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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 86.954 ليلى مرتضى محمد علي  1

  االول  ذكر 85.919 اينان امين خليل  2

  االول  ذكر 80.714 عماد قيس شبيلي  3

  االول  انثى 78.459 نور صالح حسن  4

  االول  انثى 78.326 نور مصعب مطلك  5

  االول  انثى 78.172 ازهار صباح محمد  6

  االول  انثى 76.308 هند عبد االمير هادي   7

  االول  انثى 76.247 علياء صفاء عبد الحميد   8

  االول  ذكر 75.116 حيدر نوري عبيد  9

  االول  ذكر 75.023 ابراهيم عامر حميد  10

  االول  انثى 73.367 سجى محمد عبد الستار   11

  االول  انثى 71.858 فاطمة فائز تاغي  12

  االول  ذكر 71.813 عمر محمد وهدان  13

  االول  انثى 70.492 صبا ابراهيم خضر  14

  االول  ذكر 70.359 مصطفى عبد السميع عبد الحميد  15

  االول  انثى 69.733 سالي سليم عبد العباس  16

  االول  انثى 68.954 فاطمة عبد المطلب جعفر  17

  االول  ذكر 68.001 سيف ريسان عصمان  18

  االول  انثى 67.591 نوار ثامر غني  19

  االول  انثى 67.512 جعفر رمضانمروج   20

  االول  انثى 67.476 زينب هاشم زغير   21

  االول  انثى 67.09 ياسمين واثق عبد الوهاب  22

  االول  ذكر 66.979 عبد الوهاب فؤاد عبد االمير  23

  الثاني  ذكر 65.79 وعد عبد الحسين عبد الرسول  24

  االول  انثى 65.575 اسيل خالد احمد  25

  االول  انثى 65.354 نور فوزي فرحان  26

  االول  انثى 65.3 االء عبد الرحمن خالد 27

  االول  انثى 64.84 حنان بطرس ايسف 28

  االول  انثى 64.832 رؤى عبد الكريم جاسم 29

  الثاني  انثى 64.362 شروق جواد مهدي 30

  االول  انثى 64.355 نهاد عبد الزهرة علي عودة 31

  الثاني  انثى 64.166 نور علي عبد الكريم 32

  االول  انثى 63.249 داليا سامر اسماعيل 33

  الثاني  انثى 61.635 سارة مسلم جبير  34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 61.588 مروة محمود فرج  35

  االول  ذكر 61.275 يقين صالح حميد  36

  الثاني  انثى 60.871 مرام خالد حسين  37

  الثاني  ذكر 60.725 محمد سرحان عبد الحسن  38

  االول  انثى 60.3 صبا عباس نصيف  39

  االول  انثى 60.145 رنا اموري سلمان  40

  االول  انثى 60.1 دانيا ثامر اسماعيل  41

  االول  انثى 59.765 هديل صفوت محمد علي  42

  االول  انثى 59.283 سجى ياسين مصطفى   43

  االول  انثى 58.701 زينة غياث الدين حسين  44

  الثاني  انثى 58.131 نادية عصام صادق  45
  االول  انثى 57.833 سارة عبد الهادي جميل  46

  االول  ذكر 57.577 مصطفى علي محسن  47

  االول  ذكر 57.338 عمار محمد عبد هللا   48

  الثاني  انثى 56.9 مروة احسان نعمة  49

  الثاني  انثى 56.496 صفا حامد محمود  50

  الثاني  انثى 55.802 مينه فائق محمد  51

  الثاني  انثى 55.703 سارة غسان منهل  52

  الثاني  ذكر 55.578 ذو الفقار نعيم غالب  53

  الثاني   انثى 55.55 وسن جبار كاظم  54

  الثاني  ذكر 55.385 اسعد عبد هللا حسين  55

  الثاني  انثى 55.286 سارة مهدي ابراهيم  56

  الثاني  ذكر 55.124 علي عبد الزهرة هيالن   57

  الثاني   انثى 54.98 سميرة احمد عبد هللا  58

  الثاني  انثى 54.914 نور مراد حسن  59

  الثاني  ذكر 54.809 محمد طارق جهاد  60
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 54.718 ميادة صالح يوسف  61

  الثاني  انثى 54.535 دنيا فالح حسن  62

  الثاني  انثى 54.432 حنين عبد الغفور محمد  63

  الثاني  ذكر 54.359 بالل فائق عبد اللطيف  64

  الثاني  ذكر 54.255 غسان عدنان جابر  65

  االول  ذكر 54.07 عباس عطوان مهوس  66

  الثاني   ذكر 54.06 محمد جميليوسف   67

  الثاني   ذكر 53.781 علي محمد عبود  68

  الثاني  انثى 53.721 سما ضياء يعقوب  69

  االول  ذكر 53.672 محمد اكرم داود  70

  الثاني  ذكر 53.523 اكرم حميد جليل  71
  الثاني  ذكر 53.507 احمد رياض قاسم   72

  الثاني  انثى 52.856 سارة حبيب رشيد  73

  الثاني  ذكر 51.961 باسم حريس عمير  74
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