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انتظار 73.71168علمي او احيائيكربالء2004انثىنرجس حسن صبر ازيارة329
انتظار 73.5169علمي او احيائيكربالء2001انثىكوثر نعمه هوله ساهي330
انتظار 73.43170علمي او احيائيكربالء2003ذكرعلي ضياء ناصر عبدالرضا331
انتظار 73.43171علمي او احيائيالنجف2004ذكرمرتضى فاضل خالد لفته332
انتظار 73.29172علمي او احيائيكربالء2001انثىسبأ فرحان جبار حسين333
انتظار 73.29173علمي او احيائيكربالء2002ذكرعباس مناضل محمد حياوي334
انتظار 73.28174علمي او احيائيبابل2003ذكرارشد ناظم محمد ناصر335
انتظار 73.14175علمي او احيائيكربالء1995انثىدعاء فرحان جابر عبود336
انتظار 73176علمي او احيائيكربالء1996ذكرعالء غانم حمود فرهود337
انتظار 73177علمي او احيائيبابل2004ذكرعلي كاظم لواح ابراهيم338
انتظار 73178علمي او احيائيالموصل1994ذكرمحمد ابراهيم احمد جاسم السبعاوي 339
انتظار 72.86179علمي او احيائيكربالء2004انثىزهراء تحسين سامي رشيد340



انتظار 72.86180علمي او احيائيبابل2003ذكرعلي نصير عبد علي فيصل 341
انتظار 72.85181علمي او احيائيكربالء2003ذكرأحمد حميد حسن سوادي342
انتظار 72.85182علمي او احيائيكربالء2004انثىزهراء تحسين سامي رشيد الخفاف343
انتظار 72.71183علمي او احيائيكربالء2003انثىبنين عبد الحسين كريم مطير 344
انتظار 72.71184علمي او احيائيكربالء1994ذكرحسام محمد جبار حسن345
انتظار 72.71185علمي او احيائيكربالء2002انثىفاطمه ابراهيم عبيد محمد346
انتظار 72.5186علمي او احيائيكربالء1998انثىزهراء احمد عباس حمد347
انتظار 72.5187علمي او احيائيكربالء2000ذكرعباس حسن هادي مشرف348
انتظار 72.43188علمي او احيائيكربالء2003ذكرمحمد حسن سعد خضير349
انتظار 72.42189علمي او احيائيبابل1997انثىغسق عامر علي نصيف350
انتظار 72.29190علمي او احيائيكربالء2004انثىنبأ طالب علكه ناصر351
انتظار 72.2191علمي او احيائيكربالء1996ذكرحيدر كريم حسين عبود 352
انتظار 72.14192علمي او احيائيكربالء2004انثىزهراء سعد موحان عبيد353
انتظار 72.14193علمي او احيائيبابل1997انثىزهراء عبدزيد جاسم عبدالحسين354
انتظار 72.14194علمي او احيائيالقادسية2004ذكرسجاد عباس شعالن صاحب 355
انتظار 72.14195علمي او احيائيكربالء2004ذكرعلي رجه هللا نعمه عواد356
انتظار 72196علمي او احيائيكربالء1999ذكرحسين خشان فلك جاسم357
انتظار 72197علمي او احيائيكربالء2003انثىدعاء علي حسين خطار358
انتظار 72198علمي او احيائيكربالء1995ذكرمجتبى عباس صخيل سربيت359
انتظار 71.86199علمي او احيائيكربالء2000انثىساره فليح حمزه عبيد360
انتظار 71.857200علمي او احيائيكربالء2003ذكرعبد هللا فاضل عباس ربيد 361
انتظار 71.857201علمي او احيائيكربالء2004انثىبتول علي شدهان عبيد362
انتظار 71.71202علمي او احيائيكربالء2003انثىاسراء عباس حسن عبيد363
انتظار 71.71203علمي او احيائيبابل2001ذكرمرتضى راضي عبد هللا زعيري364
انتظار 71.571204علمي او احيائيكربالء2003انثىرقية مثنى طعمه ناجي 365
انتظار 71.57205علمي او احيائيبابل2002ذكرحيدر جبار عبدالحمزه علوان366
انتظار 71.43206علمي او احيائيكربالء2002انثىبدور قاسم محمد خشان367
انتظار 71.43207علمي او احيائيكربالء2004ذكرمنتظر عباس كاظم عبيد368
انتظار 71.4208علمي او احيائيكربالء1998ذكرعلي عبد االمير حسين اكريم369
انتظار 71.17209علمي او احيائيكركوك2001ذكرمحمد خلف ابراهيم خلف370
انتظار 71.14210علمي او احيائيبابل2001ذكراحمد محمد كامل غيدان371
انتظار 71.14211علمي او احيائيكربالء2003انثىرقية حسن عبدالهادي مخيف372
انتظار 71212علمي او احيائيكربالء2004ذكرامير علي حسين لفتة373
انتظار 71213علمي او احيائيكربالء2004ذكرأمير علي حسين لفته 374
انتظار 71214علمي او احيائيكربالء2005ذكرمهدي عماد عكاب ضفير375
انتظار 70.86215علمي او احيائيكربالء2004انثىزينب جواد رفش فرعون376
انتظار 70.85216علمي او احيائيبابل2002انثىزينب حاكم علوان مجذاب377
انتظار 70.85217علمي او احيائيكربالء1998انثىزينب ناصر رحمن صعو378
انتظار 70.85218علمي او احيائيبابل1996ذكرعلي أبراهيم زغير عباس المسعودي379



