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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 78.637 رشا مضر محسن  1

  االول  انثى 77.579 صيفصفاء جميل ن  2

  االول  انثى 77.483 ليليان بنيامين كوركيس  3

  االول  انثى 76.495 مريم عبد الرحيم ياسر  4

  االول  انثى 72.812 ميالد منصور شعيا  5

  االول  انثى 71.752 رغد محمد رضا   6

  االول  انثى 71.283 فائزة حازم ايليا  7

  االول  ذكر 71.265 عمار حسن هادي  8

  االول  ذكر 70.008 اس خضر جاسمي  9

  االول  ذكر 68.376 فارس نجم عبد هللا  10

  االول  ذكر 67.557 غيث عطا هللا عبد الواحد  11

  الثاني  ذكر 66.422 زياد طارق نايف  12

  االول  انثى 66.419 اوليسا وليم نيسان   13

  االول  ذكر 65.959 عقيل سليم ذيبان  14

  االول  رذك 65.852 رائد مجيد مطشر  15

  الثاني  انثى 65.847 هناء جبر سليم  16

  االول  انثى 65.654 سمر هاشم فتاح  17

  االول  ذكر 65.582 احمد خليل بكري  18

  االول  انثى 65.535 نور قيس عبد الكريم  19

  االول  انثى 64.91 اسراء علي حسين  20

  االول  انثى 64.812 افان سامان عبد المجيد  21

  االول  انثى 64.721 لهاديرنا ربيع عبد ا  22

  االول  ذكر 64.687 زياد طارق يوسف  23

  االول  ذكر 64.531 وليد خالد عبد القادر  24

  االول  انثى 63.721 حنان حسن عبود  25

  االول  انثى 63.501 دينا قيس حقي  26

  االول  ذكر 63.283 رنج عبد العزيز ابراهيم 27

  االول  ذكر 63.162 محمود محمد غانم 28

  االول  انثى 63.152 سلمى عبد المطلب جعفر 29

  االول  ذكر 63.117 احمد نجم كشوش 30

  االول  انثى 63.084 سحر حسين ابراهيم 31

  االول  ذكر 62.938 محمد عطيه عباس  32

  االول  انثى 62.919 هديل هيثم قحطان 33

  االول  ذكر 62.701 نوية اوديشو ننو 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  ذكر 62.636 عمر صالح رشيد   35

  االول  ذكر 62.47 اواز فليح حسن  36

  االول  ذكر 62.383 اسر عبد الكريم جمالي  37

  الثاني  انثى 62.169 منال علي صبري  38

  االول  ذكر 62.168 صباح عوده عبره  39

  الثاني  انثى 61.946 هبة مؤيد قاسم  40

  االول  ذكر 61.797 حسن فيصل عبد الرضا  41

  االول  انثى 61.723 دانية سعد الدين محمد صالح  42

  االول  انثى 61.631 رنا حسان علي  43

  الثاني  انثى 61.535 زينب رعد كاظم  44

  االول  انثى 61.486 اسماء خالد عواد  45
  االول  انثى 61.243 اكتفاء عبد هللا مزاحم  46

  الثاني  ذكر 61.234 حيدر خليل عبد الكريم  47

  االول  ذكر 61.177 احمد وعد هللا  محمد  48

  االول  ذكر 60.921 خالد محمود محمد  49

  االول  ذكر 60.811 غزوان محمد شغاتي   50

  االول  انثى 60.81 هبة علي عبد   51

  الثاني  ذكر 60.716 علي جواد زكي   52

  االول  ذكر 60.711 خالد صباح نوري  53

  االول  ذكر 60.696 فتيان محمد حسين  54

  االول  انثى 60.69 ريتا سعيد ارام  55

  لاالو  ذكر 60.637 عصام الدين حامد عبيد  56

  الثاني  انثى 60.559 زينة زهير علي  57

  االول  ذكر 60.544 داود احمد داود  58

  الثاني  انثى 60.426 نهرين جونسن حنا  59

  االول  انثى 60.367 نجاة تركي عبد السادة   60
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  التسلسل  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 60.248 حسين علي عبد الحسين  61

  االول  انثى 60.146 مريم رياض البرت  62

  الثاني  ذكر 59.927 فراس رياض جورج  63

  الثاني  ثىان 59.791 ريم عالء جواد  64

  الثاني  انثى 59.752 دينا حكمت جاويد  65

  االول  ذكر 59.693 احمد فائق عبد المجيد  66

  االول  انثى 59.606 حنين سعود عبد العزيز  67

  االول  انثى 59.6 سرى سالم محمد  68

  االول  ذكر 59.571 زياد ثائر عز الدين   69

  االول  ذكر 59.491 منهل محمد بشير   70

  االول  انثى 59.46 عبد الزهرة جودة علياء   71
  االول  ذكر 59.43 ليث عبد الحسين ابراهيم  72

