
كلیة القانون

1 604 قانون1 علمي عامحنان ناصر بیجنك كرم هللا
1 592 قانون2 علمي عامعالء حسین عبدالعال حسین
1 591 قانون3 ادبيامجد عبود فھدجابرالعبودي
3 563 قانون4 علمي عامعلي باسم جمیل شیحان
1 558 قانون5 علمي عامعماد صبیح عبد علي كاظم
1 553 قانون6 ادبيمصطفى منذر سعدي احمد
2 551 قانون7 ادبيعمر محمد جاید مطشر
2 541 قانون8 ادبيفاطمة محمد مجید یوسف
3 535 قانون9 ادبيعلي محمد عبید اسماعیل
1 531 قانون10 ادبيمصطفى خالد خلف حمد
2 530 قانون11 ادبيحیدر جعفر عباس حمود
3 528 قانون12 ادبيصادق ستار راضي حسن
1 527 قانون13 ادبيایمان محمد عبد علوان
1 520 قانون14 ادبيمؤمل حسین غني حوشي
2 517 قانون15 ادبيمعن جمعھ محمد نجم
1 516 قانون16 ادبيكرار عدي سعید جاسم المالكي
1 516 قانون17 ادبيمریم منیر عبدالجبار كاظم
1 512 قانون18 علمي عامسجاد صاق حسین علي الشمري
2 510 قانون19 ادبيضیاء الدین فالح حسن عبود
1 509 قانون20 ادبينور صادق رشید ھاشم
1 507 قانون21 علمي عامسیف علي زید عبد المجید
2 504 قانون22 ادبيمرتضى غانم ضاحي منحوش
1 503 قانون23 ادبيمھند صادق خضیر عباس
2 503 قانون24 ادبيولید خالد مھدي صالح
1 502 قانون25 ادبيرنا محمد عبد اللطیف
2 502 قانون26 ادبيزھراء عبد الكریم جبر زوداني
2 500 قانون27 علمي احیائيحوراء جسام حسین محمد
2 500 قانون28 ادبيزینب قاسم حبیب مزعل الجنابي
1 500 قانون29 ادبيسجاد حمید ذھب بصو
2 500 قانون30 ادبيكریمة صادق حسن سید
2 498 قانون31 ادبياحمد ابراھیم غالي عواد
1 498 قانون32 ادبيعبدهللا جعفر حربي سرحان
1 498 قانون33 علمي احیائيمنتصر مشتاق عبدالواحد كاظم
1 497 قانون34 ادبيبتول حامد علي عاصي
3 497 قانون35 ادبيعلیھ حمد فارس زكم
1 496 قانون36 ادبياحمد رعد خلف حنون
2 496 قانون37 ادبيحنین رعد طالب كاظم
2 494 قانون38 ادبيحیدر عبد محمدحسین حمادي
1 494 قانون39 ادبيسجاد محمد عبد االمیر صادق الدباج
1 493 قانون40 علمي احیائيمحمد كاظم حسین محسن
2 492 قانون41 علمي عامعالء جواد وادي لفتھ
2 492 قانون42 ادبيعلي حمزة جواد كاظم الحسانة
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كلیة القانون

1 491 قانون43 ادبيزینب علي زبون لعیبي الشھابي
2 490 قانون44 علمي احیائيحسین مصطفى حسن رحیم
3 490 قانون45 ادبيقیصر سالم احمد عبد
2 490 قانون46 علمي تطبیقيھشام مناتي قاسم بھیر
1 489 قانون47 ادبيحسن مجید عبید وسمي
2 489 قانون48 ادبيرانیا عبدالرزاق محمد فاضل رضا
3 488 قانون49 علمي عامانمار محمد جاسم حمادي
2 487 قانون50 علمي احیائيزھراء مالك حسین فیاض
3 487 قانون51 علمي تطبیقيسرمد صباح انور فرحان الحیدري
2 486 قانون52 ادبيرقیة احمد عبید جاسم
2 486 قانون53 علمي عامسامر عبد الستار جباري حسن
2 486 قانون54 علمي عامعلي شاكر جبر ھدید
2 486 قانون55 ادبيمحمد حسین قاسم محمد
2 484 قانون56 ادبيغفران علي حسین علي
1 484 قانون57 ادبيمحمد ریاض كاظم شكاصي البیضاني
3 482 قانون58 ادبيیونس محمد ھاشم طھ
3 479 قانون59 ادبيرسول ولید رسن كباشي
2 479 قانون60 ادبيزھره علي حمید
2 477 قانون61 علمي عامحاتم مناضل محمد نوري حاتم المقدادي
1 477 قانون62 ادبيزینب عدنان فرحان مبارك
1 477 قانون63 ادبيطھ محمد محمود یونس الغراوي
2 476 قانون64 ادبيحیدر خیون منسي صالح
1 476 قانون65 ادبيمصطفى حسین علي جمیل
1 476 قانون66 ادبيیاسر شرھان دلیل ھبیل
2 475 قانون67 ادبيایناس عبود حسین خیر علي
2 474 قانون68 ادبيعبد هللا صادق ھاشم
2 473 قانون69 ادبيتمارة خالد خضیر عباس
2 473 قانون70 ادبيحسین علي حسین مالح
2 473 قانون71 ادبيمخلد محمود حسین محمد عیسى الجبوري
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