انتظار 70.71219علمي او احيائيالقادسية2003انثىبنين حسن جنيوي عالك380
انتظار 70.71220علمي او احيائيبابل2004ذكرعقيل كريم عليوي مطرود381
انتظار 70.71221علمي او احيائيكربالء2003انثىزهراء علي عبد الكريم اسماعيل382
انتظار 70.571222علمي او احيائيكربالء2002ذكرعباس رائد مناتي فرج383
انتظار 70.42223علمي او احيائيكربالء2004انثىمالك معتز هاشم مزيد384
انتظار 70.42224علمي او احيائيكربالء2004انثىهديل هادي صالح حسين385
انتظار 70.28225علمي او احيائيكربالء2001ذكرحيدر علي عبد الحسين هدهود386
انتظار 70.14226علمي او احيائيالنجف1998ذكرامير ماجد عبد طالل 387
انتظار 70.14227علمي او احيائيكربالء2002ذكرحسن احمد مزهر كاظم388
انتظار 70228علمي او احيائيبابل2000انثىتبارك عماد خضير نصيف389
انتظار 70229علمي او احيائيكربالء1995ذكرقيصر ماجد خضير 390
انتظار 70230علمي او احيائيكربالء1995ذكرقيصر ماجد خضير عبد علي391
انتظار 70231علمي او احيائيالقادسية2001ذكرعيسى قاسم حمزه كاظم392
غير مستوفي المعدل اقل من 69.7170علمي او احيائيكربالء1998ذكرعباس فضل اسماعيل عويد393
غير مستوفي المعدل اقل من 69.5770علمي او احيائيكربالء2004انثىفاطمه عدنان هاشم حسين394
غير مستوفي المعدل اقل من 69.2970علمي او احيائيكربالء2002انثىتبارك مشتاق طالب جيران395
غير مستوفي المعدل اقل من 69.14270علمي او احيائيكربالء1997ذكرحسن محمد عبدالزهره نعمه عيسى396
غير مستوفي المعدل اقل من 6970علمي او احيائيكربالء2001انثىفاطمه علي عبد زيد مزهر397
غير مستوفي المعدل اقل من 68.2970علمي او احيائيبابل2003ذكرحسين صبار انصاف عبدعون398
غير مستوفي المعدل اقل من 68.285770علمي او احيائيكربالء2000انثىنهاد كريم فهد حمد399
غير مستوفي المعدل اقل من 6870علمي او احيائيالبصرة2003انثىدعاء رائد فالح راضي400
غير مستوفي المعدل اقل من 67.8670علمي او احيائيكربالء2004انثىفاطمه حسين عبد علي عبود 401
غير مستوفي المعدل اقل من 67.3370علمي او احيائيكربالء2002ذكرمحمد حسين علي ناجي402
غير مستوفي المعدل اقل من 67.14370علمي او احيائيكربالء1994ذكرمحمود عبد الكريم جبر حسون403
غير مستوفي المعدل اقل من 66.4370علمي او احيائيكربالء1994انثىرهام محمد عبد االمير كاظم 404
غير مستوفي المعدل اقل من 66.2870علمي او احيائيكربالء2004انثىزهراء علي ميران عذاب السلطاني405
غير مستوفي المعدل اقل من 6670علمي او احيائيكربالء2002انثىعذراء فيصل كعيد عذاب406

غير مستوفي المعدل اقل من 65.7170علمي او احيائيكربالء2001انثىشهد علي محمد ارباط407
غير مستوفي المعدل اقل من 63.8370علمي او احيائيكربالء2001ذكريسار عمار قاسم محمد408
غير مستوفي المعدل اقل من 63.3370علمي او احيائيبغداد2002ذكرمصطفى رياض محمود سبتي409
غير مستوفي المعدل اقل من 6370علمي او احيائيالنجف1997انثىحنين يحيى علي شوين410
غير مستوفي المعدل اقل من 62.66770علمي او احيائيالموصل2002ذكرسرمد باقر شريف هايس 411
غير مستوفي المعدل اقل من 62.570علمي او احيائيالنجف2001ذكرحسن امير ساعد حسين 412

غير مستوفي المعدل اقل من 6270علمي او احيائيكربالء2001انثىسرى علي ناصر حسن413
غير مستوفي المعدل اقل من 4470علمي او احيائيكربالء2003انثىسارة عبد حمود محمد414


