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الدور الذي  المعدل النھائي اسم الطالب ت
 تخرج منھ 

 الدور االول  88.218 زید سعد حمید  1
 الدور االول 86.820 محمد عبد المھدي شاكر  2
 الدور االول 79.108 احمد كامل عبد علي  3
 الدور االول 74.641 فراس طارق امین  4
 الدور االول 73.762 عنونمشتاق طالب  5
 الدور االول 73.300 ھدي حسن صالح م 6
 الدور االول 71.505 قحطان ھادي صدام  7
 الدور االول 70.730 جواد كیلو ماضي  8
 الدور االول 70.641 عقیل مطشر ساجت  9

 الدور االول 70.239 غالب جبر تمن 10
 الدور االول 69.104 سلمان عمران موسى  11
 لالدور االو 68.269 حیدر غافل شري  12
 الدور االول 66.807 محمود جواد كاظم  13
 الدور االول 66.649 رعد كاظم شخیط  14
 الدور االول 66.177 بشیر كاظم محمد  15
 الدور االول 65.922 بار مھدي جباسم  16
 الدور االول 65.425 حسین شمخي جبار  17
 الدور االول 65.411 حیدر عبد الكاظم راشد  18
 الدور االول 65.207 كاظم عمار سلیم  19
 الدور الثاني  64.735 فاضل راوي حسن  20
 الدور الثاني 64.504 سالم محمد كاظم  21
 الدور الثاني 64.492 ضرغام حسین عبد اهللا  22
 الدور االول 64.369 قاسم كاظم شخیر  23
 الدور االول 64.191 میثم نایف حمزة  24
 لدور الثانيا 63.915 مھند راجي محمد  25
 الدور الثاني 63.879 تة نسعدي حمد ش 26
 الدور االول 63.753 سالم وناس جودة  27
 الدور الثاني 63.328 محمد سبھان محمد  28
 الدور الثاني 63.126 المھدي عبد مجوتنصیر  29
 الدور االول 63.095 فاھم كاطع عبد جالب  30
 لالدور االو 62.620 رائد جواد كاظم  31
 الدور االول 62.563 باسم محمد عبود  32
 الدور الثاني 62.521 شاكر جاسم محمد  33
 الدور الثاني 62.362 مشتاق طالب عبد  34
 الدور الثاني 62.247 جاسم محمد عبد زید  35
 الدور الثاني 61.924 سمیر شاكر ناھي  36
 الدور الثاني 61.427 حیدر جعفر عبد علي  37
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 الدور الثاني 61.096 صاحب نوماس باسم  38
 الدور االول 61.030 ھادي عبد الرضا حسین  39
 الدور الثاني 60.984 حیدر عطیوي شھید  40
 الدور االول 60.912 ضیاء محسن محمد  41
 الدور الثاني 60.759 جاسم محمد جبر  42
 الدور الثاني 60.705 الحسیناحسان جواد عبد  43
 الدور الثاني 60.518 سین امیر رزاق ح 44
 الدور الثاني 60.259 علي عبد الزھرة مطر  45
 الدور االول 60.176 فالح حسن مھدي  46
 الدور االول 60.156 عباس ناظم ناصر  47
 الدور الثاني 60.033 حمید جاسم مھدي  48
 الدور الثاني 60.014 سمیر خضیر ناصر  49
 ور الثانيالد 59.863 رائد عواد كاظم  50
 الدور االول 59.770 عالء عبد الجبار نعمة  51
 الدور الثاني 59.659 نذیر سمیر نعمة  52
 الدور الثاني 59.574 فالح نوماس دحام  53
 الدور الثاني 59.505 حیدر محمد حسین  54
 الدور الثاني 59.448 ستار جبار محمد  55
 الدور االول 59.097 ایاد میري مسیلم  56
 الدور الثاني 59.055 قاسم عبد الحسین خشان  57
 الدور الثاني 58.970 حسن ھادي مسلم  58
