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   األول72.716تقنيات الصيدلةظافر فاضل حسن علي هالي46

   األول72.65تقنيات الصيدلةسكينه عبد اآلمير ذياب جالب47
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   األول59.37تقنيات الصيدلةماهر ردام كامل بجاي94

   األول59.006تقنيات الصيدلةهاجر سامي خلف علوان95
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   األول58.495تقنيات الصيدلةمرتضى جبار عبد خالوي97

   األول58.434تقنيات الصيدلةمحمد عبد سادة محمد علي98
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   األول57.789تقنيات الصيدلةحسين صاحب نعمه عبد الواحد101

   األول57.642تقنيات الصيدلةمحمد اياد صالح نجم102

الثاني57.233تقنيات الصيدلةمحمد صالح مهدي ال ياسين103

الثاني56.474تقنيات الصيدلةفالح زاهر كلف محمد104
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الثاني55.046تقنيات الصيدلةالكرار علي ساجت متعب110
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