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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول 91.437  حيدر ناظم عبود  1

 األول 86.410  عامر عبد عبود  2

 األول 82.937  محمد علي محسن  3

 األول 79.683  ايسر عماد هادي  4

 األول 79.567  حيدر جبار دهش  5

 األول 78.792  عقيل كاظم كزار  6

 األول 78.458  عماد داخل فاضل  7

 األول 76.131   حسن كاظمانيس  8

 األول 75.615  حيدر حمودي علي  9

 األول 75.300  جبار سالم جبار  10

 األول 72.041  عبد الرضا نوري مطر  11

 األول 71.847  سعد عباس علوان  12

 األول 71.483  عالء ظاهر محسن  13

 األول 68.854  حسين تركي كاظم  14

 األول 68.733  صبا ماجد محمد  15

 األول 68.219  س طالب صالحفرا  16

 األول 67.473  فريال ابو ظاهر عذاب  17

 األول 65.606  اثير سعدي هادي  18

 األول 65.601  عبد الزهرة محمد عبد زيد  19

 األول 65.493  حيدر غانم شهيد  20

 األول 65.367  عالء يوسف كريم  21

 األول 64.572  فخري قدوري كاظم  22

 الثاني  64.520  افراح خضير داخل  23

 األول 64.145  ميالد محمد فارس  24

 األول 63.954  برهان ياسر جابر  25

 األول 63.030  عدنان كمونة صالح  26
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 األول 63.027  باسم عبيس جواد  27

 األول 62.871  امير زكي سعيد  28

 األول 62.379  عمار اسماعيل رحيم  29

 األول 62.253  فارس سلمان لفته  30

 األول 62.164  اظمحمزة صاحب ك  31

 األول 62.046  اكرم محمد عبد الرزاق  32

 األول 61.957  مازن مزاحم كامل  33

 الثاني 61.888  عقيل رحيم لهمود  34

 األول 61.873  حسن مالك نعوم  35

 األول 61.738  فوزي دحام علوان  36

 األول 61.680  فائق حمزة عطشان 37

 األول 61.567  حبيب ظاهر محمد 38

 األول 61.166  ليد سليم علوانو 39

 األول 61.050  فراس عبد الحمزة صاحب 40

 األول 60.703  علي مزهر طاهر 41

 األول 60.606  علي عبد الحسين محسن  42

 األول 60.330  حسن رزاق جبير  43

 الثاني 60.180  عبد الباري حمد خضير  44

 الثاني 59.711  امير طالب عبد الشهيد  45

 الثاني 59.512  عباسحسين محمد   46

 األول 59.428  ماهر محسن غافل  47

 األول 59.427  حسين علي سعدون  48

 األول 59.367  جاسم محمد عبد الجليل  49

 األول 59.269  حيدر جعفر رسول  50

 األول 59.160  جالل كاظم داود  51

 الثاني 59.077  حسين جاسم عاشور  52

 الثاني 58.982  محمد عباس نعمة  53
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 األول 58.961  عامر كاظم عباس  54

 الثاني 58.605  علي عبد الهادي لفتة  55

 الثاني 58.383  فارس ماضي محمد علي  56

 الثاني 58.115  صباح جعفر محمد علي  57

 الثاني 58.096  علي واصف راضي  58

 األول 57.926  فراس سالم جبر  59

 الثاني 57.918  عادل سامي محمد  60

 األول 57.855  عقيل رسول محسن  61

 األول 57.756  حيدر حمودي سعيد  62

 الثاني 57.751  فاضل نعمة زغير 63

 الثاني 57.690  محمد حاتم مزهر 64

 األول 57.665  فارس كاظم وادي  65

 األول 57.564  موسى علي موسى  66

 األول 57.529  علي ماجد حميد  67

 الثاني 57.207  ميثاق عساف عبد الستار 68

 الثاني 57.187  ي جاسمباسم وف 69

 الثاني 56.921  قاسم صاحب جابر 70

 الثاني 56.749  احمد فالح مهدي 71

 الثاني 56.536  ثائر ضاري عباس 72

 الثاني 56.448  زيد مجيد محمد 73

 الثاني 56.405  علي علوان جمالي 74

 الثاني 56.254  محمد كريم مهدي 75

 األول 56.189  حامد صالح مهدي  76

 الثاني 55.886  زاق رحمن كاظمر 77

 الثاني 55.811  يوسف حسين جبر 78

 الثاني 55.561  رزاق حسن حمود 79

 الثاني 55.447  وسام حسين علي 80
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 الثاني 55.337  وسام عادل فرهود 81

 الثاني 55.226  نذير حسون محمد 82

 الثاني 55.194  سالم نذير ناصر 83

 الثاني 55.169  جاسم طاهر جاسم 84

 الثاني 54.619  عمار قاسم جبار 85

 الثاني 54.555  حياوي جواد كاظم 86

 الثاني 53.897  عباس عبد الحي عباس 87

 الثاني 53.465  ظافر علي حسين 88

 الثاني 52.881  صباح رحيم جبر 89

  


