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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 87.033 سهيلة نجم محمد  1

  االول  انثى 81.453 بشير اسيل صبيح  2

  االول  ذكر 79.925 حسام نمير عبد السالم  3

  االول  انثى 77.92 ايمان عبدالعزيز ناجي  4

  االول  انثى 77.889 دعاء جلود نايف  5

  االول  انثى 76.962 ايمان فريد خزعل  6

  االول  انثى 72.262 زينب محمد خضر  7

  االول  انثى 71.97 يسرى عبود محمد  8

  االول  انثى 71.617 محمد حميد زينب  9

  االول  ذكر 71.574 سالم هشام عبد الجبار  10

  االول  ذكر 70.443 عمر فتيان رشيد  11

  االول  انثى 70.365 شهد عماد محمد  12

  االول  انثى 69.991 ورود عبداالمير حسن  13

  االول  انثى 69.582 ندى محمد توفيق  14

  االول  ذكر 69.565 مهيمن هادي محمد علي  15

  االول  انثى 69.517 شهد كاظم عودة  16

  االول  ذكر 67.596 مهند طه محمد  17

  االول  ذكر 67.034 ياسر عبد الجبار مهدي  18

  االول  ذكر 66.284 مصطفى عادل حسين  19

  االول  انثى 65.288 مريم اياد عريبي  20

  االول  ذكر 64.797 انمار نشأت احمد  21

  االول  انثى 64.476 سما طالب عبد االئمة  22

  االول  انثى 63.961 مالك نبيل طالب  23

  االول  انثى 63.704 مريم فالح محمد حسن  24

  االول  ذكر 63.173 ميسم صباح يوسف  25

  االول  انثى 61.965 فاتن عبد الرضا رحم  26

  االول  انثى 61.738 ايناس رزاق حمود 27

  االول  انثى 61.621 نهال منير صالح 28

  االول  انثى 61.145 افظ جاسمامال ح 29

  االول  ذكر 60.763 سجاد عباس يونس 30

  االول  انثى 60.29 اشواق كامل شراد 31

 االول  ذكر 59.715 قاسم حسنسالم  32

  االول  انثى 59.361 اسراء محمد صبر 33

  االول  انثى 59.284 الزهراء سعد صالح 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  انثى 58.691 ميس نزار فالح  35

  االول  انثى 58.624 رؤى كريم حسين  36

  االول  انثى 57.557 فرح طارق عبد الرحمن  37

  االول  انثى 56.967 رؤى سلمان كاظم  38

  االول  ذكر 54.474 احمد سامر إسماعيل  39

  الثاني  ذكر 61.9657 حسام عادل كاظم  40

  الثاني  انثى 61.44 اثار حسين علي  41

  الثاني  ذكر 60.82 حيدر مجلي نعمة  42

  الثاني  انثى 59.3 مياده فؤاد خليل ياسين  43

  الثاني  انثى 58.35 زينب عبداالمير محمد جواد  44

  الثاني  ذكر 58.24 انمار علي شوكت  45
  الثاني  انثى 57.74 دنيا محمد جاسم  46

  الثاني  انثى 55.98 نور رياض طه  47

  الثاني  ذكر 55.8 عالء خزعل كاظم   48

  الثاني  انثى 55.45 شهد صبحي شاكر  49

  الثاني  ذكر 55.28 محمد صائب ناهي  50

  الثاني  ذكر 54.09 سعد فاضل مجيد  51

  الثاني  ذكر 53.61 مصطفى احمد عبد  52

  الثاني  ذكر 53.04 عباس حسين علي  53

  الثاني  ذكر 52.46 محمود خلف محمد  54
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