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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول 82.595 علي عبد الغني علي شاطي 1
 االول 80.383 باسم سالم عبد  عبود 2
 االول 79.894 حسین عبید عبد الرضا شنشل 3
 االول 79.517 علي عبد الحسین عبد زید  جساس 4
 االول 78.883 حمزه رحیم جابر محسن  5
 االول 78.842 جواد كاظم عبد الساده عبود 6
 االول 78.765 عقیل طالب ملھوف حسین 7
 االول 78.725 سامر عبد الحسین عباس داود 8
 االول 78.088 فارس جبار عبد كاظم حسین 9
 االول 77.652 سعد جابر موسى علي 10
 االول 77.540 نائل ھادي حسین مطلك 11
 االول 77.417 فراس مھدي رضا مھدي 12
 االول 74.972 ح مھدي نصیفعبد اهللا صال 13
 االول 74.595 عالء جبار جاسم شبلي 14
 االول 73.424 عادل عباس محمد سایر 15
 االول 73.415 ایاد سعد راضي خشان 16
 االول 73.312 كاظم جواد طالب حسین 17
 االول 72.024 عبد الزھره كریم عباس حمد 18
 االول 71.328 حیدر محمد حسین علوان 19
 االول 71.289 احمد عبد االمیر جبر  مطلك 20
 االول 69.804 قحطان عدنان عیدان یوسف 21
 االول 69.662 فارس حسین عباس حسین 22
 االول 69.348 ظافر ھادي عبد اهللا  ابراھیم 23
 االول 69.058 حسن حیاوي عبیدھداد 24
 االول 68.970 عقیل جالطھ عبید حداد 25
 االول 68.790 ياحمد حسن طوني روم 26
 االول 68.724 صالح كریم جواد مھدي 27
 االول 68.552 فارس جابر عبیس حسن 28
 االول 68.444 ابراھیم كریم ناصر  حسین 29
 االول 68.323 مھدي شاكر عبد الحسن مھدي 30
 االول 67.845 مؤید عریان سالم  عالوي 31
 االول 67.666 قصي صالح عبد النبي غزال 32
  الثاني 67.411 حسنین ھادي كریم حسن 33
 االول 66.954 حسین شاكر عبدعباس حسن 34
  الثاني 66.194 فالح حمزه كریم مسلم 35
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 االول 66.113 حیدر شمخي جبارعبد المھدي 36
 االول 66.017 احمد حسین عبد الرضا محیسن 37
 االول 66.003 حاتم عسكر سالم كاظم 38
 االول 65.960  حیدرعارف رحیم ابراھیم 39
 االول 65.820 زید خلف عجرش سلمان 40
 االول 65.586 صالح زویر عباس حسن 41
 االول 65.570 ھاني كامل ناصر عاجل 42
 الدور الثاني 65.406 ضرغام حمید رشید عباس 43
 الدور االول 65.379 ریاض منصور مخیف سلبوح 44
 ولالدور اال 65.320 سالم حسن نعمھ عبود 45
 الدور االول 65.111 احمد كریم حسین عبید 46
 الدور االول 65.108 ثائر فاضل عباس علي 47
 الدور الثاني 64.934 احمد عبد الرحیم فاضل موسى 48
 الدور االول 64.926 وحید عبد علي كاظم عبد 49
 الدور االول 64.905 حسن جواد جبار  عبود 50
 الدور الثاني 64.618 قاسم حسن جاسم عبود 51
 الدور االول 64.491 صاحب امانھ محمد سلمان 52
 الدور االول 64.465 رحیم عوده كاظم یاسین 53
 الدور االول 64.449 حامد رضا حسین نجف 54
 الدور االول 64.444 عبد زید حبیب عباس عبد زید 55
 الدور االول 64.397 حسین كاظم محمد عبد الساده 56
 الدور االول 64.330 فضالھ محمدحسین ھادي  57
 الدور االول 64.314 احمد جبار عبد العباس محمد 58
 الدور االول 64.264 عصام نعمھ عبد جاسم 59
 الدور االول 64.188 محمد حسین علیوي عباس 60
 الدور االول 64.153 قصي محمد حسن محمد علي 61
 الدور الثاني  64.069 حسنین وھاب كاظم عالوي 62
 الدور الثاني 64.030 مازن عالوي عمران ھاشم 63
 الدور الثاني 63.817 فؤاد طارق عبد الحسن ھادي 64
 الدور الثاني 63.800 علي یحیى مجید ھاشم 65
 الدور االول 63.762 حسنین عبد الرضا جواد كاظم 66
 الدور االول 63.715 علي عمران شعالن صكر 67
 الدور االول 63.606 وسام شھید محمد  كاظم 68
 الدور االول 63.534 حسین سعید زبالھ زغیر 69
 الدور االول 63.439 بشار لطفي ماجد یاسین 70
 الدور االول 63.339 جاسم محمد عخاب بشوش 71
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 الدور االول 63.170 ناھي جبار شخیرداود 72
 الدور الثاني 63.052 شھاب احمد كاظم عبود 73
 الدور االول 63.048 دقحسنین حسن جابرصا 74
 الدور االول 63.025 حسین ضیاء حسین ناصر 75
 الدور االول 62.935 علي عباس ریاح عباس 76
 الدور االول 62.912 حیدر جبر محسن لفتھ 77
 الدور االول 62.880 علي محسن محمد صویح 78
 الدور الثاني 62.829 صاحب سلمان لفتھ صحیب 79
 الدور الثاني 62.761 فضالةمجید حمید حنتوش  80
 الدور االول 62.486 قاسم حسن جاسم عبود 81
 الدور االول 62.255 حیدر ظاھر حبیب عیدان 82
 الدور االول 62.165 حسین جابر صالح عبد رویھي 83
 الدور الثاني 61.998 علي كاظم ھادي عبود 84
 الدور االول 61.951 حسین عالوي عبد الحسین مھدي 85
 الدور االول 61.872 عمار عبد الكریم جریو راضي 86
 الدور االول 61.844 نھاد علوان غافل حسین 87
 الدور الثاني 61.749 احمد حسن جاسم علي 88
 الدور الثاني 61.662 رفعت خلیل برھان حسین 89
 الدور الثاني 61.611 فراس خلیل عبد اهللا عبد 90
 الدور الثاني 61.344 ضاحیدر زھیر عبد الزھره عبد الر 91
 الدور الثاني 61.146 صفاء عبد المنعم مبدر جاسم 92
 الدور االول 60.847 مھدي ھادي محمد حسون 93
 الدور االول 60.793 عبد اهللا عبد الحسین ناصر حسین 94
 الدور االول 60.526 لیث حبیب ظاھر محسن 95
 الدور االول 60.489 ایاد خلف وداي عبیس 96
 الدور الثاني 60.338 حیدر عبد زید حسن السالمي 97
 الدور الثاني 60.279 صائب كاظم محمد عبد 98
 الدور الثاني 60.006 عقیل محمد حسن علي 99
 الدور الثاني 59.773 عبد الحسن سلمان جعفر حسین 100
 الدور الثاني 59.212 فالح عبد الغني خیون مھدي 101
 الدور الثاني 59.093 اط شنونانور عبد النفاخ ملك 102
 الدور الثاني 58.544 حیدر علي محمد صالح  103

 


