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المعدل  اسم الطالب ت
 النھائي

الدور الذي 
 تخرج منھ 

 الدور االول 86.629 منذر عبید حسن 1

 الدور االول 79.958  جلوان طویرعمار 2

 الدور االول 78.846 مثنى جابر عبد السادة  3

 الدور االول 78.595 فھد حمد عبد اهللا 4

 الدور االول 74.933 علي فؤاد احمد 5

 الدور االول 74.756 ھدي احمد صاحب م 6

 الدور االول 73.914 جاسم محمد محسن  7

 الدور االول 73.372 عمار حسن علیوي  8

 الدور االول 72.487 صفاء صالح مھدي  9

 الدور االول 72.177 موسى جاسم حسن  10

 الدور االول 71.831 عقیل عمران عباس  11

 الدور االول 71.799 عقیل عزیز سلمان  12

 الدور االول 71.732 محسن جادر عمران  13

 الدور االول 71.066 حمید عبد علي  14

 الدور االول 69.907 شناوة قابل ظاھر 15

 الدور االول 69.746 رائد عباس عبد  16

 الدور االول 69.711 عمار محمد كاظم  17

 الدور االول 69.710 منصور احمد عطیة  18

 الدور االول 69.383 علي حسون مجید  19

 الدور االول 68.396 كاظم جبیر عبود  20

 الدور االول 68.268 احمد عبد الحسن عبد  21

 الدور الثاني 68.014 محمد رضا باقر محمد رضا  22

 الدور االول 66.474 محمد ھادي والي  23

 الدور الثاني 66.240 حسیب فاضل احمد  24

 الدور االول 66.093 میثم عبد الجبار شاكر  25

 الدور االول 66.043 ز نموسى احمد مھی 26

 الدور االول 65.933 عقیل مھدي شاكر  27

 الدور االول 65.664 صادق كاظم كوار  28

 الدور االول 65.413 محمد حسناسعد محمد علي  29

 الدور االول 65.233 بلیغ جاسم ھاشم  30

 الدور االول 65.221 حیدر رضا محسن  31

 الدور االول 65.022 مسلم قاسم رحیم  32

 الدور االول 64.700 ضمیر فاتح راضي  33

 الدور االول 64.158 میثاق حكمت عادل  34

 الدور الثاني 64.158 كریم كاظم منفي  35
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 الدور الثاني 64.048 احمد محمد كاظم  36

 الدور االول 63.749 نجاح جبر محمد  37

 الدور االول 63.749 عالء امین سعید  38

 الدور االول 63.711 محمد عبود محسن  39

 الدور االول 63.704 احمد عمران عبد علي  40

 الدور االول 63.403 نور مظلوم جباري  41

 الدور االول 63.297 مھند جاسم نعمة  42

 الدور االول 63.249 رحیم عبد الزھرة  43

 الدور االول 63.185 صالح شاكر كریم  44

 الدور االول 62.958 فاضل كاظم شنان  45

 الدور االول 62.907 جن عماد كاظم شوب 46

 الدور االول 62.857  صرمھدي صالح نا 47

 الدور االول 62.717 حسین كاظم مھنا  48

 الدور االول 62.679 ستار جبار محمد  49

 الدور االول 62.564 عقیل كاظم علي  50

 الدور االول 62.441 ھشام راجي حسون  51

 الدور االول 62.425 بلسم عبد الحسین رشید  52

 الدور الثاني 62.393 ظاھر محسن عبد  53

 الدور االول 62.330 ضیاء حسن احمد  54

 الدور الثاني 62.153 علي عبد الحسین فرھود  55

 الدور الثاني 61.964 شاكر جبیر حسن  56

 الدور االول 61.947 علي عبد السادة عكموش  57

 الدور االول 61.846 كفاح حسین حسون  58

 الدور االول 61.798 حسین ھادي حسن  59

 الدور االول 61.523 ناظم صاحب عبد  60

 الدور الثاني 61.463 علي نور محمد  61

 الدور االول 61.346 عدنان جواد عبود  62

 الدور الثاني 61.307 نعمةنعمان سلمان  63

 الدور االول 61.280  عبد الرزاق ناجي عباس 64

 الدور االول 61.259 رشاد كاظم عزیز  65

 الدور االول 61.231 عامر جلیل عبد  66

 الدور الثاني 61.192 عقیل كاظم علي جاسم  67

 الدور االول 61.115 محمد فاضل عباس  68

 الدور االول 61.064 صباح حسن كاظم  69

 الدور الثاني 60.929 عاید عناد خضیر  70

 الدور االول 60.837 سامي شاكر كریم  71

 الدور الثاني 60.788 ودة جكریم نجیرس  72
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 الدور االول 60.597 رائد عبد الكریم جاسم  73

