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86.290عراقي 2016/2017كرار ستار جبار حمدانالقانونميسان1

85.433عراقي 2016/2017حسين حمود وادي جودةالقانونميسان2

84.736عراقي 2016/2017سعاد كاظم صدام حسونيالقانونميسان3

84.214عراقي 2016/2017حسين محمد كاظم رمضانالقانونميسان4

84.050عراقي 2016/2017داليا جبار عبد الحسن حامدالقانونميسان5

81.825عراقي 2016/2017زهراء كريم كاطع ذويهالقانونميسان6

80.669عراقي 2016/2017زينب عزيز هاشم عليالقانونميسان7

80.625عراقي 2016/2017حيدر حكيم فويد رسنالقانونميسان8

80.021عراقي 2016/2017سهير رياض هادي صالحالقانونميسان9

77.542عراقي 2016/2017أكرم كريم خضير سبتيالقانونميسان10

76.288عراقي 2016/2017غفران عدنان محمد غضبانالقانونميسان11

76.047عراقي 2016/2017إيناس حسين جابر رسنالقانونميسان12

75.900عراقي 2016/2017رشا سعيد احمد عبد الحسينالقانونميسان13

75.405عراقي 2016/2017أفراح كاظم عبد علي جيادالقانونميسان14

75.075عراقي 2016/2017سارة كحامي عليوي رمحالقانونميسان15

74.698عراقي 2016/2017هالة أمين كريم راسمالقانونميسان16

74.676عراقي 2016/2017زينب عودة مريبط خلفالقانونميسان17

74.548عراقي 2016/2017علي نايف خشن حاتمالقانونميسان18
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74.094عراقي 2016/2017آيات كرم حسن راشدالقانونميسان19

