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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 األول  85.100  احمد أرحيم شنيف   1

 األول  76.64  عالوي ناجي خنجر  2

 األول  75.28  عالء مجيد يعقوب  3

 األول  73.24  علي رحمن حسين  4

 األول  72.49  دريد ياسر عبد  5

 األول  71.84  كاظم حسن عبداهللا  6

 األول  70.67  قاسم محسن كاطع  7

 األول  70.00  حمد حاجمزاهرم  8

 األول  69.75  رحمن جاسم عبد  9

 الثاني  69.70  مشتاق طالب عبد الحسين  10

 األول  69.62  قصي غانم فاضل   11

 األول  69.53  داخل كامل سلمان  12

 األول  68.87  فراس عبد الخضر عبد اهللا   13

 األول  68.33  اسعد عبداهللا عبد الصاحب   14

 األول  68.07  لفته كردي مهنا  15

 األول  68.01  فالح حسن حسون  16

 األول  67.85  محمد كريم حمزه  17

 األول  67.83  جبار ماشي حسين  18

 األول  67.45  حسين عبد الكاظم حسين  19

 األول  67.43  جبر شناوه حمزه  20

 األول  67.24  فاخر عوده حسين  21

 األول  67.11  حميد عبيس عبد علي  22

 األول  67.08  مظفر كامل حنون  23

 الثاني  66.82  عقيل موسى حسين   24

 األول  66.46  باسم مطر عبد الرضا   25
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 األول  66.40  جبار سوادي كاطع  26

 األول  66.40  فليح حسن عالوي   27

 األول  65.76  حازم عبد الكاظم هالل   28

 األول  65.66   خضيرغديرحسام   29

 األول  65.58  احمد جاسم راضي   30

 األول  65.17  بانغعلي حسن ش  31

 األول  65.06  احمد جاسم محمد علي   32

 األول  65.01  عباس حسين هراط  33

 األول  64.65  كاظم جابر كاظم   34

 األول  64.59  عماد كاظم طرفان   35

 األول  64.45  سالم عبد الحر عويد   36

 األول  64.34  رافد كريم جادر  37

 الثاني  64.13  حسين ضاري عوده  38

 األول  64.01   عبد االمير محمدقاسم  39

 األول  63.53  امير صاحب محمد  40

 األول  63.37  خالد عباس كاظم  41

 األول  62.97  عوده عبد االمير مهدي  42

 األول  62.93  زياد غالي هنون   43

 الثاني  62.85  حيدر فالح علوان   44

 األول  62.79   اصراوةحاكم مظلوم   45

 األول  62.79  محمد علي عبد وناس   46

 األول  62.62  علي عبد حسين حميد   47

 األول  62.51 احمد كريم حسن  48

 الثاني  62.14  احسان عبد حمزة   49

 األول  62.11  اياد علي موسى  50

 األول  62.02  جاسم كاظم حسين  51

 الثاني  61.81  حسين عبد الكاظم عبد السادة  52
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 األول  61.78  محسن عباس صالح  53

 األول  61.77  مالك عبود شنان  54

 الثاني  61.70  صافي سرحان محمد  55

 األول  61.68  حامد باقر عبد  56

 الثاني  61.06  حيدر حسن راضي  57

 األول  60.83  قصي بطران حميدي  58

 األول  60.62  لطيف سلمان كاظم  59

 الثاني  60.58  مشتاق شاكر باقر  60

 الثاني  60.52  رائد داخل جبار  61

 األول  60.28  م فليح مطلكسال  62

 األول  60.15 حيدر عمران موسى  63

 األول  60.09  حيدر راضي جاسم  64

 األول  60.01  كريم محمد راضي  65

 الثاني  59.99  جاسم محمد اعنين  66

 األول  59.94  عبد الرضا عواد عبادي  67

 األول  59.69  علي عارف سبع  68

 الثاني  59.56  عقيل يوسف صالل  69

 الثاني  59.54  دق رسول عبد االميرصا  70

 الثاني  59.26  حسين عبد السادة عكموش  71

 الثاني  59.20  زكي هادي خضير  72

 الثاني  59.12  عواد عبد ساير  73

 الثاني  58.79  صالح عصام مهدي  74

 األول  58.67  حسين حامد كاظم  75

 األول  58.64  جواد عزيز كريم  76

 يالثان  58.64  احمد عباس عبد  77

 الثاني  58.43  محسن حسن اسماعيل  78

 الثاني  58.35  حسين محمد جبار  79
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 الثاني  58.06  رياض حافظ كاظم  80

  األول  57.97  جحيحى ناصر نا  81
 الثاني  57.66   داخل جالبتحكم  82

 الثاني  57.35  سعيد هادي محمد  83

 الثاني  56.46  غايب حمزة عطية  84

 نيالثا  55.63  اسماعيل عبد زيد  85

 
 


