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  الدورالذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  79.772  فالح عبد الحسین عبد   .1
 األول  76.955  غسان عدنان جبر   .2
 األول  74.183  حیدر حسن ابراھیم   .3
 األول  73.611  نبیل جلیل عبد علـــي   .4
 األول  72.217  منیر ناجي وحید   .5
 األول  71.950  ثامــر عبد اهللا مجید   .6
  الثاني  71.622  مھ حسنصادق نع   .7
 األول  71.534  وسام علي سلمان   .8
 األول  70.861  مھند مھدي كزار   .9

 األول  70.139  عقیل مضر علوان   .10
 األول  70.139  مھند محمد شاكر   .11
 األول  70.122  سمیر كاظم عیدان   .12
 األول  70.089  محسن عبد مسلم كاظم   .13
  األول  69.983  حسن نصیف جاسم   .14
 األول  69.667  میثم غنــي راضي   .15
 األول  69.389  حیدر رزاق كظوم   .16
  الثاني  68.538  نجاح حســن علي   .17
  الثاني  68.510  حسنین عبد األمیر شعالن   .18
  الثاني  68.477  صادق عبد الحسین داخل   .19
  األول  68.372  أثیر لطیف شاكر   .20
  الثاني  68.266  حسین عبد الكریم كاظم   .21
  الثاني  68.005  وسام باسم كاظم   .22
 األول  67.983  االمیر جبرمحمد عبد    .23
 األول  67.944  فالح عبد الحسن حسین   .24
 األول  67.716  عقیل عبودي زوید   .25
 األول  67.706  رعد عطیـــھ عبد   .26
 األول  67.367  علي عبد الحسین رجـــــب   .27
  الثاني  67.177  عدي محمد رضا عباس   .28
  الثاني  67.032  نسیم نوري رضا   .29
  األول  66.672  ثائر كاظم جاسم   .30
  الثاني  66.349  قاسم طالب حبیب   .31
 األول  66.239  احمد عبد الحمزه یحیى   .32
 األول  65.911  عادل محي حمزه   .33
 األول  65.906  حیدر صاحب علي   .34
  الثاني  65.549  عدي شاكر علیوي   .35
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  الثاني  65.218  عالء باسم محمد   .36
 األول  64.572  نبیل عطیھ تعبان   .37
 األول  64.478  رائد صاحب محمد   .38
 األول  64.222  حسن غازي حسن   .39
 األول  64.105  جاسم عبادي شنین   .40
 األول  64.100  حسن ھادي عباس   .41
  الثاني  64.055  حیدر تكلیف حمود   .42
  الثاني  63.744  فارس عبید منصور   .43
  األول  63.717  احمد كاظم جلیل   .44
  الثاني  63.111  احمد عباس محمد   .45
  الثاني  63044  محمد حلواص منیجل   .46
  األول  63.022  حسنحازم رشید م   .47
  الثاني  62.749  عماد محسن كشاس   .48
  الثاني  60.896  حسین علیوي صالح   .49
 األول  62.095  محمد عبد ألزھره كاظم   .50
 األول  61.086  علي كاظم بعیوي   .51
  الثاني  61.016  مھند رحمن حمد   .52


