االول  انثى 63.902 اياس رياض عبد الجليل   56

  االول  انثى 63.746 ن طالباية ماز  57

  االول  انثى 63.714 براء يوسف سلمان  58

  االول  انثى 63.594 سارة عادل محي  59

  االول  ذكر 63.461 سرمد نبيل شعيا   60
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 62.93 نور سمير عامر  61

  االول  انثى 62.61 حنان مهدي محمد   62

  االول  انثى 62.241 داليا صالح الدين عبد الوهاب  63

  االول  ذكر 62.236 حسين محمد علي محمد  64

  االول  انثى 62.076 ارة جميل كاظمس  65

  االول  انثى 61.444 تمارا احسان رشيد  66

  االول  انثى 61.083 حنان حسين حسن  67

  االول  ذكر 61.048 احمد عبد اللطيف علوان  68

  االول  ذكر 60.918 قصي عبد الصاحب صادق  69

  االول  انثى 60.785 ايفت اديب ادم  70

  االول  ذكر 60.406 فراس هاشم جواد  71
  االول  انثى 60.243 ايمان محمد عالء الدين  72

  االول  انثى 60.169 فرح عبد االمير حسون  73

  االول  انثى 60.1 شيماء عالء الدين طاهر  74

  الثاني  ذكر 59.933 حيدر جبار بوهان   75

  الثاني  انثى 59.909 بشائر نمارق اسماعيل  76

  االول  انثى 59.905 رغد موفق خلف  77

  االول  انثى 59.856 بان عمانؤيل خمو  78

  الثاني  انثى 59.614 سارة عاص ابراهيم  79

  االول  انثى 59.543 تغريد باسم حمود  80

  االول  ذكر 59.422 انمار عبد الستار عبد  81

  االول  انثى 59.275 عطاء خلف فلحي   82

  االول  انثى 59.18 ايناس نعمة موسى  83

  االول  انثى 59.14 مروة علي حمد  84

  الثاني  انثى 59.127 زينب سعدون فتالوي  85

  االول  انثى 59 حوراء باسم فخري  86

  االول  انثى 58.758 رنا نوفل فاضل   87

  الثاني  ذكر 58.725 مهند عبد هللا جاسر   88

  االول  انثى 58.579 ريام عدنان رديف  89

  االول  انثى 58.461 زينب رزاق حميد  90

  االول  ذكر 58.451 سيف محمد علي   91
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 57.569 حيدر عباس حميد  91

  الثاني  ذكر 57.476 نبراس جاسم حسن علي  92

  االول  انثى 57.412 سارة سالم هاشم  93

  االول  انثى 57.281 رشا وسام تقي  94

  الثاني  انثى 56.893 مرسال هشام عباس  95

  الثاني  انثى 56.729 هبة حسين حمودي  96

  االول  ذكر 56.582 كرار حسن رشيد  97

  االول  انثى 56.529 رشا جمعة بتاري   98

  الثاني   ذكر 56.469 ماهر اركان علي   99

  الثاني  انثى 56.449 احم فنجانشروق مز  100

  الثاني  انثى 56.229 كفاح عودة مكحول  101

  االول  انثى 56.173 سارة عبد هللا خليل  102

  الثاني  انثى 55.879 مروه سعد احمد  103

  الثاني  انثى 55.816 ندى نعمان جبار  104

  االول  ذكر 55.701 احمد محسن جبار   105

  الثاني  انثى 55.668 شذى يوسف عزيز  106

  الثاني  ذكر 55.618 حيدر فاضل مجبل  107

  االول  انثى 55.499 دينا فرج ابلحد   108

  االول  انثى 55.424 جيمن ستار علي  109

  االول  ذكر 55.392 اسماعيل متعب حميد  110

  الثاني  ذكر 55.152 احمد عبد الصاحب حسن  111

  الثاني  ذكر 55.065 علي فيروز عبد  112

  االول  ذكر 55.009 هيم داود سليمابرا  113

  الثاني  انثى 54.452 سارة جاسم محمد  114

  الثاني  انثى 54.315 لجين يوسف جواد  115

  الثاني  انثى 53.934 انوار رحيم عبد هللا   116

  االول  ذكر 53.802 علي جواد كاظم  117

  الثاني  ذكر 53.685 انس اكرم خيرالدين  118

  الثاني  انثى 53.665 رغد عودة عباس  119

  الثاني  ذكر 53.634 مصطفى عبد الجبار محمد  120

  الثاني   ذكر 53.476 رياض حسين علوان  121

  الثاني  ذكر 53.458 حسين عبد االمير توفيق  122

  الثاني  ذكر 53.392 محمود عدنان رحيم  123

  الثاني  انثى 53.225 شيماء عبد الحسين عبيد  124

  الثاني   ذكر 52.701 طارق عدنان عباس  125
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 52.543 مريم عبد هللا فرج   126

  الثاني  ذكر 52.036  محمد زهير كاظم  127

  الثاني  ذكر 51.692  وسام سعيد عبيد  128

129       

130         

131         

132        

133        

134        

135        

136        

137        

138        

139        

140        

141        

142        

143        

144        

145        

146        

147        

148        

149        

150        

151        

152        

153        

154        

155        

156        

157        

158        
  

 

 


