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األول93.857تقنيات الصيدلةاكرم عالء حسين كاظم1

األول93.073تقنيات الصيدلةباقر خضير عباس ابراهيم2

األول92.667تقنيات الصيدلةحوراء فتاح غني موسى3

األول92.541تقنيات الصيدلةمحمد جواد كاظم حسين4

األول91.813تقنيات الصيدلةحيدر سالم محمد علي5

األول91.436تقنيات الصيدلةرسل هديب كاظم مسير6

األول91.187تقنيات الصيدلةمحمد جواد جميل محمد حسن7

األول89.833تقنيات الصيدلةرؤى محمد عبد زيد عباس8

األول89.753تقنيات الصيدلةرسل عامر صالح مزعل9

األول89.633تقنيات الصيدلةارجوان هادي يوسف عبد10

األول89.564تقنيات الصيدلةاحمد صالح مهدي علي11

األول89.455تقنيات الصيدلةامير هادي نجم عباس12

األول88.137تقنيات الصيدلةسارة علوان جواد راضي13

األول85.776تقنيات الصيدلةسيف غالب مهدي عباس14

األول84.227تقنيات الصيدلةاخالص عزيز يوسف علي15

األول83.821تقنيات الصيدلةمصطفى عبد الصاحب جواد كاظم16

األول82.941تقنيات الصيدلةمحمد نعمان حمد جبر17

األول82.185تقنيات الصيدلةدعاء نايف نصيف مرزوك18

األول82.175تقنيات الصيدلةنور منير حسون محمد جواد19

األول82.110تقنيات الصيدلةحيدر علي عبد األمير عبد20

األول80.798تقنيات الصيدلةاحمد رسول احمد علي 21

األول80.027تقنيات الصيدلةذو الفقار عبود فاضل محمد حسين22

األول79.594تقنيات الصيدلةعلي يحيى غافل اسعيد23

األول77.867تقنيات الصيدلةدعاء حسن هادي عبد الزهرة24

األول76.339تقنيات الصيدلةعبد هللا سماوي عبد هللا كاظم 25

األول75.166تقنيات الصيدلةزينب عالء كريم عبود26

األول73.406تقنيات الصيدلةعلي حسين مكطوف بكين27

األول72.213تقنيات الصيدلةساجد عبد الرضا عبد هللا جودة28

األول71.870تقنيات الصيدلةسامر جواد كاظم فريم29

األول70.310تقنيات الصيدلةمحمد حميد حسن حسناوي30

األول70.174تقنيات الصيدلةمحمد نعيم جياد جاسم31

األول69.954تقنيات الصيدلةسارة عباس عبد علي32

الثاني68.790تقنيات الصيدلةرباب محمد حسين حسين33

األول68.697تقنيات الصيدلةموسى عويد صالح عاتي34

األول68.589تقنيات الصيدلةضحى علي عبد الباقي محسن35

األول68.430تقنيات الصيدلةكريم رحيم معيش غازي36

األول68.385تقنيات الصيدلةسالم  فرحان  كتاب  طراد37

األول68.354تقنيات الصيدلةنعيم منصور رحيم سلمان38

األول68.233تقنيات الصيدلةعباس ناظم  محيبس سلطان39

األول68.034تقنيات الصيدلةهاجر محمد علي اسماعيل40

األول67.821تقنيات الصيدلةمنتظر شمخي جبر عبود41

األول67.442تقنيات الصيدلةكامل معين كامل رضا42

األول67.406تقنيات الصيدلةسيف كاظم جواد كاظم43

األول66.465تقنيات الصيدلةامير جاسم مجبل طرنان44

األول66.034تقنيات الصيدلةهند عامر عبد مهدي45

الثاني65.993تقنيات الصيدلةاوس عالء الدين محمود46

األول65.516تقنيات الصيدلةكرار زكي كامل مهدي47

األول65.473تقنيات الصيدلةهدير موفق عبد العزيز سليف48
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األول65.141تقنيات الصيدلةمحمد عامر موسى محمد علي49

األول64.926تقنيات الصيدلةاسيل حارث صاحب شمخي50

األول62.293تقنيات الصيدلةامير انور مجيد رسولي51

األول62.167تقنيات الصيدلةمنتظر جليل نوفي كمر52

األول61.834تقنيات الصيدلةاحمد رضا مجيد عبود53

األول61.579تقنيات الصيدلةمصطفى كامل جبار عطية54

األول61.322تقنيات الصيدلةميس عامر عبد األمير عبد هللا55

الثاني61.286تقنيات الصيدلةنور عبد العظيم كريم مصطاف56

الثاني60.507تقنيات الصيدلةاحمد هاني نوري حنود57

الثاني60.160تقنيات الصيدلةامير فاضل علي طالب58

األول60.084تقنيات الصيدلةسارة عبد الكريم عبد الصاحب59

التكميلي59.521تقنيات الصيدلةعالء كريم جفات60

األول58.727تقنيات الصيدلةمحمد حسين حمد بدع61

األول58.400تقنيات الصيدلةحسن فالح عبد الحافظ محمد62

الثاني58.227تقنيات الصيدلةتحسين ثامر حسن وهام63

األول58.103تقنيات الصيدلةكرار حيدر محسن موسى64

األول57.825تقنيات الصيدلةهشام طالب عبود افريح65

األول57.691تقنيات الصيدلةعلي عبدهللا ذياب سربوت66

الثاني57.347تقنيات الصيدلةبنين قاسم كاظم صكبان67

الثاني57.293تقنيات الصيدلةصادق سجاد شهيد عبد 68

الثاني57.291تقنيات الصيدلةمصطفى زمان جبار عبد الرسول69

التكميلي57.230تقنيات الصيدلةمحمد ضياءمحمد مجول70

التكميلي56.210تقنيات الصيدلةعمار نعيم ضعيف71

األول56.033تقنيات الصيدلةعلي ثامر بادي كاظم72

الثاني55.737تقنيات الصيدلةحيدر محمد جون جبار73

الثاني54.320تقنيات الصيدلةحسين ثابت رشيد74
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