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   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  87.177  مھند حمزة حسین   .1
 األول  84.978  حیدر علوان عبد زاید   .2
 األول  84.894  احمد علوان عبد األمیر   .3
 األول  83.522  یوسف شاكر حمود   .4
 األول  82.111  حیدر خضیر حمود   .5
 األول  78.050  شھید داخل ھاشم   .6
 األول  78.050  سىعباس عمران مو   .7
 األول  77.078  حسین عبد الرضا خضیر   .8
 األول  77.055  مسلم بجاي جبر   .9

 األول  74.439  حیدر لطیف منذور   .10

   حسینھــاني رشیـــــد   .11
 األول  74.211  

 األول  73.278  علي ستار جلیل   .12
  الثاني  73.250  علي عبد الزھره حیدر   .13
 األول  71.894  مھدي صاحب عبد الحسین   .14
 األول  71.856   علي حمیديحلیم   .15
 األول  71.717  ــر جودهھحسن شا   .16
 األول  71.250  ھدیر مھدي كاظم   .17
 األول  71.033  محمد نجم عبد الرضـــأ   .18
 األول  70.828  نبیل سالم حسون   .19
 األول  70.605  حسنین ھادي حسین   .20
 األول  70.439  میثم جبار بعیوي   .21
 األول  70.350  عباس فاضل عبد اهللا   .22
 األول  70.200  بد الرضا موسىكاظم ع   .23
 األول  70.083  نائل عبد اهللا عبد   .24
 األول  69.928  واثق محمد عبد الرضا   .25
  الثاني  69.539  نبیل محمد عباس   .26
 األول  69.350  فراس قاسم حسین   .27
 األول  69.278  نبیل رحیم جفات   .28
 األول  69.167  علي علوان تومان   .29
  األول  68.961  ضیاء خضیر علوان   .30
 األول  68.778  سن صاللعلي مح   .31
 األول  68.600  علي نور علي   .32
 األول  68.489  مھند كاظم حسن   .33
 األول  68.450  مھدي حبیب حمادي   .34
 األول  68.239  احمد حیاوي حسین   .35
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 األول  68.194  مران صاحب شمرانش   .36
 األول  68.133  احمد شاكر صاحب   .37
 األول  68.016  مقداد حمید جھادي   .38
 األول  67.794  عباس فتاح حمید   .39
 األول  67.595  عباس جعفر محمد   .40
 األول  66.811  محمد رشید عبد الرضا   .41
 األول  66.622  علي مالك مذبوب   .42
  الثاني  67.233   سعید عبد الصاحبمجید   .43
 األول  66.539  فرقد جبار عبد الرضا   .44
 األول  65.911  محسن حیدر صادق   .45
 األول  65.745  حسین جبوري عبد   .46
  الثاني  69.661  ثائر محمد علي   .47

  علي عبد الحسین حبیب   .48
  الثاني  65.455  

 األول  65.317  كاظم صالح مھدي   .49
 األول  65.211  وائل عباس احمد   .50
  الثاني  64.873  مقداد محسن كریم   .51
  الثاني  64.739  نوري علي جوده   .52
  األول  64.400  احمد كامل حسین   .53
  الثاني  64.200  نعمان كامل محمد   .54
  األول  63.545  سمیر عبد االخوه عبد   .55
  األول  63.394  أحمد ھادي نجم   .56
  الثاني  63.055  علي حیدر علوان   .57
  الثاني  62.944  عبد الواحد سوادي متعب   .58
  الثاني  62.845   الحسینوسام حسون عبد   .59
  الثاني  62.616  أسعد ھادي عبد   .60
 األول  62.505  احمد حسین صالح   .61
 األول  62.261  سعد ناظم جدوع   .62
  الثاني  62.091  عدنان عبد اإللھ عطوش   .63
  الثاني  61.000  مسلم فاضل عویز   .64
  األول  60.900  یاسر عمران شعالن   .65
  الثاني  60.800  اسعد جاسم حمودي   .66
  األول  60.439  حیدر صالح مھدي   .67
  الثاني  60.117  د راضي جباراھجم   .68
  األول  59.922  حسین عالوي عبد المھدي   .69
  الثاني  59.539  أحمد حسین عالوي   .70
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