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األول81.434تقنيات إدارةالموادوالء كمال كريم حسين 1

األول79.896تقنيات إدارةالموادنور عدنان عبد مسلم عبد2

األول78.005تقنيات إدارةالموادهديل باسم جواد محمد3

األول76.065تقنيات إدارةالموادأمير ظافر سعد جابر أبو الخل 4

األول75.93تقنيات إدارةالموادخديجة حمودي عبد علي 5

الثاني75.784تقنيات إدارةالموادجاكلين امين هادي جبار6

الثاني70.18تقنيات إدارةالموادمعالي صاحب ناصر حسون7

األول69.852تقنيات إدارةالموادحوراء عالوي حسين 8

األول68.152تقنيات إدارةالموادرويده سالم مدلول محيسن9

األول67.659تقنيات إدارةالموادزينب غالب جاهل مشعان10

األول67.315تقنيات إدارةالموادنسرين عدنان لفته11

األول67.155تقنيات إدارةالموادأالء رياض عبد مسلم 12

الثاني66.902تقنيات إدارةالمواددالل صالح صاحب 13

األول66.076تقنيات إدارةالموادزهراء حسن مالك سلمان14

األول64.941تقنيات إدارةالموادرقية علي جبر 15

األول64.876تقنيات إدارةالموادإيمان صالح دفار كاظم16

األول64.285تقنيات إدارةالموادزهراء نوري عبد األمير17

الثاني64.045تقنيات إدارةالموادحسن عبد الحسين عبد زيد 18

األول64.025تقنيات إدارةالموادحسن عالوي مهدي19

الثاني62.386تقنيات إدارةالموادهديل داخل أبو محمد عبود20

األول62.189تقنيات إدارةالموادحبيبية حيدر إبراهيم محمد 21

األول62.039تقنيات إدارةالموادطارق زاهر حلبوص حالوب22

األول60.711تقنيات إدارةالموادزينب شاكر هادي عيسى23

األول60.557تقنيات إدارةالموادعائد عدنان نور24

األول60.476تقنيات إدارةالموادسحر مهدي فيصل25

األول60.439تقنيات إدارةالموادزهراء علي عواد حسون26

األول60.423تقنيات إدارةالموادرسل كاظم صالح عباس27

الثاني60.311تقنيات إدارةالموادنور ضياء غازي نور28

الثاني59.692تقنيات إدارةالموادرقية حمزة سوادي جبار29

األول59.69تقنيات إدارةالموادمروة راضي احمد عليوي 30

الثاني59.108تقنيات إدارةالموادحنين عبد الباري عبد هللا 31

الثاني58.996تقنيات إدارةالموادزهراء يوسف عبد علي جودة32

األول58.9تقنيات إدارةالموادكوثر جليل كريم33

األول58.462تقنيات إدارةالموادعمار عادل جعفر مختار34

الثاني58.439تقنيات إدارةالموادمحمد غالب عبد اليمة جبر35

الثاني58.363تقنيات إدارةالموادفرح فاضل عبدوش 36

الثاني58.072تقنيات إدارةالموادمصطفى حامد خير هللا 37

الثاني58.065تقنيات إدارةالموادنورس عبد الزهرة عباس 38

الثاني58.02تقنيات إدارةالموادهاجر عبد الكريم هادي39

الثاني57.852تقنيات إدارةالموادعباس حسين محسن40

الثاني57.823تقنيات إدارةالمواداحمد جمال نعمه  41

الثاني57.393تقنيات إدارةالموادعايدة عبد الكريم42

الثاني57.367تقنيات إدارةالموادعالء ساجت عصواد43

الثاني57.26تقنيات إدارةالموادرشا صباح حسن حسين 44

الثاني56.912تقنيات إدارةالموادعامر يوسف كريم عبد45
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الثاني56.772تقنيات إدارةالموادغفران محمد سرحان سخو46

الثاني56.736تقنيات إدارةالموادظافر محسن علي47

الثاني56.421تقنيات إدارةالموادأالء محمد كاظم هاتف 48

الثاني56.359تقنيات إدارةالموادعذراء عبد األمير جاسم محمد49

الثاني56.348تقنيات إدارةالموادبهاء علي عبد الحسين 50

الثاني56.346تقنيات إدارةالموادفاطمة كاظم حسين51

األول56.257تقنيات إدارةالموادحسين كامل حسين غالي52

الثاني56.187تقنيات إدارةالموادمحمد عبد الزهرة كاظم53

الثاني56.052تقنيات إدارةالموادعمار منعم احمد 54

الثاني55.824تقنيات إدارةالموادافياء كريم حميد عيسى55

الثاني55.807تقنيات إدارةالموادكرار جاسم محمد علي 56

الثاني55.257تقنيات إدارةالموادعلي يوسف عطيوي 57

الثاني55.183تقنيات إدارةالموادمحمد علوان دهام 58

الثاني55.174تقنيات إدارةالموادمصطفى عباس جابر 59

الثاني55.107تقنيات إدارةالموادمحمد علي محمد علي60

الثاني54.382تقنيات إدارةالموادعلي جبار علي61

الثاني54.271تقنيات إدارةالموادعقيل حسين عبد هللا عاشور62

الثاني54.222تقنيات إدارةالموادبنين علي عباس جعفر 63

الثاني53.933تقنيات إدارةالموادذوالفقار محمد شمران64

الثاني53.708تقنيات إدارةالموادجعفر صادق صاحب عوفي65

الثاني53.696تقنيات إدارةالموادوالء صالح حسن كاظم66

الثاني53.666تقنيات إدارةالموادرفل هادي جبار سلطان67

الثاني53.507تقنيات إدارةالمواداحمد جميل محيل 68

الثاني53.356تقنيات إدارةالموادقاسم هادي عبد الزهرة 69

الثاني53.211تقنيات إدارةالموادعلي رحيم عبدي زكي 70

الثاني53.138تقنيات إدارةالموادعلي نذير حبيب71

الثاني52.885تقنيات إدارةالموادظافر جميل جابر عبد الحسين72

الثاني52.748تقنيات إدارةالموادعلي حسين حمودي حيدر73

الثاني52.659تقنيات إدارةالموادحنان نعمة عبد سلمان 74
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