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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
  األول  78.018  حيدر عبد الرضا جواد  1
 األول 73.668  حيدر سبت حيدر  2

 الثاني 72.883  نعيم نبهار مردان  3

 األول 72.388  حيدر صاحب كيكو  4

 األول 70.966  حيدر عزيز محمد  5

 األول 70.894  وجيه كامل جواد  6

 يالثان 70.602  رعد سعدون علي  7

 األول 68.787  احمد لفتة مظلوم  8

 األول 68.670  فاضل محمد حسن  9

 األول 66.936  حيدر جاسم محمد محمود  10

 األول 66.454  احمد ستار حمد  11

 األول 65.741  حيدر عبيس جاسم  12

 األول 65.668  رياض عباس عبد اهللا  13

 الثاني 65.322  حسن جبار هجول  14

 األول 65.149  لماهر عبد المهدي فيص  15

 األول 64.753  علي حسن سرحان  16

 األول 64.704  منذر عبد الحسين مطر   17

 األول 64.407  حيدر شاكر عبد سعود  18

 األول 64.321  ظافر اسماعيل صالل  19

 األول 63.818  حكمت عبد علي جودة  20

 الثاني 63.726  حيدر خضير كاظم  21

 األول 63.613  كامل عبد جبر حسن  22

 الثاني 63.596  محمد حميد عبد االمير  23

 الثاني 61.548  علي جبار محمد  24

 الثاني 61.501  سالم لطيف حسن  25

 الثاني 61.448  ثائر حسن داخل  26
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 األول 60.848  حيدر ياسين جابر  27

 األول 60.836  ميثم مكي جواد  28

 األول 60.804  مظفر سامي سلمان  29

 األول 60.712  حسن حبيب علوان  30

 الثاني 60.431  قاسم حسين حبيب  31

 الثاني 60.417  نصير شاكر كامل  32

 الثاني 60.380  عصام حيدر حمودي  33

 األول 60.265  حميد جدوع غافل  34

 األول 60.261  رياض سرحان جبار  35

 الثاني 59.710  ندى جالل موسى  36

 الثاني 59.502  رائد مهدي يسر 37

 الثاني 59.108  مقاسم عيدان هاش 38

 الثاني 58.950  جاسم محمد جاسم 39

 األول 58.873  عدي عدنان نعمان 40

 األول 58.816  نجاح حبيب محمد 41

 األول 58.686  رحمن عبد الحسن عبيد  42

 الثاني 58.477  توفيق كاظم عبد علي  43

 الثاني 58.470  بهاء حميد عباس  44

 الثاني 58.427  نوار زكي سعيد  45

 األول 58.366  هاني محسن عبد  46

 األول 58.364  فالح حسن ناجي  47

 الثاني 58.274  صدام عبد الخضر كاظم  48

 الثاني 58.030  قاسم علي عبد الحسين  49

 األول 57.566  صالح مهدي كاظم  50

 األول  57.250  حاتم عباس محمد  51

 األول 57.180  غني عبد زيد ابو الشوك  52

 الثاني 57.023  يوانعوين عبد علي ح  53
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 الثاني 56.948  حيدر عباس جاسم  54

 الثاني 56.895  سعد صالح مهدي  55

 األول 56.654  ثائر حسين صكب  56

 الثاني 56.362  حيدر عبد الحسين احمد  57

 الثاني 56.200  بهاء عبد الحسين طارش  58

 الثاني 55.845  رزاق ابراهيم عبد علي  59

 الثاني 55.631  امجد مهدي سعيد  60

 الثاني 55.297  زهير معطي عبد الرضا  61

 الثاني 55.181  قاسم حسن جاسم  62

 الثاني 55.139  حسين عبد الحسين جريو 63

 الثاني 55.117  رياض رحيم محمد 64

 الثاني 55.046  عادل حمود عطية  65

 الثاني 54.232  سلوان مهدي عباس  66

 األول 54.079  ميثم صادق جعفر  67

  
  


