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الدور الذي  المعدل النھائي اسم الطالب ت
 تخرج منھ 

 الدور االول 79.918 علي عبد الكاظم عبید 1
 الدور االول 79.656 حیدر كاظم جیاد  2
 الدور االول 78.195 لیث عمران نوح  3
 الدور االول 76.770 ھیثم یوسف جبر  4
 الدور االول 74.646 زھیر صاحب خضیر  5
 الدور االول 72.287 عباس مرتضى عبد ال 6
 الدور االول 71.443 عصام حسن كاظم  7
 الدور االول 71.187 حیدر حاكم جبار 8
 الدور الثاني  70.841 زمان صاحب قانع  9

 الدور االول 70.226 صاحب مجبن عبید  10
 الدور االول 70.135 حیدر عبد الزھرة عاجل  11
 لثانيالدور ا 69.639 حیدر علي شاكر  12
 الدور االول 69.252 حسن خمود جبر  13
 الدور الثاني 68.672 عباس عدنان عبد الحسین  14
 الدور الثاني 68.562 احمد خضیر ھادي  15
 الدور االول 68.119 مخلد جاسم ثعبان  16
 الدور االول 67.763 ثعبان حمود عكلة  17
 الدور االول 65.769 علي حسین كاطع  18
 الدور الثاني 65.190 مالك كاظم سعد  19
 الدور الثاني 63.367 بشیر عبد الحسین محمد  20
 الدور االول 63.203 فرقد عبد مدفون  21
 الدور االول 63.051 علي ناصر عبد الشھید  22
قائد زھراوي عبد  23

 الحسین 
 الدور الثاني 62.716

 الدور الثاني 61.902 محمد جمیل كاطع  24
 الدور الثاني 61.332 ھوى راشد حسن  25
 الدور الثاني 61.275 صالح محمد عبد  26
 الدور الثاني 61.209 ماجد شھید محسن  27
 الدور الثاني 61.173 حسین نعمة محمد  28
 الدور االول 61.140 عبد االمیر جاسم جیاد  29
 الدور االول 61.104 حیدر عبد الرضا ناجي  30
 الدور الثاني 60.713 احمد حاتم حسن  31
عبد االمیر مجید  32

 عبداالمیر 
 الدور االول 60.657

 الدور الثاني 60.558 ریاض میري مراد  33
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 الدور الثاني 60.480 كنعان حسن عبد الكاظم  34
 الدور الثاني 60.280 محمد عبد العباس طھ  35
 الدور الثاني 59.401 علي عبد الحمزة محمد  36
 الدور الثاني 59.029 صادق محمد عزیز  37
 الدور الثاني 59.028 حمزة شنین عباس  38
 الدور االول 58.944 عبد العباس حمزة حسین  39
 الدور الثاني 58.379 عباس معارز شمران  40
 الدور الثاني 57.973 زمان صاحب مھدي  41
 الدور الثاني 57.871 كاین موحان عبد  42
 الدور الثاني 57.756 عبد عداي نجم  43
 الدور الثاني 57.553 رائد عبد الحمزة عودة  44
 الدور الثاني 57.280 فاضل عاید مزعل  45
 الدور الثاني 56.669 صادق جمیل جیاد  46
 الدور الثاني 56.441 عالء جبار نور  47
 الدور الثاني 56.224 غزاي حسین عبد اهللا  48
 الدور الثاني 55.842  سند عبد االلھ جعفر 49
 الدور الثاني 55.775 حسین عیسى حسن  50
 الدور الثاني 55.575 عصام حسن فلیح  51
 الدور الثاني 55.248 محسن ساري عمران  52
 الدور الثاني 55.211 غسان ناجي موسى  53
 الدور الثاني 54.676 ثائر صالح مھدي  54
 يالدور الثان 54.529 سعد عبد حسن  55

  

  

  

  

  

 


