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  الدورالذي تخرج منھ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
 األول  81.200  حیدر عبد الكریم احمد   .1
 األول  80.068  احمد صالح لطیف   .2
 األول  78.263  رافد عاصم حسین   .3
 األول  78.229  مظفر عبد االمیر مھدي   .4
 األول  77.211  لواء عبد الواحد عبد الرزاق   .5
 األول  76.389  حیدر علوان صالح   .6
 األول  74.769  یثم باسم محمدھ   .7
 األول  74.740  سمیر توفیق عبد الحمزه   .8
 األول  74.517  فارس عباس جھاد   .9

  األول  74.417  احسان محمد جواد   .10
 األول  73.578  لیث ھادي ابراھیم   .11
 األول  71.965  مؤید عبد االمیر ھاشم   .12
 األول  71.435  حسام شاكر جاسم   .13
 األول  70.858  راجح حسن عالوي   .14
 األول  70.756  سین كاظم غلیبشح   .15
 األول  70.497  احسان كامل محمد   .16
 األول  70.050  معن موسى حمیدي   .17
 األول  69.974  نبیل زاھر سلمان   .18
 األول  69.566  حامد حمید احمد   .19
  الثاني  69.354  صفاء فیصل عبد اهللا   .20
 األول  69.183  ھاشم فاضل محمد حسین   .21
 األول  69.113  عامر غازي فیصل   .22
 األول  68.752   عباس حمزهفراس   .23
  الثاني  68.269  محمد باشي حروج   .24
  الثاني  67.838  سعدون  طعمھ جمعھ   .25
  األول  67.801  أزھر كامل مزھر   .26
  الثاني  67.109  حاتم  راھب شنان   .27
  األول  66.908  فالح علیوي احمد   .28
 األول  66.888  ھشام حاكم كاظم   .29
 األول  66.666  ستار كاظم فني   .30
  الثاني  66.642  نثامر كامل سعدو   .31
 األول  66.008  حیدر عبد الھادي عبد االمیر   .32
 األول  65.628  أحمد ناجي عبود   .33
  الثاني  65.121  قاسم حسن بطوش   .34
  األول  65.068  حمودي جاسم محمد   .35
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  الثاني  64.884  رائد صادق جعفر   .36
  الثاني  64.820  أكرم غازي فرید   .37
  األول  64.786  رضوان رحیم عبد   .38
 األول  64.505  حیدر فلیح حسن   .39
 األول  64.453  ستار أبراھیم  طالل   .40
  الثاني  64.376  عبد الصاحب سلمان جعفر   .41
 الثاني  64.130  حكیم حمزه مرزه   .42
 الثاني  64.047  عباس عزیز عبد االخوه   .43
 الثاني  63.945  حسنین عبد االمیر جاسم   .44
 الثاني  63.416  باسم عبد الكاظم حسین   .45
 الثاني  62.701  عمار ابراھیم علوان   .46
  الثاني  62.691  صباح كریم عباس   .47
 الثاني  62.644  كوثر صاحب صادق   .48
 الثاني  62.626  حامد جبر حسین   .49
 الثاني  62.356  محمد جلیل غازي   .50
 الثاني  59.500  صفاء محمد حسن   .51
 الثاني  59.383  ســالم كاظم محمـــــد   .52
  الثاني  58.573  أحسان حسین ھاشـــــــم   .53
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