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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول 78.843  فالح حسن عبد الزهرة  1

 األول 77.821  رزاق حمزة حبيب  2

 األول 77.054  رعد ظاهر جابر  3

 األول 73.528  اهر محمداحمد ظ  4

 األول 72.365  حيدر ناصر ناهي  5

 األول 70.794  مسلم مهدي كمون  6

 األول 68.984  علي جري يوسف  7

 األول 68.202  فايق صالح عبد  8

 األول 67.528  باسم محمد كاظم  9

 األول 67.176  سامي محسن جريو  10

 األول 66.593  علي جابر عبيد  11

 األول 66.180   حسناحمد عبد زيد  12

 األول 66.152  حيدر جاسم محمد حمود  13

 األول 66.034  سعد عبد الرضا حسين  14

 األول 65.690  صالح مهدي احمد   15

 الثاني 65.457  محمد كامل يوسف  16

 األول 65.207  حسين جبار عيدان  17

 األول 65.083  بدر جاسم محمد  18

 األول 64.010  حسن حسين علي  19

 األول 63.946  باقر نعمة عليوي   20

 األول 63.829  عقيل فتالوي صدام  21

 األول 63.651   عبد علياحمد عبد مسلم  22

 األول 63.635  عباسقحطان عدنان   23

 األول  63.345  عقيل عبيد علوان  24

 األول 63.147  دعلي عبد الكاظم عب  25

 األول 63.112  لؤي خزعل عبد الغريب  26

 األول 62.761  ثامر جواد عبد الكاظم  27
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 األول  62.691  كريم محمد حسن علي  28

 األول 62.614  علي مهدي حسين  29

 األول 62.497  غانم عبد الهادي جابر  30

 األول  62.451  علي عبد السادة عبد  31

 األول  62.444  عالء حسن كاظم   32

 األول 62.309  عمار ناصر جابر  33

 الثاني 62.126  محسن عمران نعمة  34

 األول 61.995  محمد كاظم موسى  35

 الثاني 61.765  عصام حاكم لفتة  36

 األول  61.764  عالء سعدون مسلم 37

 األول 61.501  محمدذكاء ناظم  38

 الثاني 61.331  علي حسين محمد عزوز 39

 األول 61.272  صاحب صالح هادي 40

 األول 61.264  رياض خضير مجيد 41

 األول  61.185  حيدر حاتم شرهان  42

 األول 61.172  احمد عبد علي مهدي  43

 األول 61.147  يعقيل هادي حسان  44

 الثاني  60.897  عقيل نعمان حمزة  45

 الثاني 60.862  وسام محمد صادق  46

 األول 60.843  عمار عبود كريم  47

 األول 60.700  سلمان لفتة عبد اهللا  48

 األول 60.691  زيد محمود محمد رضا  49

 األول 60.666  احمد رشيد ابو الشون  50

 الثاني 60.652  محمد شاكر عبد كاظم  51

 الثاني  60.648  عقيل عبد الكريم راضي  52

 الثاني  60.636  ح سالم حميديصبا  53

 الثاني  60.613  وسام حمودي هادي  54

 األول 60.601  وليد حسن حسين  55
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 األول  60.537  حيدر رسول مزهر  56