73.655عراقي 2016/2017علي عكار نمر عليالقانونميسان20

73.620عراقي 2016/2017هبة حسين عليوي فريحالقانونميسان21

73.598عراقي 2016/2017غفران جبار صالح محمدالقانونميسان22

73.589عراقي 2016/2017غفران ثامر عبد هللا عامرالقانونميسان23

73.302عراقي 2016/2017فاطمة ناعم حمود حافظالقانونميسان24

73.008عراقي 2016/2017مرسلين عادل كريم كناويالقانونميسان25

72.819عراقي 2016/2017سماء محمد عبد الواحد داودالقانونميسان26

72.582عراقي 2016/2017صادق جاسم خنجر عذيرالقانونميسان27

72.573عراقي 2016/2017هدى حسين يوسف محيسنالقانونميسان28

72.466عراقي 2016/2017منتظر وليد خالد منيشدالقانونميسان29

72.287عراقي 2016/2017جاسم محمد علوان سلمانالقانونميسان30

72.186عراقي 2016/2017موسى محمد حسين محمدالقانونميسان31

71.108عراقي 2016/2017نبأ سالم جبار نعمةالقانونميسان32

71.092عراقي 2016/2017هبة صباح غانم فيايالقانونميسان33

70.497عراقي 2016/2017هيثم عبد السالم عبد الرضا حسنالقانونميسان34

70.232عراقي 2016/2017كرار جليب محمد معرضالقانونميسان35

70.057عراقي 2016/2017فاطمة جاسم شندي عليالقانونميسان36

70.039عراقي 2016/2017أيمان جاسم حياوي محمدالقانونميسان37

69.913عراقي 2016/2017لمياء هاشم  علي كريمالقانونميسان38

69.625عراقي 2016/2017غفران حسن عودة الزمالقانونميسان39

69.548عراقي 2016/2017علي محمد وطن لفتهالقانونميسان40

69.546عراقي 2016/2017مصطفى حمودي مشالي نجمالقانونميسان41



69.400عراقي 2016/2017محمد جبار زاير معيجلالقانونميسان42

69.326عراقي 2016/2017حيدر كريم عبد الحسن مشكورالقانونميسان43

69.293عراقي 2016/2017سجى يعكوب صبير وايلالقانونميسان44

69.186عراقي 2016/2017مصطفى جواد كاظم كطفةالقانونميسان45

69.155عراقي 2016/2017نور الهدى عبد فليح حسينالقانونميسان46

68.468عراقي 2016/2017اكرام علي هاشم حسنالقانونميسان47

68.318عراقي 2016/2017موج  كريم عصب دريعمالقانونميسان48

68.160عراقي 2016/2017كرار أمين ياسر حسينالقانونميسان49

68.082عراقي 2016/2017زينب احمد عباس جاسمالقانونميسان50

67.926عراقي 2016/2017جبار محمد حسون إبراهيمالقانونميسان51

67.684عراقي 2016/2017محمد قاسم محمد محيسنالقانونميسان52

67.615عراقي 2016/2017رسول احمد وهم شنديالقانونميسان53

67.387عراقي 2016/2017هند علي أكريم غضبالقانونميسان54

67.234عراقي 2016/2017أيوب محمد ياسين جبرالقانونميسان55

67.164عراقي 2016/2017جعفر ستار صبار رحيلالقانونميسان56

67.130عراقي 2016/2017فاطمة ابراهيم زاير حمودالقانونميسان57

67.043عراقي 2016/2017سجاد حسين فنجان حردانالقانونميسان58

66.940عراقي 2016/2017جعفر حافظ عبود عويدالقانونميسان59

66.798عراقي 2016/2017غدير عبد المهدي جلوب محصرالقانونميسان60

66.773عراقي 2016/2017دعاء محمد جمعة عنادالقانونميسان61

66.735عراقي 2016/2017رسل مؤيد ثامر إسحقالقانونميسان62

66.518عراقي 2016/2017رعد داخل مزبان ماضيالقانونميسان63

65.854عراقي 2016/2017حيدر فريح حواش حتروشالقانونميسان64



65.657عراقي 2016/2017هدى قاسم سوزه حسينالقانونميسان65

65.633عراقي 2016/2017احمد حسام جاسم حسنالقانونميسان66

65.557عراقي 2016/2017إسراء كاظم لفته منخيالقانونميسان67

65.551عراقي 2016/2017احمد رحيم شرموخ عليالقانونميسان68

65.012عراقي 2016/2017مصطفى سعدون جبار خليفةالقانونميسان69

64.886عراقي 2016/2017ميثم كريم عجمي سهرالقانونميسان70

64.862عراقي 2016/2017إبراهيم حسين جاسب مهاويالقانونميسان71

64.795عراقي 2016/2017سجاد حنون عبد بنيانالقانونميسان72

64.704عراقي 2016/2017أسماء فرج محمد عليويالقانونميسان73

64.691عراقي 2016/2017مريم عماد عبد األمير ميثمالقانونميسان74

64.542عراقي 2016/2017تحسين علي رحيم جبارةالقانونميسان75