 الدور الثاني 60.551   الزھرةخلیل عبد الحسین عبد 74

 الدور الثاني 60.519 حیدر ھادي عبد  75

 الدور الثاني 60.493 محمد باقر محمود  76

 الدور الثاني 60.417 سمیر طالب محمد  77

 الدور االول 60.282 احمد محمد علي شاكر  78

 الدور االول 60.198 محمد حسن مجھول  79

 الدور االول 60.172 شاھر موحان ھادي  80

 الدور االول 60.116 حسین عبد االمیر محمد  81

 دور االولال 59.984 حیدر داخل یوسف  82

 الدور الثاني 59.847 عبد اهللا كاظم لفتة  83

 الدور الثاني 59.771 محمد یحیى عبد الزھرة  84

 الدور االول 59.754 صفاء غانم جواد  85

 الدور الثاني 59.643 عقیل سلیم سعید  86

 الدور الثاني 59.549 منصور حسین عبد  87

 الدور االول 59.542 صالح مھدي عبد علي  88

 الدور االول 59.539 نجاح حسن محمد  89

 الدور االول 59.538 محمد مطر خضیر  90

 الدور الثاني 59.486 نعمة كاظم حمزة  91

 الدور االول 59.468 نبیل عكل مزھر 92

 الدور الثاني 59.447 رحیم جمعة حمود  93

 الدور االول 59.381 عامر عبید یاسر 94

 الدور الثاني 59.082 اظم كسلیم علك  95

 الدور الثاني 59.028 علي حسین عبد اهللا  96

 الدور االول 58.920 احمد كریم مسیلم  97

 الدور االول 58.878 فارس رزاق عبد االمیر  98

 الدور الثاني 58.570 حیدر طاھر عباس  99

 الدور الثاني 58.551 حامد عبد اهللا عبد الحسن  100

 الدور االول 58.546 ر عبود عظیم مط 101

 الدور الثاني 58.521 علي حمزة علي  102

 الدور الثاني 58.496 عقیل حمید عزیز  103

 الدور الثاني 58.367 سامح سھام جاسم  104

 الدور الثاني 58.349 ایاد جفات رحیم  105

 الدور الثاني 58.340 عادل جالوي طابور  106

 الدور الثاني 58.281 فارس حسین حافظ  107

 الدور الثاني 58.273 عامر حسن علوان  108

 الدور االول 58.108 محمد عبد السادة كاظم  109
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 الدور االول 58.082 احمد رسول نعمة  110

 الدور الثاني 58.041 احمد شنشول علي  111

 الدور االول 57.969 حمزة سلطان حسین  112

 الدور االول 57.942 سعید اسماعیل سوادي  113

 الدور الثاني 57.794 حسین جواد عباس  114

 الدور الثاني 57.676 سلیم ناظم اسماعیل  115

 الدور الثاني 57.582 حسن صالح مھدي  116

 الدور االول 57.542 عدنان جدوع مالك  117

 الدور االول 57.535 صباح عبد الحمزة عبد العباس  118

 الدور الثاني 57.407  الحسین ن عبد االمیر عبدیحس 119

 الدور الثاني 57.379 عبد الوھاب عبد الرزاق  120

 الدور الثاني 57.299 سعیدفراس رشید  121

 الدور الثاني 57.232 عباس حبیب ھادي  122

 الدور الثاني 57.209 علي حسین كریم  123

 الدور الثاني 57.123 قیاد عدنان ھاشم  124

 الدور االول 57.042 ف واثق تقي خل 125

 الدور الثاني 56.990 حسین محمد جاسم  126

 الدور الثاني 56.896 حیدر عبیس مدفون  127

 الدور الثاني 56.892 حمید غازي عبد العباس  128

 الدور الثاني 56.659 علي جمیل عباس  129

 الدور الثاني 56.617 فؤاد جلیل ابراھیم  130

 الدور الثاني 56.486 محمد اسود حسین  131

 الدور الثاني 56.334 محمد فاضل ابراھیم  132

 الدور الثاني 56.333 لؤي صاحب ناصر  133

 الدور الثاني 56.315 علي عبد عبد اهللا  134

 الدور الثاني 56.213 عدنان مجید عسكر  135

 الدور الثاني 56.156 علوان حسین ناصر  136

 الدور الثاني 56.066 مازن عباس محمد 137

 الدور االول 56.052 ایاد عبد الحسین علي  138

 الدور الثاني 56.020 ناجح حمید طارش  139

 الدور الثاني 55.996 مھند حمید تعبان  140

 الدور الثاني 55.854 منتظر شھید حمزة  141

 الدور الثاني 55.688 رائد عبد الكریم كتاب 142

 الدور الثاني 55.545 شكور  معلي كامل  143

 الدور الثاني 55.517 رضا یحیى صالح  144

 الدور الثاني 55.487 مؤید كاظم علوان  145

 الدور الثاني 55.425 د حمزة شھاب فرا 146
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 الدور الثاني 55.275 عامر عبد العزیز مجید  147

 الدور الثاني 54.991 حسین بشیر سوادي  148

 الدور الثاني 54.923 ریاض منصور حسین  149

 الدور الثاني 54.796 محمد فاضل جابر  150

 الدور الثاني 54.787 حیدر عبادي غضبان  151

 الدور الثاني 54.697 احمد فالح ابو حسنة 152

 الدور الثاني 54.671 فاضل عبد علي حسین  153

 الدور الثاني 54.339 راضي جبار محمد   154

 الدور الثاني 54.254 یحیى حمید فھد  155

 الدور الثاني 54.232 فیصل جبار مغیر  156

 الدور الثاني 53.996 عبد الرحیم علوان خضیر  157

 الدور الثاني 53.664 حسین عبد مسلم  158

 الدور الثاني 53.385 علي مطرود   فضیل 159

 الدور الثاني 53.371 میثاق ھادي حمزة  160

 دور الثانيال 53.326 سعید جھاد نجم  161
 


