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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول 88.110  منذر محمد عبد الحسين  1

 األول 86.906  بار عباسعدنان ص  2

 األول 81.073  مخلص جواد كاظم  3

 األول 76.246  محمد صاحب خضير  4

 األول 74.365  حيدر عبد اهللا حسين  5

 األول 73.563  علي محمد هادي  6

 األول 71.546  محمد جواد كاظم  7

 األول 71.179  احمد حسن هادي  8

 األول 70.370  مشتاق صباح عبد الجليل  9

 األول 70.360  حيدر جواد عباس  10

 األول 70.074  شاطر اموري ناجي  11

 األول 70.001  زكي حسين مجهول  12

 األول 68.364  رياض شمران جبر  13

 األول 67.992  وحيد عاشور عامر  14

 األول 65.173  حسين حاكم مهدي  15

 األول 65.092  صفاء محمد سعيد  16

 األول 64.891  حيدر محمد عبد الزهرة  17

 األول 64.871  رعد كاظم عبد حسون  18

 األول 64.376  مرتضى غالي محمد  19

 األول 64.009  احمد جبار عباس  20

 األول 63.997  علي حسين علي  21

 الثاني  63.724  صاحب حافظ صاحب  22

 الثاني  63.593  ح مهديعالء فال  23

 األول 63.563  صادق عالج محمد  24

 األول 63.434  احمد هادي عيدان  25

 األول  63.415  ضرغام عبد االمير عبد  26

 األول 63.355  ماجد حسين حمزة  27
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 األول 63.183  هيثم خضير كاظم  28

 األول 63.131  موجد تريجي مطر  29

 انيالث  62.913  حسين عبد االمير رووف  30

 األول  62.828  عباس حسن ابراهيم  31

 األول 62.810   حسنعبد الكاظم وناس  32

 األول 62.083  منتصر لطيف محمد  33

 األول  61.887  قاسم عيدان خضر  34

 األول  61.809  هيثم عبد االخوة كاظم  35

 األول 61.724  علي محسن علي  36

 األول 61.686  سعد طاهر جابر 37

 الثاني 61.633  ين محمدعالء عبد الحس 38

 األول 61.522  صباح يوسف محمد 39

 األول 61.470   صيهودعبد الصاحب علوان 40

 األول  61.340  واثق طعمة ارجيب 41

 الثاني  61.328  حيدر محمد عبد الزهرة عباس  42

 الثاني 61.301  عبد العريس صبيح زماط  43

 األول 61.079  احمد عبد العالي عبد العزيز  44

 األول 61.070  احسان عدنان محمد  45

 األول 61.069  بديع مجهول جاسم  46

 الثاني 61.060  اديب كنعان عباس  47

 الثاني  61.031  شبر هالل مهدي  48

 الثاني 61.029  حيدر مجيد فيصل  49

 األول 61.012  ليث فاضل عباس  50

 األول  61.005  ثامر محيسن محمد  51

 ولاأل 60.917  رياض عباس ياسر  52

 األول 60.794  حسين عبد المحسن مهدي  53

 األول  60.655  عادل حسين كاظم  54

 األول 60.563  رعد حاكم شمران  55
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 األول 60.486  هاني راضي محمد  56

 الثاني  60.430  حكمت سالم علي  57

 الثاني 60.210  هاشم محمد علي حسين  58

 األول 60.158  منير يحيى حسن  59

 الثاني  59.960  فتحي صالح مهدي  60

 الثاني  59.955  احمد حسين عبد الرزاق  61

 الثاني 59.644  عباس فاضل عبد االمير  62

 الثاني 59.638   حسونمحمد طيحور 63

 الثاني 59.511  رائد فاضل كاظم 64

 الثاني 59.064  حيدر هاتف جبار  65

 الثاني 59.026  حيدر عدنان راشد  66

 األول 59.006  عزيز عبد اهللا كاظم  67

 الثاني  59.005  اعالن شريف رسن 68

 الثاني 58.902  كرار جابر حبيب 69

 الثاني 58.856  فارس موسى مهوس 70

 األول 58.849  ايسر حسن جابر 71

 األول 58.815  نيعون عبد االمير حس 72

 الثاني 58.540  عالء كاظم جودة 73

 الثاني  58.442  نبراس ضايع شبيب 74

 الثاني 58.194  عيويثامر عباس ب 75

 الثاني 58.131  عدي عزيز خضير  76

 الثاني  58.115  سجاد كاظم مطلب 77

 الثاني  58.005  قصي ابراهيم عبد العباس 78

 الثاني  57.916  قاسم يحيى عطوش 79

 الثاني  57.898  ابراهيم جبر كاطع 80

 الثاني  57.803  احمد مسلم خضير 81

 يالثان 57.610  كفاح فليح حسن 82

 الثاني  57.514  باقر عباس هادي 83
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 الثاني 57.333  عمار عبد المطلب حسون 84

 الثاني 57.278  سعد سليم ناصر 85

 الثاني 57.004 بھاء عالء محمد علي 86

 الثاني  56.881  امير علي جاسم 87

 الثاني 56.808   عبد اهللا كاظمحكفا 88

 الثاني 56.731  عباس صاحب عمران 89

 الثاني 56.243  حسين فاهم زيدعبد ال  90

 الثاني  55.540   بنايقاسمياسين   91

 الثاني  55.340  باسم محمد مسلم  92

 الثاني 54.428  محمد مهدي محسن  93

  
  
  