  الثاني  ذكر 59.247 ياسر علي محمد علي  73

  االول  انثى 59.198 حنان صالح مهدي  74

  الثاني  انثى 59.161 هند ابراهيم عبد الحميد  75

  الثاني  انثى 59.13 مريم البرت الياس  76

  االول  ذكر 59.128 علي حسين غالم   77

  االول  ذكر 59.048 اسامه جواد خليل   78

  االول  انثى 59.021 زهراء علي جاسم  79

  الثاني  ذكر 58.981 عالء توفيق علك  80

  الثاني  انثى 58.967 صبا محمود شاكر  81

  الثاني  ذكر 58.947 احمد حازم عزت  82

  لاالو  ذكر 58.901 علي خالد محمد راغب  83

  االول  انثى 58.887 نور ماهر مدحت   84

  الثاني  انثى 58.849 فيروز شجاع مسلم  85

  االول  ذكر 58.828 زياد ناصيف سليمان  86

  االول  انثى 58.823 هيمان يحيى عبد حبييب  87

  الثاني  ذكر 58.806 وسام فائق حاتم   88

  االول  انثى 58.764 نجالء عبد السالم احمد  89

  الثاني  انثى 58.749 حمودنور احمد م  90

  االول  ذكر 58.741 ماهر خميس مجول  91
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 58.713 جمال محمد حسين  91

  االول  ذكر 58.664 االمير رشيدحسن عبد   92

  الثاني  ذكر 58.57 محمد طالب عبد الجبار  93

  االول  انثى 58.564 نور حمادي بطي  94

  االول  انثى 58.515 افان صالح عبد الزهرة   95

  االول  انثى 58.427 رنا فاضل صالح  96

  االول  ذكر 58.368 نبيل عبد مزبان  97

  الثاني  ذكر 58.287 حيدر قاسم لزام  98

  االول  ذكر 58.248 ايهم ازهر حسين  99

  الثاني  ذكر 58.214 علي مهدي حسن  100

  االول  ذكر 58.209 حيدر عبد هللا حسن  101

  االول  انثى 58.197 رغد ناجي كاظم  102

  االول  انثى 58.159 هبة حميد طالب  103

  االول  ذكر 58.148 ياسر علي جواد  104

  االول  ذكر 58.103 علي عبد الكريم صالح  105

  االول  ذكر 58.073 علي غازي شائع  106

  االول  ذكر 58.072 وسام محمود فرج  107

  االول  انثى 58.034 وجد عبد الباقي محمد   108

  االول  ذكر 57.953 محمد كاظم علي  109

  االول  ذكر 57.91 كريم عبد علوان  110

  الثاني  ذكر 57.839 محمد توفيق عبد الرحمن  111

  االول  ذكر 57.816 محسن يوسف  عمر  112

  االول  ذكر 57.695 وسام خالد محمد  113

  الثاني  انثى 57.631 شيمة ناظم عبود  114

  االول  انثى 57.623 نادية فخري علي  115

  االول  ذكر 57.57 ايسر عبد الرحمن مهدي  116

  االول  ذكر 57.556 حيدر جاسم مزعل  117

  الثاني  انثى 57.525 زهراء خلف علي  118

  االول  ذكر 57.453 رسول علي عبد االئمة  119

  الثاني  ذكر 57.448 عبد هللا عبد الجبار عبدهللا  120

  االول  ذكر 57.442 احمد عماد محمد علي  121

  االول  انثى 57.42 بشرى كريم عطيوي  122

  االول  انثى 57.381 شيماء خليل حمدان  123

  االول  انثى 57.346 ايناس فارس منصور  124

  الثاني  ذكر 57.257 مهند عباسحسام   125
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 57.202  عراقي  ذكر يوسف عبيد خلف   126

