
 

  

 الدور الجنس الجنسية المعدل االسم الرباعي ت
 االول انثى عراقية 86.7234 ھبة محسن ناصر حسين 1
 االول انثى عراقية 81.7409 فاطمه ثائر عباس حبيب 2
 االول انثى عراقية 81.1555 شھد علي عبدهللا عزيز 3
 االول انثى عراقية 76.4490 عذراء محمد عبدالحسين حميد 4
 االول ذكر عراقي 74.9748 محمود شاكر محمود خان 5
 االول انثى عراقية 70.4627 قبس كاظم جواد كاظم 6
 االول انثى  عراقية 70.2618 ايات طالب نوح محمد 7
 االول انثى عراقية 69.1126 اسراء حامد ھاشم حسن 8
  ثانيال انثى عراقية 67.9271  ھديل حسين نصيف يوسف 9

  ثانيال انثى عراقية 66.1115  ضي حبيب مريبط مايد 10
  ثانيال انثى عراقية 65.4075  زينة حسن احمد جعفر 11
  ثانيال انثى عراقية 65.3483  اسراء مجيد محمد جعفر مجيد 12
  ثانيال انثى عراقية 64.8216  ختام عبد العظيم زغير عمود 13
 االول ذكر عراقي 62.7507 نورالدين ماجد رحيم شيحان 14
 الثاني ذكر عراقي 61.5091 علي كاظم جوي عويد 15
  الثاني  انثى عراقية 61.4475 ھناء رسول ھادي رضا 16
 االول ذكر عراقي 61.4138 منيب ابراھيم خضير عباس 17
 الثاني  انثى عراقية 60.7732 وسن حسين اسماعيل ابراھيم 18
 الثاني  ذكر عراقي 59.9992 علي رزاق شريدة شرجي 19
 االول انثى عراقية 59.9583 نور جالل عزيز سلمان 20
 الثاني ذكر عراقي 59.8447  ايھاب شاكر علي حسون 21
 االول ذكر عراقي 59.5086 طارق علي ھالل عبد 22
 االول انثى عراقية 59.3324 غاده زياد عبدالقادر يوسف 23
 الثاني  انثى عراقية 59.2226  االء باسم ھادي جاسم 24
 الثاني انثى عراقية 59.1624 سارة بشير احمد مصطفى 25
 الثاني انثى عراقية 59.0039 حنين صباح حسين عباس 26
 الثاني انثى عراقية 58.7900 سرى سعيد زاھد سعيد 27
 الثاني انثى عراقية 58.2603 ايات مثنى ابراھيم محمد 28
 االول انثى عراقية 58.2495  شروق حسن عبد سلمان 29
 الثاني ذكر  عراقي 58.1473 ھادي صالح ضميد حيدر  30
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 االول انثى عراقية 57.7418 عذراء قاسم الياس خضر 31
  الثاني ذكر عراقي 56.8585 احمد علي عبد الحسين مظلوم 32

33 
 الثاني ذكر عراقي 56.8045 مؤمن علي عبدهللا صبري

34 
 الثاني انثى عراقية 56.5278 ميس سعيد فاضل شياع

35 
 الثاني انثى عراقية 56.3079 جنان عماد عبد االمير صالح

 االول انثى عراقية 55.0267  زينب حسين حول علي  36

37 
 الثاني انثى عراقية 54.6397 ايالف عبد السالم محمود علي

38 
 الثاني ذكر عراقي 52.8441 محمد احمد علي كمال

 

  

  


