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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 الثاني  انثى 59.4371 رهام جليل محسن هالل  1
  الثاني  انثى 59.376 ميسم محمد صبري رشيد  2
  الثاني  انثى 57.3161 رنا احمد محمد عيالن  3
  الثاني  انثى 57.029 عبدالرزاق مهدي اكرمعال   4
  الثاني  ذكر 55.8849 نصار فهد نصار عنيزان  5
  الثاني  انثى 55.0755 مريم وحيد كاظم رحيم  6
  الثاني  ذكر 54.9135 سيف علي نصر معيجل  7
  الثاني التكميلي  انثى 61.7458 امنه ماجد عزيز كاظم  8
  الثاني التكميلي  انثى 60.83280 ايناس علي مظفر محمد حسين  9

  الثاني التكميلي  انثى 59.55178 احمد كمال الدين جوادزهراء   10
  الثاني التكميلي  ذكر 56.49753 محمد صباح عبدالكافي حمودي   11
  الثاني التكميلي  ذكر 56.33158 حسن خلف فرحان حنتوش  12
  االول  ذكر 90.9933 اوس عبدالعالي منحر علكم  13
  االول  انثى 87.8611 نور الهدى جواد كاظم حسن  14
  االول  ذكر 86.6339 عامر ياسر حسين حميد  15
  االول  ذكر 86.4121 مصطفى عباس محمد سلمان  16
  االول  ذكر 85.4197 احمد ضياء حمد حسن  17
  االول  ذكر 83.4225 منتظر عالء نوري حسين  18
  االول  ذكر 82.2222 محمد كريم حسين صحن  19
  االول  انثى 79.7231 زهراء رحيم كريم سيد  20
  االول  انثى 77.2197 تبارك كيالن سعيد شاكر  21
  االول  ذكر 76.3796 محمد سعد محمد ندا  22
  االول  انثى 74.1831 اشواق زهير محمود محمد  23
  االول  انثى 72.3089 ميس كريم شاكر خلف  24
  االول  انثى 72.0691 سجى صباح عون حبيب  25
  االول  انثى 71.9703 دعاء حميد حسين احمد  26
  االول  انثى 70.3185 رغد مطر شاكر عبودي 27
  االول  انثى 69.5010 حميد فرحان عباسسحر  28
  االول  ذكر 69.2380 محمد حسين علي ناصر عطيه 29
  االول  انثى 69.0408 حوراء كريم ياسر حسين 30
  االول  ذكر 69.0182 جالل جفات شاطي حمود 31
  االول  ذكر 68.9108 حسام جاسم زبون حسن 32
  االول  انثى 68.4998 اسماعيل ابراهيم سلومطيبه  33
  االول  انثى 68.0867 زينه اياد ابراهيم مصطفى 34
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 االول  انثى 67.4976 ابتهال علي غافل جبر  35
  االول  انثى 67.4388 نادين حسن لفته ناهي  36
  االول  انثى 67.0992 زينب علي نجم عبود  37
  االول  ذكر 66.3119 ضياء كاظم عداي حمود  38
  االول  ذكر 65.8147 مصطفى سليم محسن زميط  39
  االول  انثى 65.1700 عبد سعيد عبدميسم   40
  االول  انثى 63.8963 دعاء كريم عبدالرحمن عبدالكريم  41
  االول  ذكر 63.5997 احمد حسن هادي مرهج  42
  االول  ذكر 63.5513 لورنس حكمت انور شعالن   43
  االول  انثى 63.4429 موج خالد ناقد صافي  44
  االول  انثى 63.4306 االء ياسر محمد زيدان  45
  االول  انثى 62.8335 سمير منجل جاسمايات   46
  االول  انثى 62.7504 عبير كاظم مظهر عبود  47
  االول  انثى 62.6397 سفانه رعد كاظم داود  48
  االول  انثى 62.6040 زينب خضر حنون حسين  49
  االول  انثى 62.5660 نبأ فارس عبدالمجيد معتوق  50
  االول  انثى 62.0840 وئام محمد عبدالباقي خماس  51
  االول  انثى 61.4837 عصام مصطفى يونسزهراء   52
  االول  انثى 61.0224 زهور جواد شنيشل زامل  53
  االول  انثى 60.9353 زهراء هاتو عبد الحسين حمود  54
  االول  ذكر 60.6332 عبد هللا حازم محمد عبد هللا   55
  االول  انثى 60.6207 استبرق احمد علي حسن  56
  االول  انثى 60.3640 حسن ازوير تويلةامل   57
  االول  ذكر 59.4889 علي ماجد ابراهيم علي   58
  االول  ذكر 58.2660 هاشم احسان هاشم مهدي   59
  االول  انثى 57.0558 شهد ستار عبيس يحيى   60
  االول  انثى 57.0399 ايناس موسى خضير عباس   
  االول  انثى 56.8363 رقيه امير صاحب صادق  

 

 


