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 الدور الذي تخرج منھ  المعدل النھائي اسم الطالب ت

 الدور االول 89.417 عمار خزعل احمد  1
 الدور االول 78.656 عباس رحمن عزیز  2
 الدور االول 78.645 صفاء عباس علي  3
 الدور االول 76.855 عدي محسن محمد   4
 الدور االول 76.744 مثنى عبد الكریم عباس 5
 الدور االول 76.351  داخل رائد علوان 6
 الدور االول 75.393 علي جواد كاظم  7
 الدور االول 74.616 احمد عبد الكریم  8
 الدور االول 74.569 اسد عبد الھادي عبد  9

 الدور االول 73.244 نبیل كریم عبد الزھرة  10
 الدور الثاني 72.517 صالح مھدي دنانة  11
 الدور االول 71.682 عادل مایح مطلك  12
 الدور االول 71.134 جمیل غافل غازي  13
 الدور االول 70.880 راھیم سرحان بعائد ا 14
 الدور االول 70.575 ناطق عزیز حسن  15
 الدور االول 70.564 میثم كریم تومان  16
 الدور االول 70.394 علي نعمان عباس 17
 الدور االول 69.762 حسین علي كاظم 18
 الدور االول 69.744  حسین زكریا اكرم 19
 الدور االول 69.491 مھند جواد كاظم  20
 الدور االول 69.444 حسین جابر سھیل  21
 الدور االول 69.255 علي رؤوف عبد العزیز  22
 الدور الثاني 69.253 ایاد عبد الكاظم عبد الصاحب  23
 الدور االول 69.242 حمزة كریم جساب  24
 الدور االول 68.941 سم كاظم ھادي جا 25
 الدور االول 68.262 حسین محمد علي  26
 الدور االول 66.957 علي جبار جاسم  27
 الدور االول 66.822 شمخي اثیر موسى 28
 الدور االول 66.749 راضي كاظم عبد اهللا  29
 الدور االول 66.153 حمید حسین حمزة  30
  االولالدور 66.011 حیدر عزیز عناد  31
 الدور االول 65.849 ضیاء عزیز ناجي  32
 الدور االول 65.806 محسن مرعي كاظم  33
 الدور االول 65.762 رحمن یوسف عبد الحسین  34
 الدور االول 65.683 حمید كریم كاظم  35
 الدور االول 65.621 محمد رضا حسن  36
 الدور االول 65.119 عبد الجبار عبدعلي  37
 الدور االول 65.059  محمد جواد ھاشم 38
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 الدور االول 64.527 فاھم سوادي كاطع  39
 الدور االول 64.313 محسن علي عبد  40
 الدور الثاني 64.248 عالء عبد االمیر موسى  41
 الدور االول 64.084 احسان ھادي عطشان  42
 الدور االول 64.017 طالب حمادي حسین  43
 الدور االول 64.007 حیدر علي حسون  44
 الدور االول 63.978 حیدر عبد الحسین سعید  45
 الدور االول 63.889 علي حسین جودة  46
 الدور االول 63.851 غسان عدنان حمید  47
 الدور االول 63.798 ناجح عبد الحسین  48
 الدور الثاني 63.646 سعد طالب ملھوف  49
 ولالدور اال 63.594 راضي جابر كاظم  50
 الدور الثاني 62.813 سعد عبد الخضر لفتة  51
 الدور االول 62.546 علي جراب عناد  52
 الدور االول 62.411 قاسم ناصر حسین  53
 الدور االول 62.366 عبد العظیم جبار كاظم  54
 الدور االول 61.401 فاضل صالح علي  55
 الدور االول 61.166 حسین عبد الواحد كعیم  56
 الدور االول 61.032 عقیل كاظم الیذ  57
 الدور االول 61.030 حیدر حسن محمد  58
 الدور االول 61.009 وسام عزیز محمد  59
 الدور االول 60.392 جعفر علي عطشان  60
 الدور االول 59.893 حسین ھادي یوسف  61
 الدور االول 59.807 ھیثم ستار معروف  62
 الدور االول 59.578 محمد قاسم عبد االمام  63
 الدور االول 59.477 عالء احمد ایوب  64
 الدور االول 58.732 حسن رحیم ابراھیم  65
 الدور الثاني 58.611 واثق محمد مھدي 66
 الدور االول 58.567 عبد اهللا یوسف نعمة 67
 الدور الثاني 58.435 احمد عبد مھدي  68
 لالدور االو 58.384 خالد عكرب محمد  69
 الدور االول 58.351 نضال عبد الھادي جاسم  70
 الدور الثاني 58.024 حسن علي حسین  71
 الدور الثاني 55.604 زمان حمید حلوس 72
 الدور االول 55.155 سھیل داوود مشیھد  73
 الدور االول 55.068 حسن عبد الزھرة عباس  74
 الدور االول 54.894 حمید كبیحان عبد  75
 الدور الثاني 54.526  ذر كامل حاتم ابو 76
 الدور الثاني 54.118 جلیل مالك فرحان  77
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 الدور الثاني 52.368 غسان طارق عبد الصاحب  78
  

 


