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المعدل  اسم الطالب ت
 النھائي

الدور الذي 
 تخرج منھ 

 الدور االول 83.537 میثم عباس رشید  1

 الدور االول 83.118 امجد حاتم عبید  2

 الدور االول 78.983 صدام رزاق محمد  3

 الدور االول 75.815 قاسم جابر ھاشم  4

 الدور االول 75.469 فرقان عبد الوھاب  5

 الدور االول 75.418  الحسین علي كاظم عبد 6

 الدور االول 74.745 سلیم علي حسین  7

 الدور االول 70.697 عبد االمیر كاظم حسین  8

 الدور االول 67.508 عادل جمیل جابر  9

 الدور الثاني  66.338 حیدر مجید محمد  10

 الدور االول 66.015 عمار احمد اسماعیل  11

 الدور الثاني 65.675 فاضل بردان جبار  12

 الدور االول 65.557 محمد عذاب راضي  13

 الدور االول 65.456 علي عبد كاشي  14

 الدور الثاني 65.323 خالد بنكین سعید  15

 الدور الثاني 64.775 عباس ھاشم مطر  16

 الدور االول 64.581 ایاد محمد ھاشم  17

 الدور االول 64.499 اسعد جمیل رشید  18

 الدور االول 64.269 ن جاسم جبر حسی 19

 الدور االول 64.229 عباس حسن عطیة  20

 الدور الثاني 64.207 احمد صبیح حاتم  21

 الدور االول 64.171 احمد غطریف كریم  22

 الدور الثاني 63.660 فاضل عباس حسین  23

 الدور االول 63.430 علي جواد كاظم  24

 الدور االول 63.417 حسین فوزي عبد االمیر  25

 الدور االول 63.392 حیدر رزوقي جابر  26

 الدور االول 63.141 حسین علي كریدي  27

 الدور االول 62.685 جواد كاظم خضیر  28

 الدور الثاني 62.364 ثائر جودة عباس  29

 الدور الثاني 62.224 حیدر صاحب عبید  30

 الدور االول 62.177  بارمحمد ھادي ج 31

 الدور االول 61.871 وحید تومان زغیر  32
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 الدور االول 61.492 عالء عبد الزھرة  33

 الدور االول 61.466 علي محسن كاظم  34

 الدور االول 61.044 حسن فاضل عزوز 35

 الدور االول 60.434 احمد فخري عمران  36

 الدور الثاني 60.239 محمد عزیز محمد عبود  37

 الدور الثاني 59.766 ماھر مراد جبار  38

 الدور الثاني 59.702 سامي عبید علي  39

 الدور الثاني 59.658 محمد عزیز محمد كاظم  40

 الدور الثاني 59.318 عبد الحسین صالح سعدون  41

 الدور االول 58.662 محمد جمیل محمد  42

 الدور الثاني 58.135 یاسین كاظم علي  43

 الدور الثاني 57.722 محمد عبد الخضرحسین  44

 الدور الثاني 57.700 حامد رجب عودة  45

 الدور الثاني 57.397 زیاد طارق صادق  46

 الدور الثاني 57.349 فاخر مھدي عبد الزھرة  47

 الدور االول 56.371 ایاد سرحان حسون  48

 الدور الثاني 56.072 اسعد رزوقي مھدي  49

 ر الثانيالدو 54.559 مجید جبار عبود  50

  

  

  

 


