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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 اول  ذكر 84.9808235 حيدر ماجد عبد الحميد  1

  اول  انثى 83.6932353 زهراء نجم عبد هللا  2

  اول  ذكر 80.3941176 ياسين عبد اللطيف غالم  3

  اول  ذكر 78.1096471 احمد عبد المحسن عبد الحميد  4

  اول  ذكر 74.1795882 مصطفى عبد الحسين كاظم  5

  اول  انثى 72.185 عبير سفيان خليل  6

  اول  انثى 70.0586471 مروة حسين حمد  7

  اول  انثى 69.5512941 نور الهدى علي حسن  8

  اول  انثى 69.0149412 زينة فؤاد رشيد  9

  اول  انثى 68.6585882 اسيل سعد فؤاد  10

  ثاني  انثى 68.624 سهى جاسم لفته  11

  اول  انثى 68.604 غفران عبد الكريم عبود  12

  اول  انثى 68.4607412 دينا نهاد عوني  13

  اول  انثى 67.7016471 زينة عبد االمير رشيد  14

  اول  ذكر 67.1608235 علي محمد عبد الغني  15

  اول  انثى 66.9680588 براء طه محسن  16

  اول  انثى 65.4787059 بلسار عالء حسين  17

  اول  انثى 64.871 امنة داود سليم  18

  ثاني  انثى 64.7681176 سمارة سليم خالد  19

  ثاني  انثى 64.6518235 رسل محمد حسين  20

  اول  انثى 64.2556471 سجى كاظم علي  21

  اول  ذكر 63.4308235 عامر داود سليم  22

  ثاني  انثى 62.7651765 شهد عبد الكريم دعير  23

  ثاني  ذكر 62.1935882 حيدر اياد داود  24

  اول  انثى 61.2064706 سوزان محمود شمس  25

  اول  انثى 60.9042941 نادية جواد مكي  26

  ثاني  انثى 60.8169412 سرى وليد علي 27

  اول  انثى 60.7304118 سارة كامل سلمان 28

  ثاني  ذكر 60.6087647 عبد هللا فيصل يونس 29

  اول  ذكر 60.4341 مرتضى باسل عباس   30

  ثاني  انثى 60.2983529 ضحى عبدالرضا كاظم 31

  اول  ذكر 60.2169412 فراس سعد جواد 32

  ثاني  انثى 59.8815294 لمى مخلص خضر 33

  اول  انثى 59.1428824 نور علي عبد نور 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 اول  ذكر 58.9245882 سيف فاضل عباس  35

  ثاني  انثى 58.7471765 رنا الزم عالوي  36

  ثاني  ذكر 58.1065882 عبدهللا قاسم جواد  37

  ثاني  ذكر 57.3273529 حربي عماد سعيد  38

  ثاني  انثى 57.2545294 دينا صبحي نجم    39

  ثاني  انثى 56.5989412 سلمى جعفر حسين  40

  ثاني  انثى 56.4690588 االء صباح طالب  41

  ثاني  انثى 56.2087647 نزار حسينزهراء   42

  ثاني   ذكر 56.2079 مصطفى احمد شاكر  43

  ثاني  انثى 55.9975882 منى كاظم خشين  44

  ثاني  ذكر 55.9791176 ليث منذر نجم الدين الواعظ  45
  ثاني  انثى 55.7836471 رؤى وعد احمد    46

  ثاني  انثى 55.7143529 صفا ضياء صالح  47

  ثاني  انثى 55.6284706 فرح سعد نوري    48

  ثاني  ذكر 55.5898824 صهيب بدر حسن  49

  ثاني  ذكر 55.5041176 احمد اموري جبار  50

  ثاني  انثى 55.4248824 زهراء مسلم باقر  51

  ثاني  انثى 55.2161176 سارا ابراهيم سعيد  52

  ثاني  ذكر 55.2028824 حسن علي عزيز  53

  ثاني  انثى 54.8668824 ضحى جعفر خزعل  54

  ثاني  ذكر 54.3549412 باسم راضي علي  55

  ثاني  انثى 54.2445294 ثريا فرقد عبد الرحيم  56

  ثاني  انثى 53.8623529 ايناس سمير حميد  57

  ثاني  انثى 53.7802941 امنة ازهر سلمان  58

  ثاني   انثى 53.729 مروة علي صادق  59

  ثاني  ذكر 53.6452353 محمد هاشم خضير  60
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 ثاني  انثى 53.5090588 اريج علي ناجح  61

  ثاني  انثى 53.0141569 لمى سعد صاحب  62

  ثاني  انثى 52.7688235 سمارة نزار مجيد  63

  ثاني  انثى 52.668 علياء خالد كريم  64

  ثاني  ذكر 52.5882353 اوس نجم عبود  65

  ثاني  انثى 52.5617647 ميس حمدي جاسم  66

  ثاني   ذكر 52.515 عمر عبدالفتاح خماس  67

  ثاني   انثى 52.492 راوية علي شنيار  68

  ثاني  ذكر 52.3308235 امجد حميد رزاق    69

  ثاني  انثى 52.2763922 دعاء عبد الجبار محمد  70

  ثاني   انثى 51.622 جوان محي الدين شريف  71
  ثاني  ذكر 51.153451 عمار محمد جميل   72
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