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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول 84.935 علي عمران موسى احمد 1
 االول 82.342 أكرم عباس علي حسون 2
 االول 81.832 نصیر عبد الھادي جواد 3
 االول 80.142 حسین رزاق عزیز جاسم 4
 االول 79.342 أحمد ھادي طحوار محمد 5
 االول 75.09 عقیل خلیل عبد عبد اهللا 6
 االول 74.710 محمد عذبي ھاديمحسن  7
 االول 73.607 محمد رضا حسن علي  8
 االول 73.378  أبراھیم  رحم فلیح ناصر 9

 االول 71.626 سامي نعمة أبراھیم عاشور 10
 االول 71.361 عقیل سالم حربي فرھود 11
 االول 71.252 سعد فاضل شھید ھنون 12
 االول 71.142 حیدر عزران كاظم علي 13
 االول 69.652 ظافر عبید حسن موسى 14
 االول 69.309 محمد علي عبد ألمیر سفاح 15
 االول 69.213 حیدر عطیة مخیف مسلب 16
 االول 68.729 علي مكي كاظم عبد محمد 17
 الثاني 68.426  غالب نعمة محمد عبد الخفاجي 18
 االول 68.368 فالح عبد الحسین غازي جبار 19
 االول 68.329 ب خضیرأحمد جعفر صاح 20
 االول 67.832 ضیاء عبدالحسین سبوس ثامر 21
 االول 67.716 حیدر حمزة عبد الحمزة حمزه 22
 االول 67.439 حیدر ناھي جاسم  صكر 23
 االول 67.168 عقیل أمیر كاظم  عبد زید 24
 االول 67.058 حیدر مجید جعفر عبد الحسین 25
 االول 67.052 خضیر عبد العباس محمد خضر 26
 االول 66.955 ستار حمید حرجان عباس 27
 االول 66.432 حسین عبد الھادي جلعوط جبر 28
 االول 66.4 صالح سوادي كاظم حسون 29
 االول 65.936 أسامة عالء الدین عبد الزھرة حسین 30
 االول 65.71 وئام شھید سلمان عبداهللا 31
 االول 65.704 عقیل محمد عبد الزھرة عباس 32
 االول 65.658 حسین حمود علي موسى 33
 االول 65.368 علي سعید كاظم سلمان 34
 االول 65.284 علي فاروق أبراھیم حسن علي 35
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 االول 65.2 حسین حمزة صخیر خضیر 36
 االول 64.677 محمد عبد السادة عزیز مسلم 37
 الثاني 64.529 عدي عطیة خویط صقر 38
 االول 64.381 یمعلي فیصل مزعل كر 39
 االول 63.826 حسام ظاھر جبار ناصر 40
 الثاني 63.813 حسین عبد علي مكطوف بوخان 41
 االول 63.768 عالء تكلیف جبار صاحب 42
 االول 63.723 صفاء عبد الحسین كاظم جواد 43
 االول 63.55 نبیل خضیر عبد العباس بزون 44
 االول 63.497 رسول حسین مطلق حسن 45
 االول 63.433 میثم أیاد ھادي جاسم 46
 االول 63.271 نصر عامر غالي ضریس 47
 االول 63.188 حاتم كریم أسماعیل حبیب 48
 االول 63.122 تمام محي مطلوب كاظم 49
 االول 63.09 جمیل نمر حسن غالي 50
 الثاني 62.749 فاضل عبد الجلیل عبود ابراھیم 51
 االول 62.665 علي كاظم جاسم جبار 52
 االول 62.555 حازم عدنان مجید حسین 53
 االول 62.323 حیدر عادل حسین حمزه 54
 االول 62.296 حیدر عواد عبود حمادي 55
 االول 62.232 أحمد حسن كریم شھید 56
 االول 62.071 محمد عبد الرضا شاھین سلمان 57
 االول 62.039 سالم غالب برھان حمادي 58
 االول 61.897 حسین عبد زید صاحب كریم 59
 االول 61.832 نعمة حبیب طعمة صالح 60
 االول 61.832 حیدر عزیز حسن اسماعیل 61
 االول 61.8 كاظم عیدان كشاش عبود 62
 االول 61.736 حسین فاھم شبالوي عبد 63
 االول 61.665 أرشد حمود حمزة اسماعیل 64
 االول 61.665 عباسبھاء عبد الباقي عبد الجواد 65
 االول 61.561 ثائر كامل جالب سلطان 66
 االول 61.503 حیدر عبد العزیز محمد فلیح 67
 االول 61.426 خالد سعید عبد ناصر الحلو 68
 االول 61.213 أحمد جمیل عبد الحسن حسون 69
 االول 61.161 أركان عباس جودة عبد علي 70
 ولاال 61.148 عدي جندي موسى حسین 71
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 الثاني 61.096 حسین محمد سعد عبود 72
 االول 61.006 حمزة جمیل علي سلمان 73
 االول 60.91 عقیل محسن شمخي جبار 74
 الثاني 60.8 عالء یاسر مالك عرد 75
 الثاني 60.637 عمران موسى عبد األمیر موسى 76
 االول 60.6 ودیع كریم حسن صلیب 77
 االول 60.6 محمد عليعلي عبدالحسین عبدالجلیل  78
 االول 60.561 أحمد عزیز أیدام عمران 79
 االول 60.555 سیف شاكر جواد كاظم 80
 االول 60.555 عباس حسن عطیة جابر 81
 االول 60.361 أحمد أبراھیم لفتة عبد اهللا 82
 االول 60.161 منتصر محمد علي عبید كریم 83
 يالثان 60.09 حسن فالح عبد الحسین جبر 84
 االول 60 سعد عبد األمیر عبد اللة عباس 85
 االول 59.961 منذر علي دھش عزیز 86
 االول 59.923 مؤید علي خضیر سلطان 87
 الثاني 59.742 میثم رجب محمد حبیب 88
 االول 59.723 عقیل علوي مھدي كاظم 89
 الثاني 59.522 أحمد عبد الرضا عباس جبر 90
 االول 59.367 مھند جعفر محمد محسن 91
 االول 59.2 حیدر یحیى عبد الحسین كاظم 92
 االول 59.116 مھیم ھادي عبد اهللا سبتي 93
 االول 59.11 ولید مجید عبد كزار 94
 االول 58.839 محمد عبد الواحد ھاني جوده 95
 االول 58.648 حمودي عبدالشھید یاسین علي 96
 االول 58.019 كرار جواد كندوح متعب 97
 االول 57.606 زید یحیى عبد الحسین كاظم 98
 االول 57.587 قحطان حمزة حسن حمزه 99
 الثاني 57.567 محمد باقر ریاض ثامر 100
 الثاني 57.316 مرتضى حسین علي حسون 101
 االول 57.136 عالء ھادي حسین جاسم 102
 االول 56.778 فرات عباس عبد حسین الكریطي 103
 الثاني 55.878  رحیمعالء زھیر علي 104
 االول 55.241 وفاء صباح محمود محمد 105

  


