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الدور الذي تخرج  المعدل النھائي اسم الطالب ت
 منھ 

 المالحظات

  الدور االول 87.977 حیدر طالب امین  1

  الدور االول 77.516 رشیدلؤي باسم محمد  2

  الدور االول 76.003 وائل عبد الرزاق  3

  الدور االول 75.619 جمیل سعید عبید  4

   االولالدور 75.222 عامر جابر عبد الرضا  5

  الدور االول 74.985 نصیر مضر منعم  6

  الدور االول 74.007 حسین صاحب راشد  7

  الدور االول 73.597 عباس حبیب حلوص 8

  الدور االول 73.058 احمد طالب عبد  9

  الدور االول 73.002 ظاھر محسن كاظم  10

  الدور االول 72.017 قاسم عارف عبد السادة  11

  الدور االول 71.862 عبد الواحد احمد حیدر  12

  الدور االول 71.124 عیسى سلمان لفتة  13

  الدور االول 70.691 عمار رسول حسین  14

  الدور االول 70.323 فالح محمد ھادي  15

  الدور االول 69.995 حسین محمد جاسم  16

  الدور االول 69.813 صدام حسین جعاز  17

  الدور االول 69.356  ریاض مسلم نعمة 18

  الدور االول 69.174 حسین عباس عسكر  19

  الدور االول 69.106 ابراھیم مھدي محمد  20

  الدور االول 69.096 خالد حسین جبار  21

  الدور االول 69.055 حسین سعدي مكي  22

  الدور االول 68.237 حسین كاظم مھدي  23

  االولالدور  68.097 علي نعمة محمد  24

  الدور االول 68.022 كاظم جواد كاظم  25

  الدور االول 67.965 علي نجم عبداهللا  26

  الدور االول 67.937  محمد ياركان مھد 27

  الدور االول 67.522 ایاد عبد علي فھد  28

  الدور االول 67.392 جبار عبد محمد  29

  الدور االول 67.230 حیدر مھدي محمد  30

  الدور الثاني 67.208 سم داخل حسن قا 31

  الدور االول 66.759 علي برھان حمید  32
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  الدور االول 66.427 عاید فاھم غالب  33

  الدور االول 66.379 ماجد مھدي جدوع  34

  الدور االول 66.345 فاضل عباس عبد الزھرة  35

  الدور االول 66.312 محمد طھ یاسین  36

  الدور االول 66.111  د مجیصالح رشید 37

  الدور االول 65.474  محسن محمد سرئا 38

  الدور االول 65.416 احمد صاحب راجي  39

  الدور االول 65.399 صادق شھید ھادي  40

  الدور االول 65.336  طالب حدودحمید  41

  الدور االول 65.209 محسن عالوي محمد  42

  االولالدور  65.180 احمد حسن مخیف  43

  الدور الثاني 65.116 مثیل ھادي راضي  44

  الدور الثاني 65.061 محمد حسن عبد اهللا  45

  الدور االول 64.897 مازن حلیم شاكر  46

  الدور االول 64.776 سامي عبد الرضا خشان  47

  الدور االول 64.768 حیدر كاظم ظاھر  48

  الدور االول 64.746 جاسم محمد كرم  49

  الدور االول 64.704 احمد نعمة عبید  50

  الدور االول 64.608 حسن كاظم حمزة  51

  الدور االول 64.604 عالء حسن جابر  52

  الدور الثاني 64.578 احمد طعیمة جار اهللا  53

  الدور االول 64.574 كریم وحید عبود  54

  الدور االول 64.453 فؤاد عبد االمیر جواد  55

  الدور االول 64.389 د الزھرة ھادي كریم عب 56

  الدور الثاني 64.258 صالح مھدي علي  57

  الدور االول 64.158 عباس مھدي صباح  58

  الدور االول 64.129 ریسان عیسى كھیو  59

  الدور الثاني 64.015 میثاق تركي حسن  60

  الدور االول 63.986 سلمان جفات موسى  61

  الدور االول 63.918 االمیر ناجي ازھر عبد  62

  الدور الثاني 63.910 رضا عبد الحسین محمد  63

  الدور االول 63.856 احمد عبد الخضر فرحان  64

  الدور االول 63.756 احمد طاوي جالب  65

  الدور االول 63.739 حسین عبد الحسن حمراوي  66

  الدور االول 63.656 یاس خضر عباس  67

  الدور االول 63.520 طان ھادي فاضل قح 68
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  الدور االول 63.393 علي موسى عبد االمیر  69

