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 ت االسم الرباعي الجنسية الجنس الدراسة الدور المعدل
 1 زهراء جىاد كاظى جىاد عرالُت أَثً صباحية االول 82.549
 2 زَُت زَذ عهٍ َاصر عرالُت أَثً صباحية االول 80.915
 3 َىر عًاد انذٍَ ابراهُى فاضم عرالُت أَثً صباحية االول 79.704
 4 رائذ دطب هللا دَاٌ نُهى عرالُت ركر صباحية االول 78.147
 5 رَا ياجذ دًُذ دطٍ عرالُت أَثً صباحية االول 76.879
 6 رَى يضر دطٍُ عهٍ عرالُت أَثً صباحية االول 74.247
 7 يصطفً عادل دطٍُ يذًذ عرالُت ركر صباحية االول 73.314
 8 دٍُُ فالح غانب جهُم عرالُت أَثً صباحية االول 73.249
 9 ضهً صانخ فرٌ كُُهر عرالُت أَثً صباحية االول 71.164
 10 اَاد َسار َاجٍ عهٍ عرالُت ركر صباحية االول 70.825
 11 صفا خانذ ادًذ ضهُم عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 70.146
 12 فرح ضعذٌ هاشى دًذ عرالُت أَثً صباحية االول 69.413
 13 يُُا طعًت عباش جىاد عرالُت اَثً صباحية االول 68.377
 14 عبذ انمادر عادل كرَى فُاض عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 67.081
 15 عهٍ دطٍُ جبىرٌ يذًذ عرالُت ركر صباحية االول 64.692
 16 زَُب عادل عبذ جىاد عرالُت اَثً صباحية االول 61.91
 17 غُث عسَس جاضب شبُب عرالُت ركر صباحية االول 60.911
 18 خهذوٌ فائك عبذ انردًٍ أضًاعُم عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 60.192
 19 ادًذ هاشى يهذٌ ضهًاٌ عرالُت ركر صباحية االول 60.008
 20 ادًذ صادق يهذٌ ضهًاٌ  عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 59.838
 21 نُُا عبذ انطالو دًُذ أدًذ عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 59.719
 22 اضايت ثاير عبذ انردُى ضهًاٌ عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 59.603
 23 تًارة ضًُر خانذ عبذ هللا عرالُت أَثً صباحية االول 58.926
 24 عهٍ ادًذ صكب عهٍ عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 58.856
 25 دًُذ َىضف رشُذ غٍُ  عرالُت ركر صباحية االول 58.63
 26 رغذة ضعذٌ عبذ عهٍ يذًذ عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 58.102
 27 جهاد دطٍ عىدة عطُت عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 57.497
 28 ضارة جًعت عاتٍ عاصٍ عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 57.312
 29 يُص يازٌ جالل ضعُذ  عرالُت اَثً صباحية االول 57.022
 30 َهاد عهٍ يهذٌ دطٍ عرالُت اَثً صباحية انثاٍَ 56.895
 31 ارجىاٌ عاشىر جاضى فُضٍ  عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 56.892
 32 رغذ دطٍُ عجر طعًت  عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 56.479
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 33 زهراء َبُم جاضى يذًذ  عرالُت اَثً صباحية انثاٍَ 56.007
 34 يرَى فخرٌ ثاير دطٍُ عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 55.654
 35 روَذة ضهُى يذًذ دطٍُ عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 55.042
 36 رؤي ضتار ادًُذ كاظى عرالُت اَثً صباحية انثاٍَ 54.411
 37 ادًذ رَاض دطٍُ كذظ  عرالُت ركر صباحية انثاٍَ 52.507
 38 فرح ابراهُى عبذ انكرَى جاضى  عرالُت اَثً صباحية انثاٍَ 52.292
 39 زَُت يذًذ رضا دطٍ  عرالُت اَثً صباحية انثاٍَ 52.254
 40 دعاء يذًذ كاظى دطٍ  عرالُت أَثً صباحية انثاٍَ 51.812

 


