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األول91.097الموازية/التمريضأمير فاخر جابر محسن1

األول90.379الموازية/التمريضصفاء هادي حسن كاظم2

األول87.176الموازية/التمريضمصطفى فليح محسن محمود3

األول86.899الموازية/التمريضحسن محمد حسن مشكور4

األول85.855الموازية/التمريضمسلم مهدي عبد السادة ردام5

األول80.843الموازية/التمريضعدي سعيد خلف شهاب6

األول79.887الموازية/التمريضميالد سعد ميس عجيل7

األول79.759الموازية/التمريضعاصم عبد العظيم حمزه حمد8

األول79.149الموازية/التمريضعلي خوام نجم عبد هللا9

األول77.653الموازية/التمريضلؤي عباس عبد الزهره عبيد10

األول76.8الموازية/التمريضاحمد محمد صيوان مال هللا11

األول76.792الموازية/التمريضعلي سعيد عبد حسن12

األول76.1الموازية/التمريضعالء حمزه كاظم عيون13

األول75.433الموازية/التمريضقاسم سعد محمد جاسم14

األول74.413الموازية/التمريضبيداء جمعه عبد الحسين عبيس15

األول73.786الموازية/التمريضحيدر عباس علي عبد16

األول73.533الموازية/التمريضاحمد عذاب حسين برذول17

األول72.834الموازية/التمريضامل حامد صاحب كاظم18

األول72.788الموازية/التمريضخير هللا كامل ميس جابر19

األول72.753الموازية/التمريضعلي احمد راجي عبود20

األول72.309الموازية/التمريضمحسن عبد الرضا عبد الزهره درمان21

األول72.278الموازية/التمريضراضي فاضل موسى عباس22

األول72.018الموازية/التمريضهاتف حميد عبد هللا عبد الرضا23

األول71.993الموازية/التمريضحيدر مهدي عصواد ناصر24

األول71.421الموازية/التمريضاحمد عدنان كريم جعفر25

األول70.679الموازية/التمريضشروق عباس خضر حسين26

األول70.588الموازية/التمريضعباس ناجي ازماط علي27

األول70.577الموازية/التمريضزهراء محمد جاسم عباس28

األول70.281الموازية/التمريضمها فيصل محمد حسون29

األول69.797الموازية/التمريضأمين عبد زيد طالب سلطان30

األول69.607الموازية/التمريضسالم محسن موسى خزي31

األول69.19الموازية/التمريضستار جابر شاكر مهدي32

األول68.769الموازية/التمريضاحمد مال هللا علي جمال33

األول68.593الموازية/التمريضوئام نعيم حسن عباس34

األول68.559الموازية/التمريضهادي عبد مسلم عبد العباس حسين35

األول68.269الموازية/التمريضعبد المنعم شاكر رزاق عبود36

األول68.076الموازية/التمريضكاظم فرحان سرهيد راهي37

األول67.961الموازية/التمريضاحمد رزوقي كاظم صالل38

األول67.444الموازية/التمريضعلي طالب محمد عبد الكريم39

األول67.388الموازية/التمريضمها محمد عباس نعمه40

األول66.42الموازية/التمريضمنير سلطان جبر صكر41

األول65.455الموازية/التمريضنعمه مجيد كامل بجاي42

األول65.27الموازية/التمريضسعد حاتم كريم كاظم43

األول65.17الموازية/التمريضنعمه سالم هادي هجوج44

األول64.98الموازية/التمريضاحمد حسين جواد عبود45
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األول64.978الموازية/التمريضعارف محسن كاظم شالش46

