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   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  84.070  صادق محسن علیوي   .1
 األول  83.650  وسام جعفر عبد   .2
 األول  82.008  رحیم قاب سلمان   .3
 األول  81.425  عالء حسین كاظم   .4
 األول  80.486  حسین عباس علي   .5
 األول  80.114  حسین مھدي صالح   .6
 األول  79.936  علي عمید جواد   .7
 األول  78.401  عمار عدنان جبر   .8
 األول  75.866  صالح طالب شباده   .9

 األول  74.315  علي ھیال مطر   .10
 األول  74.232  ستار صالح عراك   .11
  الثاني  74.099  علي عباس علي   .12
 األول  73.951  احمد جبار فاھــم   .13
 األول  73.029  صبحي ھادي حمود   .14
 األول  72.787  احمد نوماس برھان   .15
 األول  72.628  جواد عوض علي   .16
 األول  71.997  مبین عبد الرسول حنظل   .17
 األول  71.742  رائد عبد الحسین حمد   .18
 األول  71.651  حازم خضیر مھدي   .19
 األول  70.692  أثیــر ستار قبطان   .20
 األول  70.545  زمن محمد علي   .21
 األول  70.448  رائد محمد مدلول   .22
 األول  70.374  احمد جاسم عبد الكاظم   .23
 األول  70.013  باسحیدر فاضل ع   .24
  الثاني  69.796  مازن طالب علوان   .25
 األول  69.778  حیدر لفتھ متعب   .26
 األول  69.541  حیدر مجید جاسم   .27
 األول  69.163  سالم عبید عجزان   .28
 األول  69.081  باسم علي باقر   .29
 األول  68.999  محمد عباس عزیز   .30
 األول  68.825  أحمد نعمھ ھادي   .31
 ألولا  68.406  حازم نوماس علیوي   .32
 األول  68.176  حسین عوده جاسم   .33
 األول  68.062  ریاض عبد ألیمھ حسین   .34
 األول  67.514  صباح نوري حمید   .35
 األول  67.316  علي ناظم مطر   .36
  الثاني  67.233  ستار موسى جعفر   .37
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 األول  67.076  حیدر عبد الحسین قنبر   .38
 األول  67.055  واثق علي داوود   .39
 األول  67.039  ریاض سرحان علوان   .40
 األول  67.017  حسین حربي فیاض   .41
 األول  67.010  سعد فرھود علوان   .42
 األول  66.874  عادل جواد كاظم   .43
 األول  66.838  عماد محمد حسن   .44
 األول  66.615  عمار شھید كریم   .45

  ألولا  66.610  عمار جاسم طاھر   .46

  الثاني  66.452  احمد شاكر عبد الشھید   .47
 األول  66.249  فاضل عبد االمیر جبر   .48
 األول  65.924  احمد عطیة عبد   .49
 األول  65.535  زاجي حمید كزار   .50
 األول  65.464  كاظم مصطفى مجید   .51
 األول  65.451  يحیدر عبد الرضا عل   .52
  الثاني  64.801  حیدر علي عبد الرضـــــا   .53
  الثاني  64.793  ھیثم كاظم حسین   .54
  الثاني  64.723  حسین عبد الزھرة عبد الرضا   .55
  الثاني  64.601  فالح حسون إبراھیم   .56
  األول  64.520  أزھر عبد المنعم   .57
  الثاني  64.279  علي صادق سوید   .58
  األول  64.142  حیدر حیاوي حمزة   .59
  الثاني  63.483  علي نعمان حسن   .60
  األول  62.772  احمد حسین عبد شعیب   .61
  الثاني  62.609  عباس محمد حسون   .62
  الثاني  62.594  خالد عبد مسلم حاجوز   .63
  األول  62.440  عباس علي عبد اهللا   .64
  األول  62.273  أمین ثابت صافي   .65
  الثاني  61.946  احمد ھادي حسین   .66
  الثاني  61.808  ماجد منعم عبد   .67
  األول  61.175  احمد عبد الرضا سالم   .68
  الثاني  60.954  نصیر محسن ھادي   .69
 األول  60.735  فالح صافي جسوم   .70
 الثاني  60.536  قاسم طاھر منصور   .71
 األول  60.428  قائد جلیل تعبان   .72
 األول  59.947  مرتضى غالب حسین   .73
  الثاني  58.463  صباح نور نعمھ   .74
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