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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت 
 االول  انثى 89.257 ازهار خنجر بدن   1

  االول  ذكر 79.553 ي صاحبفراس مهد  2

  االول  ذكر 77.633 فراس محمد كاظم  3

  االول  انثى 76.874 زينة سمير قاسم  4

  االول  ذكر 74.792 اسامة صالح مهدي  5

  االول  انثى 73.545 سرى عباس خضير   6

  االول  انثى 71.96 ندى هاشم راضي  7

  االول  انثى 70.068 زينب علي حمد   8

  االول  انثى 69.678 نور رياض احمد  9

  االول  انثى 68.506 انسام علي عبد الحسين  10

  االول  انثى 67.494 اصيل فيصل طه ياسين  11

  االول  انثى 66.857 مها ماجد سالم  12

  االول  انثى 64.933 رؤى عبد الحسين صاحب  13

  االول  انثى 64.602 هدى سعدي هادي  14

  االول  ذكر 63.821 محمد عدنان محمد  15

  الثاني  انثى 63.715 يل جميل عبدهد  16

  االول  انثى 62.75 هبة حاتم عباس   17

  االول  ذكر 62.562 سالم مطلك تقي  18

  االول  انثى 62.518 االء عادل ابراهيم  19

  االول  ذكر 62.226 احمد شديد جليب  20

  الثاني  انثى 61.945 سهاد سعيد نوري  21

  االول  انثى 61.587 غادة صهيب هاشم  22

  الثاني  انثى 61.292 منى جبار لفته  23

  الثاني  ذكر 61.258 احمد يحيى ابراهيم  24

  االول  ذكر 60.79 صهيب خليل حميد  25

  الثاني  انثى 60.244 رشا نمير محمد  26

  االول  ذكر 59.515 محمد عبد الرضا شلبة 27

  الثاني  انثى 59.39 زينب حسين حمودي 28

  االول  ذكر 59.318 محمد ستار عبد الحميد 29

  الثاني  انثى 59.158 علياء طالب كاظم 30

  الثاني  ذكر 59.136 وسيم صفاء محمد رضا 31

  االول  انثى 59.111 شيماء صالح قادر 32

  الثاني  انثى 59.099 نشوى بطي محمود 33

  الثاني  ذكر 58.946 عمار عباس نوري 34
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 االول  ذكر 58.903 وسام محمود راضي   35

  االول  ذكر 58.694 سعدون عبد المجيد سعدون  36

  االول  ذكر 58.583 م رشيدعلي عبد الرحي  37

  االول  ذكر 58.361 نشوان كامل سلمان  38

  االول  انثى 58.078 ايناس فرج اسماعيل  39

  االول  ذكر 58.073 مهند عزام محمود  40

  الثاني  ذكر 57.956 حيدر عائد علي   41

  الثاني  ذكر 57.813 هدير عدنان هاشم  42

  الثاني  انثى 57.757 دنيا عبد الرسول محمد جواد  43

  الثاني  ذكر 57.63 عدي عبد االمير سلمان  44

  الثاني  انثى 57.58 سيفا كريم يونس  45
  الثاني  انثى 57.477 جمانه غازي علي  46

  الثاني  ذكر 57.03 سهل محمد هيثم احمد  47

  الثاني  انثى 57.012 سهيدة غانم يونس  48

  االول  ذكر 57.004 عقيل ابراهيم عباس  49

  االول  ذكر 56.922 لب توفيقسامر عبد المط  50

  الثاني  ذكر 56.78 احمد سامي حمزة   51

  الثاني  ذكر 56.703 عالء عبد الهادي نصيف  52

  الثاني  ذكر 56.399 غزوان سعدي عبد الرضا  53

  الثاني  انثى 55.841 نور ضياء هادي  54

  الثاني  انثى 55.764 نور عامل عبد الجبار   55

  الثاني  انثى 55.693 هند طه خضير  56

  الثاني  انثى 55.651 ازهار نصر مهاوش  57

  الثاني  ذكر 55.502 سامر محمد عبد الخالق  58

  الثاني  ذكر 55.478 اسامة اكرم عبد هللا  59

  الثاني  انثى 55.387 نور محمد ناجي   60
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  الدور  الجنس  المعدل  االسم الرباعي   ت
 الثاني  ذكر 55.303 رياض عثمان عبد الرزاق  61

  الثاني  انثى 55.292 رويدة رجب عبيد   62

  الثاني  انثى 55.196 ميسم طارق عبد الوهاب   63

  الثاني  ذكر 54.771 سامر طه رسول  64

  الثاني  ذكر 54.733 اثير سعدي فاضل  65

  الثاني  ذكر 54.677 يوسف ياقو يوسف  66

  الثاني  انثى 54.453 بشرى عبد الكريم حسين  67

  الثاني  انثى 54.416 هبة حسين علي  68

  الثاني  ذكر 54.383 احمد فوزي عبد هللا  69

  الثاني  ذكر 54.362 عماد محمود ابراهيم  70

  الثاني  ذكر 54.046 عادل عبد هللاعمار   71
  الثاني  انثى 53.638 مينا نزار موسى  72

  الثاني  ذكر 53.614 مهند رعد زيد  73

  الثاني  ذكر 53.323 علي حمدان محسن  74

  الثاني  ذكر 53.189 عبد هللا سبهان ناصر  75

  الثاني  ذكر 53.179 سامان عبد الرحمن فارس  76

  الثاني  ذكر 53.102 ايمن عبد الرحمن عزيز   77

  الثاني  ذكر 52.661 عبد الحسين عبد االميرفراس   78

  الثاني  ذكر 52.445 احمد اسماعيل احمد  79

  الثاني  ذكر 52.378 سيف الدين محمد جواد  80

  الثاني  ذكر 52.311 علي منذر عبود  81

  الثاني  ذكر 52.183 زيد جبار رشيد  82

  الثاني  ذكر 51.978 علي هاشم جاسم  83

  الثاني  انثى 51.801 هالة موسى كتاب   84

  الثاني  ذكر 51.652 علي يدام لطيف   85
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