 57.193  عراقية  انثى حاذق حسن فهميرشا   127

 57.15  عراقي  ذكر عامر قيس عبد الكريم  128

 57.113  عراقي  ذكر حسنين احسان كريم  129

 57.071  عراقي  ذكر عدي حامد اديب  130

 57.045  عراقي  ذكر احمد مالك باقر  131

 56.993  عراقي  ذكر عمر احمد شاكر  132

 56.986  عراقي  ذكر حبيب عبد الكريم خليفة  133

 56.931  عراقي  ذكر كاظم مريحموسى   134

 56.879  عراقية  انثى شهيناز نوري خطاب  135

 56.759  عراقية  انثى والء فخري علي  136

 56.608  عراقي  ذكر محمود عبد الصمد حسن  137

 56.559  عراقي  ذكر زياد طارق عزت  138

 56.557  عراقية  انثى رواء فيصل حسين  139

 56.549  عراقية  انثى رسل عامر يحيى  140

 56.541  عراقي  ذكر عمر عدنان رشيد  141

 56.456  عراقي  ذكر خالد مؤيد عبد الجبار  142

 56.43218  عراقية  انثى زهراء محمد  مهدي ابراهيم  143

 56.432  عراقي  ذكر زياد هاشم خضير  144

 56.429  عراقية  انثى منى سمير حمودي  145

 56.372  عراقي  ذكر عمار سامي يوسف  146

 56.27  عراقي  ذكر ثائر جالل جاسم  147

 56.186  عراقية  انثى شيماء احمد عزيز  148

 56.062  عراقي  ذكر حسين عبد علي صاحب  149

 55.977  عراقية  انثى شيماء هاشم خير هللا  150

 55.955  عراقية  انثى زينب عزيز محمد  151

 55.918  عراقي  ذكر حيدر ماجد عبد الرضا  152

 55.898  عراقي  ذكر عمر ذاكر عمر  153

 55.863  عراقي  ذكر رائد محسن جبر   154

 55.839  عراقية  انثى علياء ياسين فاضل  155

 55.797  عراقي  ذكر حيدر عبد الصاحب شامخ  156

 55.77  عراقية  انثى رغد محمد ناجي  157

 55.64  عراقي  ذكر عمر حازم يحيى  158
  

 

 



 

 

  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  انثى 55.624 ياسمين كريم ناجي  159

  الثاني  ذكر 55.474 انس ملك فرهود  160

  الثاني  ذكر 55.381 علي هشام عبد هللا  161

  الثاني  انثى 55.288 بتول فيصل سعيد  162

  الثاني  ذكر 55.226 احمد شوكت حسن  163

  الثاني  ذكر 55.223 امير عبد الرحمن محمود  164

  الثاني  انثى 55.204 شيماء عالء الدين جميل  165

  الثاني  انثى 55.192 لبنى حسن حبيب  166

  الثاني  انثى 55.086 بان احسان مهدي  167

  الثاني  ذكر 55.012 سميح مخلص اسماعيل  168

  الثاني  ذكر 54.833 علي يوسف محمد علي  169

  االول  انثى 54.705 رويدة اسماعيل عناز  170

  الثاني  ذكر 54.674 باسل عبد الرحيماحمد   171

  الثاني  انثى 54.557 هدير رحيم عبيد  172

  الثاني  ذكر 54.488 رائد علي محمد رضا  173

  الثاني  ذكر 54.443 احمد قاسم جحيف  174

  الثاني  ذكر 54.398 ياسر وهاب حسون  175

  الثاني  انثى 54.333 عال عبد الستار عبد الجبار  176

  الثاني  انثى 54.312 شيماء احمد عبد حسون  177

  الثاني  ذكر 54.295 احمد حسن علي  178

  الثاني  ذكر 54.165 سديم طه مشعل حمادي  179

  الثاني  ذكر 54.154 سامان ابراهيم خان  180

  الثاني  ذكر 54.144 مازن منعم عباس  181
  الثاني  ذكر 54.102 بالل رياض ممتاز  182

  الثاني  ذكر 53.974 حيدر علي محسن  183

  الثاني  ذكر 53.932 قيس محمد مهدي  184

  الثاني  ذكر 53.697 ابراهيم خلف حبتور  185

  الثاني  ذكر 53.583 ثائر فالح كاظم  186

  الثاني  ذكر 53.49 احمد بدر محمد  187

  الثاني  ذكر 53.396 امير اسماعيل مخلف  188

  الثاني  انثى 53.378 عال محمد صدقي  189

  الثاني  ذكر 53.296 مصطفى ساهر محمد  190

  الثاني  ذكر 53.272 حمزة محمد سعيد رشيد  191

  الثاني  انثى 53.261 طاهر عباساميرة   192

  الثاني  ذكر 53.257 سيف احمد سامي  193

  الثاني  ذكر 53.198 حمدان علي حمادي  194

  الثاني  انثى 53.127 هديل حميد محمد  195

  الثاني  ذكر 53.092 عمر وضاح جودت  196

  الثاني  ذكر 53.023 اكرم حماد حسين  197

  الثاني  ذكر 52.994 عصام جميل عباس  198

  االول  ذكر 52.803 حسام علي سنو  199

  الثاني  انثى 52.792 طيبة جبوري جعفر  200

  الثاني  ذكر 52.702 هيثم عباس محسن  201

  الثاني  انثى 52.594 بان عباس نوري  202

  الثاني  ذكر 52.522 صباح عوده صباح  203

  الثاني  انثى 52.242 غصون خضير عبد الحسين  204

  الثاني  ذكر 52.075 زياد محمد عيسى  205

  الثاني  ذكر 52.073 صالح عبدمصطفى   206

  الثاني  انثى 51.55 اسراء محمد سليمان   207
 
 
 