األول64.932الموازية/التمريضرجوه شاكر صوالن ناصر47

األول64.732الموازية/التمريضحسنين محمد عبد الحر عبود48

الثاني64.525الموازية/التمريضسالم عبد الزهره عبد الحسين49

األول64.255الموازية/التمريضسالم خضر جالب عطية50

األول64.223الموازية/التمريضاحمد كاظم مزعل نتيش51

األول64.223الموازية/التمريضعلي عبد المحسن غضبان عبد اإلخوه52

األول64.221الموازية/التمريضموسى راضي عبد الحسين جبار53

األول63.585الموازية/التمريضعامر ضايع عبد الحسن علوان54

األول63.395الموازية/التمريضمحمد نعمه مزهر حميد55

األول63.173الموازية/التمريضعلي عبد األمير زباله سعد56

األول62.571الموازية/التمريضحيدر يحيى صالح أبو علي57

األول62.266الموازية/التمريضسامي عبد الحسن عبيس غازي58

األول61.855الموازية/التمريضخالد عزيز طالب عبد59

األول61.049الموازية/التمريضقاسم جبار جواد جيثوم60

الثاني60.884الموازية/التمريضرائد حميد عودة شذر61

األول60.595الموازية/التمريضأيمان كاظم مزهر طاهر62

األول60.533الموازية/التمريضعلي غالب هادي محمد63

األول60.45الموازية/التمريضأثير بديد عبيس سلمان64

األول60.331الموازية/التمريضعلي جبر عبيد شنان65

األول60.017الموازية/التمريضسالم علي حسين عطيه66

األول59.983الموازية/التمريضشوكت صاحب هادي عبود67

األول59.973الموازية/التمريضعباس سلمان حسون محمد68

األول59.711الموازية/التمريضحيدر حاتم عبد الساده مهدي69

األول59.665الموازية/التمريضغسان ابو الهيل اليج خفيف70

األول59.603الموازية/التمريضمحمد رحيم عبد الحسين سالم71

األول59.439الموازية/التمريضحيدر عبداالمير حسين زاير72

األول59.323الموازية/التمريضصدام عبد الواحد جبار عبد73

األول59.21الموازية/التمريضكرار جاسم محمد عالوي74

األول59.088الموازية/التمريضعبد الكاظم بعيوي نعمه جاري75

األول59.064الموازية/التمريضطالب لفته عبد حميدي76

األول58.531الموازية/التمريضحامد سالم هادي هجوج77

الثاني58.098الموازية/التمريضأثير عبد االله مجهول عوفي78

الثاني58.048الموازية/التمريضكاظم عبد الزهرة حسين جواد79

األول57.971الموازية/التمريضمحمد حسين جاسم جراح80

الثاني56.881الموازية/التمريضمحمد جاسم محمد رؤوف81

األول57.829الموازية/التمريضحاكم كريم حمزة صباح82

الثاني57.736الموازية/التمريضفاضل كتاب جاسم حمادي83

األول57.67الموازية/التمريضعالء حسن عباس شبيب84

الثاني57.486الموازية/التمريضاحمد وائل محسن نعمه85

الثاني57.419الموازية/التمريضجاسم شهيد حمزه حسون86

الثاني57.341الموازية/التمريضمكي محسن ظاهر حبيب87

الثاني57.232الموازية/التمريضمحمد نوام سلمان شمخي88

الثاني57.11الموازية/التمريضاحمد عبد الحمزه عبد زيد جساس89

األول56.985الموازية/التمريضظاهر رزاق عباس عبد الحمزه90

الثاني56.944الموازية/التمريضعلي صادق مجيد حريب91

الثاني56.882الموازية/التمريضسلمان صبيح محسن ياسر92
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الثاني56.818الموازية/التمريضقاسم سرحان مراد حسون93

الثاني56.241الموازية/التمريضضياء عبد نور سلمان شعوبي94

الثاني56.234الموازية/التمريضعلي دوحي تركي عباس95

الثاني56.141الموازية/التمريضخير هللا موسى عبيد جبح96

الثاني56.122الموازية/التمريضسالم كاظم مزعل نتيش97

األول56.018الموازية/التمريضعلي عبد الستار هويدي عبود98

الثاني55.957الموازية/التمريضبديع عبيد عبد الحسين جبار99

األول55.9الموازية/التمريضثائر طاهر حمزة طاهر100

الثاني55.795الموازية/التمريضنصير جفات أرحيم موسى101

الثاني55.499الموازية/التمريضعبد مسلم جابر ناصر حسون102

الثاني54.931الموازية/التمريضعلي طالب راجي حسن103

الثاني54916الموازية/التمريضعماد خليل موسى عبد إبراهيم104

الثاني54.504الموازية/التمريضحميد خضير عبيد رحيل105

الثاني54.477الموازية/التمريضحيدر هادي جودي حسن106

الثاني54.408الموازية/التمريضزينب طالب عبد الشهيد محمد107

الثاني54.305الموازية/التمريضعلي صباح عجه بلسان108

األول54.136الموازية/التمريضحافظ صابر عبد الرسول حسين109

الثاني53.599الموازية/التمريضرحمن عبد الوهاب نور عبد الزهره110

الثاني53.587الموازية/التمريضمحمد تكليف غوار علوان111

الثاني53.373الموازية/التمريضعالء  صادق جبار عبد الرزاق112

الثاني51.801الموازية/التمريضرحيم اسود جاسم جراح113
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