 األول 60.491  عالء رزاق زبالة  57

 األول 60.252  عقيل فالح مهدي  58

 الثاني  60.208   فرج احمددلشاد  59

 األول 60.192  حيدر عظيم كاظم  60

 الثاني  60.126  ضياء محمد عبد اهللا  61

 الثاني 60.089  حسن فاهم شبالوي  62

 الثاني 60.002  اسكندر فاضل جبار  63

 الثاني  59.889  محمد جاسم محمد 64

 الثاني 59.741  مهدي فليح حسن  65

 الثاني 59.699  عباس مشكور علي  66

 األول 59.610  خليل جاسم محمد  67

 األول 59.607  حمدرسول عبد األمير م 68

 األول 59.602  عالء مايح حريف 69

 الثاني  59.473  حيدر محمد رضا 70

 الثاني 59.470  احمد حمود حمزة 71

 الثاني 59.349  كاظم مهدي كاظم 72

 األول 59.267  حيدر محمد حسين 73

 األول  59.252  عماد سلمان ظاهر 74

 األول 59.246  عقيل راضي وحيد 75

 الثاني 59.180  محمد سليم حسن  76

 األول  59.074  خليل ابراهيم حسن 77

 األول  59.055  عماد جابر مطلب 78

 الثاني  59.055  محمد حسن عبيد 79

 الثاني  58.725  ماجد عبد الشهيد هادي 80

 األول  58.723  حسين علوان حلواص 81

 األول 58.688  رحيمافاضل مدلول  82

 الثاني  58.659  عالء محمد عيسى 83
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 األول 58.590  عباس جياد محمد 84

 األول 58.536  ناجح مهدي داهي 85

 األول 58.529 عیسى جواد سرحان 86

 الثاني  58.334  عالء ناجي عبود 87

 الثاني 58.312  علي هادي محمد علي 88

 الثاني 58.258  صباح محمد متعب 89

 الثاني 58.199  حيدر صاحب كتاب  90

 الثاني  57.873  جاسمرافد حميد   91

 الثاني  57.647  جبار هاني كاظم  92

 الثاني 57.630  شمخي جعفر صالح  93

 الثاني  57.532  محمد عباس سعيد  94

 الثاني  57.385  جاسم حمودي ابراهيم  95

 الثاني  57.317  حيدر عبد العالي هادي  96

 الثاني  57.280  حيدر كريم عبد زيد  97

 األول 57.212  غسان محمد طالب  98

 األول  57.172  اسعد عبد االمير موسى  99

 األول 57.133  احمد مشيع علوان  100

 الثاني  56.996  عقيل محمد كاظم  101

 الثاني 56.718  فاضل مكطاف حبيب  102

 الثاني 56.666  علي عبد اهللا حسين  103

 األول  56.531  غانم ميري عبد الحسن  104

 األول 56.515  حسن جبر موسى  105

 الثاني 56.371  حسن فالح عبدون  106

 الثاني  56.340  باقر حمد محسن  107

 األول  56.290  علي حسين نعيم  108

 الثاني 56.266  غسان حمزة شهيد  109

 الثاني  56.265  سمير جبار كريم  110

 الثاني 56.250  مستقبل عباس طارش  111
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 الثاني 56.174  قتيبة حميد عبد  112

 األول  56.111  ليث ثابت مهنا  113

 الثاني 56.069  ثامر حسين علي  114

 الثاني 56.024  عقيل كطيف شمران  115

 األول 56.014  صالح هادي كاظم  116

 الثاني  55.933  سالم شاكر شرهان  117

 الثاني  55.865  ياسين لفتة ماضي  118

 الثاني  55.668  محمد عبد الكاظم علوان  119

 األول 55.627  حيدر ذياب جالب  120

 الثاني  55.539   عونصاحب عبد الكاظم عبد  121

 الثاني  55.467  نهاد داغر كاظم  122

 الثاني  55.444  صالح عبد الحسين عبد علي  123

 الثاني  55.396  فارس حميد كاطع  124

 الثاني 55.298  احمد علي جواد  125

 الثاني 55.261  علي سلمان هاشم 126

 الثاني 55.216  فؤاد فاضل هادي 127

 الثاني  55.173  حارث علي كريم 128

 الثاني  54.868  قاسم كريم كاظم 129

 الثاني 54.790  سالم ناجي فتالوي 130

 الثاني 54.429  احمد سعيد عواد  131

 الثاني  54.006  مازن عبد الزهرة عريبي  132

 الثاني 53.832  ظافر محمد حسين  133

  الثاني   53.760  احمد عودة حمود  134
  


