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المعدل  اسم الطالب ت
 النھائي

الدور الذي تخرج 
 منھ 

 الدور االول 85.448 سالم عبد مسلم عبد علي  1

 الدور االول 85.191 ازھر خضیر محمد 2

 الدور االول 80.968 احمد ابراھیم مھدي  3

 الدور االول 79.597  رائد كاظم ذیاب 4

 الدور االول 79.577 غسان وفي حمود  5

 الدور االول 77.410 یل رستم عامر خل 6

 الدور االول 76.569 سالم كحط اسماعیل  7

 الدور االول 75.262  ضيمحمد سعید را 8

 الدور االول 74.590 نصیر جودي عبد الحسین  9

 الدور االول 73.993 عالء كاظم عبد الحسین  10

 الدور االول 73.032 عادل حسون محمد  11

 الدور االول 73.010 م علي عبد الحسین جاس 12

 الدور االول 72.350 حیدر سلمان حسین  13

 الدور االول 71.840 منذر جابر حسن  14

 الدور االول 71.436 خضیر عباس عبود  15

 الدور االول 70.600 بشیر سھام نعمة  16

 الدور االول 70.218 وھاب رزاق حمزة  17

 الدور االول 69.832 حسن خلف حسن  18

 الدور االول 69.379 عباس بزون نجم  19

 الدور االول 69.335 طالب ھاشم جعفر  20

 الدور االول 68.601 فالح حسن شاكر  21

 الدور االول 68.532  حسین مالكطالب  22

 الدور االول 68.517 حسن عبد رسول  23

 الدور االول 67.746 فاضل كاظم شاكر  24

 دور االولال 67.664 رحمن حسین كاظم  25

 الدور االول 67.572 فیدة ح أبوعماد عجمي  26

 الدور االول 67.521 مكي لیلو حطحوط  27

 الدور االول 67.169 سمیر یاسین محمد  28

 الدور االول 67.028 غالب عبد الزھرة عبد الرضا  29

 الدور االول 66.984 عبد االمیر جبار عبد السادة  30

 الدور االول 66.620 حیدر نعمة متعب  31

 الدور الثاني  66.441 محمد حسن فلیح  32

 الدور االول 66.435 میثاق كریم سلمان  33

 الدور االول 66.277 عادل عبد االمیر جبر  34

 الدور االول 66.251 جلیل جري جبار  35

 الدور االول 66.151 زكي حیاوي جاسم  36
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 لالدور االو 66.035 حمزة جفات حسین  37

 الدور االول 65.551 كاظم حالوب جمیل  38

 الدور االول 65.524 علي عبد االمیر حمود  39

 الدور االول 65.415 مقداد فلیح حسن  40

 الدور االول 65.015 شفیق شھید یونس  41

 الدور االول 64.879 عبیدمحمد حسین  42

 الدور االول 64.781 رعد فتوح شعالن  43

 الدور الثاني  64.417 عقیل ھادي شرماھي  44

 الدور االول 64.231 فاضل نعمة متعب  45

 الدور االول 64.091 جابر عبد الكاظم  46

 الدور االول 63.778 مھند رضا مھدي  47

 الدور االول 63.776 عباس علوان عباس 48

 الدور االول 63.316 حازم محمد عبد الحسین  49

 الدور الثاني  63.171 دي علي محمد عبا 50

 الدور الثاني  63.128 حامد عبد زید مدفون  51

 الدور الثاني  62.949 تومانغانم شریف  52

 الدور االول 62.813 عیدان حمید حسین  53

 الدور الثاني  62.774 كوثر حسن ھادي  54

 الدور االول 62.697  محسن حمیدمحسن  55

 الدور االول 62.414 رائد كاظم حمزة  56

 الدور الثاني  62.299 محمد  قاسم عبد علي  57

 الدور الثاني  62.196 بالسم فرحان كاظم  58

 الدور االول 61.988 عبد غافل محمد  59

 الدور الثاني  61.797 ثامر علي ندا  60

 الدور االول 61.773 عالء صاحب عزیز  61

  الدور الثاني 61.276 لواء حسن درویش  62

 الدور الثاني  60.709 حیدر محمد مھدي  63

 الدور الثاني  60.579 عقیل سعید محمد  64

 الدور الثاني  60.550  سالم خنیبر طالب 65

 الدور الثاني  60.492 محمد حسین عودة  66

  الدور االول  60.404  محمد جبر خضیر 67
 الدور االول 60.056 حكمت معین عبد المھدي  68

 الدور االول 60.027 د مسافر صلھام خال 69

 الدور الثاني  60.027 جاسم محمد حسان 70

 الدور االول 59.822 قحطان عدنان حسن  71

 الدور الثاني  59.432 علي جواد كاظم  72

 الدور الثاني  59.073 قاسم محمد صاحب  73

 الدور الثاني  57.550 باقر غانم تومان  74
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 الدور الثاني  57.460 حسن ولي رضا  75

 الدور الثاني  57.400 محمد غني مرزوك 76

 الدور االول 55.910 مقداد ھادي جواد  77
 


