
ت
الوالحظاتالتسلسلالتقديرالوعدللجنسااالسن الرباعي واللقب

الدور االولاالولجٍذ جذا82.851انثىشٌماء عبودي داؤد حامد اللهٌب1ً
الدور االولالثاًًجٍذ جذا82.585انثىاسراء رافع دمحم توفٌق حمدي الرسام2

الدور االولالثالثجٍذ جذا82.336انثىوئام ولٌد دمحم احمد الجلب3ً
الدور االولالرابعجٍذ جذا82.033انثىمٌس درٌد فزع دمحم الطائ4ً
الدور االولالخاهصجٍذ جذا80.205انثىنور الهدى سعدهللا دمحم صالح الحمدان5ً

الدور االولالطادشجٍذ79.758انثىمفاز لقمان حمادي صافً الصاف6ً
الدور االولالسابعجٍذ79.417ذكرٌحٌى وعد هللا دمحم مجٌد حدٌد7
الدور االولالثامنجٍذ79.004انثىنور صفاء الدٌن سالم عبد هللا النعٌم8ً

الدور االولالتاسعجٍذ78.946انثىامٌرة رشاد علً فرحان العجراوي9

الدور االولالعاشرجٍذ78.509انثىاصالة عبد الؽنً عبد الؽفور شهاب الحجٌات10
الدور االولالحادي عشرجٍذ78.324ذكرعبدهللا محمود احمد نهٌر الخطاب11ً

الدور االولالثانً عشرجٍذ77.5انثىاسماء هٌثم احمد حسن الدلٌم12ً
الدور االولالثالث عشرجٍذ76.98انثىاسٌل عمار عبد الكرٌم دمحم الحسن13

الدور االولالرابع عشرجٍذ75.715انثىمرٌم اٌاد توفٌق اٌوب العارؾ14

الدور االولالخامس عشرجٍذ75.627انثىنادٌة دمحم عونً عبد القادر عبدهللا الصراؾ15

الدور االولالطادش عشرجٍذ75.219ركرعبذ الردوي هذطي دمحم عبىد الرعاظ16
الذور االولالطابع عشرجٍذ75.124اًثىاٌالف عبذ الطالم ٌىًص دمحم17

الذور االولالثاهي عشرجٍذ74.938اًثىشٍواء عادل فاضل عبذ البالً الذسبة18

الذور االولالتاضع عشرجٍذ74.907اًثىهٌى دمحم ًىري ًجن الذٌي االطرلج19ً

الذور االولالعشروىجٍذ74.752اًثىًىر براق هذطي داهذ الذٍال20ً

الذور االولالذادي والعشروىجٍذ74.211اًثىرغذ فارش هاشن عثواى ال جوعة21
الذور االولالثاًً والعشروىجٍذ73.602ركرهصطفى ًشىاى وعذهللا جارهللا الوعاضٍذي22

الذور االولالثالث والعشروىجٍذ73.46اًثىًىر داؤد تىفٍك داؤد طاهر بك23

الذور االولالرابع والعشروىجٍذ73.459ركرشهذ صباح جوٍل رًىى الذباغ24

الذور االولالخاهص والعشروىجٍذ73.3اًثىابراهٍن هصلخ ددام زٌذاى الفهذاوي25

الذور االولالطادش والعشروىجٍذ72.863اًثىاهٌة لؤي ادوذ فخري علً بهجت االعرج26ً

الذور االولالطابع والعشروىجٍذ72.794اًثىعور ضبهاى خضر عباش الذٍال27ً

الذور االولالثاهي والعشروىجٍذ72.77اًثىًىر عبذ الباري هعجي طاهر لبالى28

الذور االولالتاضع والعشروىجٍذ72.4335اًثىعلً خلٍل ابراهٍن ردىهً الوىلى29

الذور االولالثالثىىجٍذ71.909اًثىاهٌة ددام هذوىد تىفٍك الجوعه30

الدور االولالحادي والثالثونجٌد71.0555انثىكرم بسام جمٌل جرجٌس توش31ً

الدور االولالثاًً والثالثىىجٍذ71.0155انثىرحمة صبحً عبد الرحمن شكر الطائ32ً

الدور االولالثالث والثالثىىجٌد70.3575ذكرهبة ذنون حامد ذنون الدباغ33

الدور االولالرابع والثالثىىجٌد70.075انثىامنة ٌاسر مال هللا عزٌز العكٌدي34

الدور االولالخاهص والثالثىىمتوسط69.792انثىلٌنا احمد نجم عٌسى جاسم35
الدور االولالطادش والثالثىىمتوسط69.348انثىسنار دمحم حسن محمود العبٌدي36

الدور االولالطابع والثالثىىهتىضظ69.2975انثىفرح فارس شعبان حمود ال عواد37

الدور االولالثاهي والثالثىىهتىضظ68.96انثىبشرى عماد زكرٌا بنً بقطر38

الدور االولالتاضع والثالثىىهتىضظ68.8775انثىؼفران سعدون فراس صالح الظاهر39
الدور االولاالربعىىهتىضظ68.8055ذكرثمٌن ؼالً دمحم سلمان40

