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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول 88.849  محمد جليل محمد علي  1

 األول 78.182  كرار حمزة حسين  2

 األول 78.054  علي قيس عبد الصاحب  3

 األول 77.491  محمد عدنان محمود  4

 األول 74.383  احمد فليح حسن  5

 األول 73.572  اهرظطه ياسين   6

 ولاأل 73.351  حميد جبار مطر  7

 األول 73.234  حسام رحيم كاظم  8

 األول 71.781  حيدر محمد تومان  9

 األول 71.660  افاق صبيح اسماعيل  10

 األول 71.609  حميد صاحب علي  11

 األول 71.382  فارس عبد العباس طاهر  12

 األول 70.065  عقيل عبد اهللا حسين  13

 األول 69.915  ميثم عبد الكاظم هاشم  14

 األول 69.888  د علي حسينقاسم محم  15

 األول 69.791  عالء طه ياسين  16

 األول 69.290  معين تكليف عاجل  17

 األول 69.137  رسول جابر كزار  18

 األول 68.398  محمد راشد محمود  19

 األول 68.241  وليد غثيث غضب  20

 األول 67.761  عامر عبد الستار علي  21

 األول  67.136  علي عبد اهللا احمد  22

 األول 67.046  صباح ظاهر حبيب  23

 األول 66.990  حيدر عبد زيد هادي  24

 األول 66.936  عباس تريجي حريجة  25

 الثاني 66.486  مؤيد محمد جواد  26

 األول 66.397  ثامر عبد دعيشيش  27
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 األول 65.631  عمار عبد الخالق عبد الزهرة   28

 األول  65.563  تحسين عبد الخضر عبد  29

 األول 64.888  ت حمادي عسلثاب  30

 الثاني  64.779  محمد محسن هاشم  31

 األول 64.754  اسعد صاحب جياد  32

 األول  64.651  علي حسين زبالة  33

 األول  63.859  فالح نوري ابو رويش  34

 األول 63.731  حيدر صباح عبد الجليل  35

 الثاني 63.421  عدنان حسن صدام  36

 األول 63.382  كريم مطشر لفتة  37

 األول 63.330  حازم محمد طاهر  38

 الثاني  63.270  فاضل رزاق عطية 39

 الثاني  63.101  ناجح ناظم حسين 40

 الثاني 63.015  محمد جواد عباس 41

 األول 62.955  زيد مهدي حسين  42

 األول  62.908  عدي هادي مكطوف  43

 األول 62.586  مؤيد رزاق عزيز  44

 األول 62.582  يخليل ابراهيم حسن عل  45

 الثاني 62.204  علي عبد العالي حسن  46

 األول 62.200  زمن صاحب عبد  47

 األول 62.095  حسين محي جاسم  48

 الثاني 62.056  انور كاظم محمد  49

 األول  62.012  زياد طارق جبار  50

 األول 61.840  رزاق هادي محمد  51

 األول 61.779  صالح كاظم عبد  52

 األول  61.703  عمةحسين عائد ن  53

 الثاني 61.396  امير سعيد موسى  54

 الثاني 61.375  احمد حسين صكبان  55
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 األول 61.328  مؤيد غالي وادي  56

 الثاني  61.196  احسان فليح حسن  57

 الثاني 61.176  مزة عبداهللاعدنان عبد الح  58

 األول 61.117  وليد كاظم تومان  59

 الثاني 61.030  صادق محسن عطية  60

 الثاني 60.751  خالد طالب جودة  61

 الثاني  60.658  امجد جبر موسى  62

 الثاني 60.626  احمد جواد كاظم  63

 األول 60.577  حازم محمد جاسم 64

 األول 60.389  حيدر عبد االمير ناجي  65

 األول 60.337  جاسم حمادي طرخان  66

 الثاني 60.174  علي ياسر عبود  67

 األول 60.006  سنحسن وديع ح 68

 الثاني  59.774  حسين عبد مسلم 69

 الثاني  59.644  احمد عباس محمد 70

 الثاني  59.605  محمد عبد الرضا مهدي 71

 الثاني  59.254  علي عبد الحسن محمد 72

 األول  59.119  قحطان تركي جالب 73

 الثاني  59.107  احمد عدنان جاسم 74

 األول  58.870  ح كشوشمحمد صال 75

 الثاني 58.806  قاسم زغير عبد الرضا  76

 الثاني  58.801  سعد جابر هاشم 77

 األول  58.633  مرتضى شهيد عبد الكريم 78

 الثاني 58.606  فؤاد توفيق حنون 79

 الثاني 58.528  احسان عبد االمير عبداهللا 80

 األول 58.527  عالء عبد الواحد لفتة 81

 الثاني 58.517 اثير داود ناصر 82

 األول  58.397  فرقان نجم عبد العباس 83
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 األول 58.202  جواد حسين غالي 84

 الثاني  58.089  مشتاق رزاق مزهر 85

 الثاني 58.086  عماد كتاب عليوي 86

 األول 58.083  عالء حسين صالح 87

 الثاني 58.016  محمد عباس راهي 88

 الثاني 57.969  حيدر عبد الزهرة كريم 89

 الثاني  57.944  صالححسين مهدي   90

 األول  57.904  سالم كريم تومان  91

 الثاني  57.874  مروان سلمان خلف  92

 الثاني 57.709  عادل كاظم مهدي  93

 الثاني  57.656  عبد الرضا يوسف حسن  94

 الثاني  57.365  فارس جابر عبد مشعان  95

 الثاني  57.263  وصقاسم مهدي حل  96

 الثاني  57.162  احمد نجم عبد حمزة  97

 الثاني  57.154  طالب رشيد ابراهيم  98

 الثاني  56.841  شهيد علي حمزة  99

 الثاني  56.317  شهاب احمد جودي  100

  
  
  
  