  الدور االول 63.334 حسین علي كاظم  70

  الدور االول 63.289 سؤدد جاسم عبد اهللا  71

  الدور االول 63.164 حیدر مھدي ھادي  72

  الدور االول 63.132 حیدر فیصل احمد  73

  الدور االول 63.028  علوان عباس سعید 74

  الدور االول 62.976 طاھر عبد الیمة طاھر  75

  الدور الثاني 62.933 مازن فاضل حسین  76

  الدور االول 62.925 فائز عبد العباس مظلوم  77

  الدور االول 62.730 احمد جاسم مھدي  78

  الدور االول 62.720 فاضل داخل دحام  79

  الدور االول 62.719 ھدي ماجد كاظم م 80

  الدور االول 62.704 سعد حبیب شمخي  81

  الدور االول 62.560 حسن عبد الحسین سرحان  82

  الدور االول 62.546 فارس علي خیون  83

  الدور الثاني 62.545 احمد رزاق عبد الحمزة  84

  الدور االول 62.484 ایاد یوسف محمد  85

  الدور االول 62.442 حمید رحیم غضب  86

  الدور االول 62.436 عبد الرضا دعبول عزیز  87

  الدور االول 62.391 ذیاب غانم جساب  88

  الدور االول 62.376 حیدر علي صیھود  89

  الدور االول 62.369 حسین شاكر صالح  90

  الدور الثاني 62.363 احمد محمد عبد الحسین  91

  الدور االول 62.314 قاسم صاحب معین  92

  الدور االول 62.285 جلیل صادق ابو سودة  93

  الدور االول 62.260 احمد عبد الرزاق لفتة  94

  الدور االول 62.220 ن ھادي عباس حس 95

  الدور االول 62.086 محمد جاسم عباس  96

  الدور االول 61.995 محمد جواد موسى كاظم  97

  الدور االول 61.958 محمد عبد الكریم حسین  98

  الدور االول 61.763 حسین فاضل حساني  99

  الدور االول 61.737 عباس جاسم محمد  100

  الدور االول 61.387 حسن عبد الحسین عمران  101

  الدور الثاني 61.222 صادق عبد الحسین عبد  102

  الدور االول 61.107 وسام لطیف رحیم  103

  الدور االول 61.014 بل علي ابراھیم مج 104
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  الدور االول 61.013 ولید محمد جاسم  105

  الدور الثاني 61.012 زید جابر مھدي  106

  الدور الثاني 61.007 اسعد عبد الكاظم حسن  107

  الدور الثاني 60.948 محمد حسن حسین  108

  الدور االول 60.659 سعد ھادي خلوف  109

  الدور الثاني 60.594 كمیل حسن علي  110

  الدور االول 60.569 مسلم نعمة جواد  111

  الدور االول 60.546 عقیل عبد الزھرة عبد  112

  الدور االول 60.456 حسین نجم عبد اهللا  113

  الدور الثاني 60.448 امیر عزیز ابراھیم  114

  الدور االول 60.438 رائد براز دحام  115

  الدور الثاني 60.407 جعفرعمار صادق  116

  الدور الثاني 60.392 حسن عبد الھادي محسن  117

  الدور الثاني 60.236 حیدر كاظم حدر  118

  الدور الثاني 60.222 خزعل فضل عباس 119

  الدور االول 60.181 علي ھاشم فاضل  120

  الدور االول 60.169 احمد عبداالمیر جبار  121

  الدور االول 60.069 شم حسام عبد الحسن ھا 122

  الدور االول 59.932 احمد حسن دخیل  123

  الدور االول 59.879 رعد حسین عبد  124

  الدور االول 59.777 بشار شاكر بادي  125

  الدور الثاني 59.751 وسام عزیز حسن  126

  األولالدور  59.650 كرار علي عكروك  127

  الدور الثاني 59.616 فاضل عیدان ابراھیم  128

  الدور االول 59.544 رائد كریم سعید  129

  الدور االول 59.538 علي عبد االمیر شناوة  130

  الدور االول 59.524  عیدان تموینكامل  131

  الدور الثاني 59.401 ابراھیم نعمان عباس  132

  الدور االول 59.042 مھدي ناھي علیوي  133

  الدور االول 59.038 فاضل فلیح حسن  134

  الدور االول 59.009 سامر بدر علي  135

  الدور االول 58.952 نجاح عادل وحید  136

  الدور الثاني 58.933 حسام جاسم ناجي  137

  الدور االول 58.881 شھید عزیز عبدالشھید  138

  الدور الثاني 58.776 احمد رحیم عباس 139

  الدور الثاني 58.752 حیدر محمد حسین  140
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  الدور الثاني 58.728 ھانيابراھیم عبد  141