الدور االولالذادي واالربعىىهتىضظ67.408ذكرمهند دمحم خضر دمحم العذاب41

الدور االولالثاًً واالربعىىهتىضظ67.006ذكرسفر دمحم طاهر حسٌن دمحم طاهر الزٌباري42

الدور االولالثالث واالربعىىهتىضظ66.7545انثىاوزجان دمحم نور شٌخو دمحم ال شٌخو43
الدور االولالرابع واالربعىىهتىضظ66.5675انثىنركز ٌونس دمحم سعٌد دمحم ٌونس ال دمحم عباس44

الدور االولالخاهص واالربعىىمتوسط66.22انثىثرٌا اٌاد علً زٌنو العبٌدي45

الدور االولالسادس واالربعونمتوسط65.44ذكرؼسان دمحم ٌاسٌن عبدهللا البدران46ً

الدور االولالسابع واالربعونمتوسط65.4185انثىرشا عبد االله ٌونس دمحم الدباغ47
الدور االولالتاضع واالربعىىهتىضظ65.067انثىبراء دمحم صالح عطٌة علً النعٌم48ً

الدور االولالخوطىىهتىضظ64.7955ذكردمحم مال هللا نجم مطرود العبٌدي49
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الدور االولالذادي والخوطىىهتىضظ64.575انثىرحمة عبد العزٌز علً عزٌز الرمضان50ً

الدور االولالثاًً والخوطىىهتىضظ64.5505ذكرعمر شامل دمحم عبدهللا العزاوي51

الدور االولالثالث والخوطىىهتىضظ64.3205انثىسرى سالم عبد الرحمن نوري ابراهٌم الوزان52

الدور االولالرابع والخوطىىهتىضظ64.1385انثىامنة وسام دمحم شكر الخباز53
الدور االولالخاهص والخوطىىهتىضظ63.99ذكرمهند مدٌد جاسم احمد المدٌد54

الدور االولالطادش والخوطىىهتىضظ63.1495انثىرونق طه سلطان محمود الطائ55ً

الدور االولالطابع والخوطىىهتىضظ63.0695انثىامنة خلدون احمد عبد الحمٌد الحاج عل56ً

الدور االولالثاهي والخوطىىهتىضظ62.75ذكراحالم ناٌؾ عبودي حسن الصالح57
الدور االولالتاضع والخوطىىهتىضظ62.326انثىهند بشار عبد الؽنً عبد الجبار النعٌم58ً
الدور االولالطتىىهتىضظ62.181انثىسمر الٌاس خضر خلؾ الدلٌم59ً

الدور االولالذادي والطتىىهتىضظ61.9665ذكرعبد الرحمن دمحم موفق دمحم وفٌق الصائػ60

الدور االولالثانً والستونمتوسط61.9325انثىسارة مازن محمود حمدي الموصل61ً

الدور االولالثاًً و الطتىىهتىضظ61.803انتىفاطمة صائب ٌونس عبد الرحمن قهوج62ً

الدور االولالثالث والطتىىهتىضظ61.17انثىنور صالح بالل عبد العزٌز الجبوري63
الدور االولالرابع والطتىىهتىضظ61.047انثىرحمة صالح محمود طه المولى64

الدور االولالخاهص والطتىىهتىضظ60.687انثىرنا خالد خلٌل خضر المولى65

الدور االولالطادش والطتىىهتىضظ60.549ذكرمثنى مسعود موسى حسن66

الدور االولالطابع والطتىىهتىضظ60.137ذكرسالم جاسم ابراهٌم جاسم السبعاوي67
الدور االولالثاهي والطتىىهتىضظ59.299انثىصفا خلٌل محمود احمد68

الدور االولالتاضع والطتىىهتىضظ59.111ذكردمحم فارس ٌوسؾ اسماعٌل العبدهللا69

الدور االولالطبعىىهتىضظ58.978ذكرعبدهللا خضر دمحم علً السبعاوي70
الدور االولالذادي والطبعىىهتىضظ58.77انثىبشائر دمحم عمر انس البكوع71

الدور االولالثاًً والطبعىىهتىضظ58.4ذكرنور عماد سالم ججو عٌسو72
الدور االولالثالث والطبعىىهتىضظ56.31ذكرطه عبد الحمٌد سلمان عبد الرحمن الجبوري73
الدور االولالرابع والطبعىىهتىضظ55.318انثىتمارة اثٌر جبرائٌل عبد المسٌح  زكرٌا74
الدور االولالخاهص والطبعىىهتىضظ55.018ذكروٌس سلٌمان وٌس حاج موسى ذو الفقار75

الدور االولالطادش والطبعىىهتىضظ52.413انثىسولٌن كرٌم دمحم البرزنج76ً