 الدور الثاني 58.896 محمد ناظم حمید  59
 الدور الثاني 58.880  محمد  عبد فھد عباس 60
 الدور الثاني 58.878 حیدر علي مھدي  61
 الدور الثاني 58.805 عالء حسین ھاشم  62
 الدور الثاني 58.581  كتاب كاظم رائد 63
 الدور الثاني 58.558 یوسف عبد الرزاق مرزا  64
 الدور الثاني 58.451 مشتاق طالب عبید جاسم  65
 الدور الثاني 58.445 سواديمعین حبیب  66
 الدور االول 58.392 علي شنشول زغیر  67
 الدور الثاني 58.268 جمیل عبد الزھرة رمضان  68
 الدور الثاني 58.188 احمد عبد الزھرة جلیل  69
 الدور الثاني 58.121 جلیل محسن مزعل  70
 الدور االول 58.069 حامد جبار رشك  71
 الدور الثاني 58.058 ر تومان یسجاد جب 72
 الدور الثاني 57.959 عقیل جعفر یوسف  73
 الدور الثاني 57.826 حیدر مكي راجي 74
 الدور االول 57.726  الزھرة ولید جودة عبد 75
 الدور الثاني 57.694 نبراس فلفل عبد  76
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 الدور الثاني 57.622 زھیر علي ساھي  77
 الدور الثاني 57.545 ستار حبیب سوادي  78
 الدور الثاني 57.342 حیدر خلیل رستم  79
 الدور الثاني 57.203 ایاد كطران كاظم  80
 الدور الثاني 57.113 عباس زغیر كریم  81
 الدور الثاني 57.067 فارس حسن مزعل  82
 الدور الثاني 56.933 محمد منذور حسن  83
 الدور الثاني 56.925 علي خالد حسن  84
 الدور الثاني 56.897 اباذر كتاب عبد زید  85
 الدور الثاني 56.831 عقیل محمد نعمة  86
 الدور الثاني 56.822 حیدر كریم سلطان  87
 الدور الثاني 56.787 مثنى فاخر رحیم  88
 الدور الثاني 56.567 سلیم فاضل حسین  89
 الدور الثاني 56.429 محمود یاسر وادي  90
 الدور الثاني 56.356 ابراھیم عبد الزھرة عبد  91
 الدور الثاني 56.297 حیدر ناظم محسن  92
 الدور الثاني 56.235 عبد الرضا مجید جریو 93
 الدور الثاني 56.174 نھاد محمد خضیر  94
 الدور الثاني 56.102 علي حاكم كاظم  95
 الدور الثاني 56.007 علي عبد الحمزة خدام  96
 الدور الثاني 55.784 حبیبفاضل عباس  97
 الدور الثاني 55.703 حیدر حمزة خنیاب  98
 الدور الثاني 55.362 عادل رحمن عبد 99

 الدور الثاني 55.350  محمد طراد جبر 100
 الدور الثاني 55.347 حیدر مھدي حسین  101
 الدور الثاني 55.338 جواد یوسف عبد الحسین  102
 الدور الثاني 55.228 حیدر تركي ضیدان  103
 الدور الثاني 55.215 حیدر عبد شناوة  104
 الدور الثاني 54.955 حامد عبد زید  105
 الدور الثاني 54.941 حیدر عارف محمد  106
 الدور الثاني 54.844 احمد جبار عبید  107
 الدور الثاني 54.603 جعفر علي محمد  108
 الدور الثاني 54.492 غالب عبد العالي  109
 الدور الثاني 54.412 علي جبر موسى  110
 الدور الثاني 54.329  مردانثائر عبد  111
 ثانيالدور ال 54.198 جاسم محمد حسین  112
 الدور الثاني 54.179 باسم عبد الحسین عباس  113
 الدور الثاني 53.979 محمد صاحب یكو  114
 الدور الثاني 52.851 ازھر حمزة كاظم  115
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  الدور الثاني  50.929  ازھر عبد العظیم دخیل   116
  

 