  الدور االول 58.696 محمد رضا ھاشم  142

  الدور الثاني 58.546 علي فاضل عبد  143

  الدور الثاني 58.531 حیدر حمید حسین  144

  الدور الثاني 58.505 عامر فلیح مھدي  145

  الدور االول 58.477 عبد الكاظم عبد الزھرة  146

  الدور الثاني 58.449 جھاد جلیل تعبان  147

  الدور االول 58.413 وسام عبد الكریم حسین  148

  الدور الثاني 58.326 حسین محمد حسین  149

  الدور الثاني 58.325 كاظم جبل كاظم  150

  الدور الثاني 58.308 نبیل دھام علوان  151

  ور الثانيالد 58.292 جبرنجم عبد  152

  الدور االول 58.257 عباس عبودي جاسم  153

  الدور الثاني 58.249 احمد حمود عبد المھدي  154

  الدور الثاني 58.218 فؤاد صاحب عبد  155

  الدور االول 57.995 حامد فضل حسین  156

  الدور الثاني 57.852 حیدر داخل حسن  157

  الدور الثاني 57.804 عماد عبد الجواد عبد  158

  الدور الثاني 57.788 علي ھاشم نور  159

  الدور الثاني 57.726 رأفت عباس علي  160

  الدور الثاني 57.714 احمد نعمة خضیر  161

  الدور الثاني 57.705 زھیر محمد عیسى  162

  الدور الثاني 57.704 عالوي عبد الحسین  163

  الثانيالدور  57.695 علي محمد حسون  164

  الدور الثاني 57.638 حسین علي عباس  165

  الدور الثاني 57.632 لواء علي حسین  166

  الدور االول 57.442  واليمحمد عبد الحسن  167

  الدور االول 57.362 حبیب حسین علي  168

  الدور االول 57.229 علي محسن خضیر  169

  يالدور الثان 57.216  حاكمتوفیق شاكر  170

  الدور الثاني 57.182 حسین علي حسین  171

  الدور الثاني 56.976 عبد ھویدي عطشان  172

  الدور الثاني 56.933 كاظم ھادي عبد  173

  الدور الثاني 56.931 محمد مردان عباس 174

  الدور الثاني 56.853 سعید میري عبد الكاظم  175

  ولالدور اال 56.748 حسین علوان محسون  176
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  الدور االول 56.725 حیدر عبد الزھرة مجید  177

  الدور الثاني 56.716 نصیر جبوري شاكر  178

  الدور الثاني 56.538 عامر عبد موسى  179

  الدور الثاني 56.299 حسین جلیل خلیل  180

  الدور االول 56.166 علي حیاوي كشكول  181

  ثانيالدور ال 56.007 عباس غانم حمزة  182

  الدور الثاني 55.879 مھند عدنان عباس  183

  الدور االول 55.865 ریع صحسین عبد الرضا  184

  الدور الثاني 55.835 حاكمفراس فاھم  185

  الدور الثاني 55.809 مصطفى ھذال رزاق  186

  الدور الثاني 55.364 علي عبد الحسین ھویدي 187

  الدور الثاني 55.295 حمزة اسماعیل حسن  188

  الدور الثاني 55.291 زھر محیدر حسون  189

  الدور االول 55.222 حمید لطیف غایب  190

  الدور االول 55.126 نعمان حمزة مھدي  191

  الدور الثاني 55.076 تحسین خضیر عباس  192

  الدور الثاني 54.958 احمد حسن محمد علي  193

  لدور االولا 54.656 شفاء دیلي كاظم  194

  الدور الثاني 54.496 فراس یوسف جبار  195

  الدور الثاني 54.409 حسن عكلة درویش  196

  الدور الثاني 54.382 نجاح نوري مصطفى  197

  الدور الثاني 54.223 محمد علي محمد  198

  الدور الثاني 54.104 ناصر محیبس عبد علي  199

  دور الثانيال 54.038 ولید حمید نعمة  200

  الدور الثاني 53.949 منصور شوین كاظم  201

  الدور الثاني 53.894 ھاشم نجم عبد  202

  الدور الثاني 53.866 حیدر موسى فرھود  203

  الدور الثاني 53.714 عقیل محمد علي عبود  204

  الدور الثاني 53.686 ھادي مخیف شاني  205

  ر الثانيالدو 53.639 ناصر حسین كدر 206

  الدور الثاني 53.225 زیدون عبد العباس  207

  

 