64.248عراقي 2016/2017سرور ستار جابر غالمالقانونميسان76

64.158عراقي 2016/2017منتهى كريم جازع فنجانالقانونميسان77

64.069عراقي 2016/2017غدير فالح سوادي جارحالقانونميسان78

63.828عراقي 2016/2017عذراء حسين عبد الصاحب شليبةالقانونميسان79

63.494عراقي 2016/2017مروان فالح حسن حريجةالقانونميسان80

62.795عراقي 2016/2017دعاء دحام جاسب  مطشرالقانونميسان81

62.391عراقي 2016/2017منذر جبار سلمان حميديالقانونميسان82

62.263عراقي 2016/2017ضياء فهد شويع شمالالقانونميسان83

62.172عراقي 2016/2017غدير كاظم فالح شافيالقانونميسان84

62.079عراقي 2016/2017مصطفى سليم شرادي عباديالقانونميسان85

62.041عراقي 2016/2017يعقوب حميد عبيد صابرالقانونميسان86

62.004عراقي 2016/2017سارة صالح صدام عبد السادةالقانونميسان87



61.246عراقي 2016/2017سرى ارزوقي خليفة أرحيمالقانونميسان88

61.123عراقي 2016/2017حسين سيد محسن اتهيمالقانونميسان89

61.092عراقي 2016/2017مهند علي حنون سلطانالقانونميسان90

60.770عراقي 2016/2017ياسر اسعد كاظم شكاصيالقانونميسان91

60.738عراقي 2016/2017محمد جواد كاظم حسنالقانونميسان92

60.727عراقي 2016/2017سجاد عبد الرحمن يوسف حموديالقانونميسان93

60.723عراقي 2016/2017إيمان جمال رحيم خلفالقانونميسان94

60.542عراقي 2016/2017ايالف عادل يوسف حموديالقانونميسان95

60.502عراقي 2016/2017حسين حسن عسل بطاطالقانونميسان96

60.403عراقي 2016/2017رسول كريم إسماعيل إبراهيمالقانونميسان97

60.402عراقي 2016/2017محمد نجم عبد هللا جاسمالقانونميسان98

59.262عراقي 2016/2017جعفر جبار عليوي نهيرالقانونميسان99

59.248عراقي 2016/2017عذراء مسلم كاظم عبودالقانونميسان100

58.789عراقي 2016/2017ضياء احمد حسين سلمانالقانونميسان101

68,782عراقي 2016/2017رؤى كاظم جاسم سلمانالقانونميسان102

65,070عراقي 2016/2017دعاء نبيل خزعل يعكوبالقانونميسان103

63,784عراقي 2016/2017اطياف ساري كريمالقانونميسان104

63,083عراقي 2016/2017نور عماد عبدعليالقانونميسان105

62,969عراقي 2016/2017فالح حسن ناطورالقانونميسان106

61,722عراقي 2016/2017زهراء حامد جبارالقانونميسان107

60,249عراقي 2016/2017بشير محمد علي القانونميسان108

59,594عراقي 2016/2017احمد لفته علي كاظمالقانونميسان109

59,505عراقي 2016/2017احمد حسن عباس مشدالقانونميسان110



59,322عراقي 2016/2017سجى  خالد نونهالقانونميسان111

58,984عراقي 2016/2017علي حين عليالقانونميسان112

57,700عراقي 2016/2017مرتضى حسون عيسى كاظمالقانونميسان113

57,648عراقي 2016/2017احمد حميد كاظمالقانونميسان114

57,552عراقي 2016/2017جواد كاظم كشيشالقانونميسان115

57,468عراقي 2016/2017جعفر خلف جبارالقانونميسان116

57,337عراقي 2016/2017قاسم حميد لفتهالقانونميسان117

57,093عراقي 2016/2017كرار عبد خريبطالقانونميسان118

57,045عراقي 2016/2017مجتبى حسن يونسالقانونميسان119

56,508عراقي 2016/2017غسق شوكت صالحالقانونميسان120

56,545عراقي 2016/2017علي عبد الحسين ضاهرالقانونميسان121

56,326عراقي 2016/2017علي نزار موهيالقانونميسان122

56,145عراقي 2016/2017حمزه كاطع منشدالقانونميسان123

55,766عراقي 2016/2017سالم حسين عبدالزهرةالقانونميسان124

55,407عراقي 2016/2017كرار علي عبدهللا راضيالقانونميسان125

54,826عراقي 2016/2017علي حسين عيدان عبدهللاالقانونميسان126

54,492عراقي 2016/2017استبرق عبدهللا جنجونالقانونميسان127

54,466عراقي 2016/2017حسين وهاب شخيترالقانونميسان128

54,462عراقي 2016/2017محمد جاسم محمدالقانونميسان129

54,204عراقي 2016/2017سجاد رحيم خزعلالقانونميسان130

54,110عراقي 2016/2017مروه كريم صبيح نجمالقانونميسان131

53,492عراقي 2016/2017سجاد خماس جاسم القانونميسان132

52,909عراقي 2016/2017حسنين علي خلفالقانونميسان133


