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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول ٨٦.٧٢٢ عبد المھدي صالح محمد جواد 1
 االول ٨٤.٣٨٣ وسام صاحب عبد الكریم عبد الرسول 2
 االول ٨١.٩٤٩ احمد عبد صالح  جمام سلمان 3
 االول ٧٩.٠٩٨ عبد زید عزیز كریم راھي 4
 االول ٧٨.٧٣٦ باقر حمزه كزار جواد 5
 االول ٧٧.٦٣٩ مانسالم جواد حبیب سل 6
 االول ٧٦.٩٧٧ وسام نجاح راضي عكار 7
 االول ٧٦.٥٨٢ صدام محمد حمزه ماضي 8
 االول ٧٦.٢٢٩ عباس سامي زیاد  الخفاجي 9
 االول ٧٤.٢١٦ رحیم ھادي عبد عون كاظم 10
 االول ٧٣.٨٦٩ غانم مھدي عزیز عدوان 11
 االول ٧٣.٨٦ حسین علي جاسم عبد الرضا 12
 االول ٧٣.٦٥٧ جاسم محمد لفتھنزار  13
 االول ٧٢.٩ نصر جعفر كامل محمد حسین 14
 االول ٧١.٧٢٤ حیدر جاسم حسن عبد العریس 15
 االول ٧١.٦٠١ رائد كاظم معین حمد  16
 االول ٧١.٢٢٥ عمار محمد عبد الساده حسن 17
 االول ٦٩.٩٦٧ حیدر عبد االمیر یوسف كاظم 18
 االول ٦٨.٧٥٢ محمداحمد عبد االمیر رحیم  19
 االول ٦٨.٧٠٤ جواد كاظم یوسف لطیف 20
 االول ٦٨.٦٢٥ فالح عبد الساده حمود حمود جابر 21
 االول ٦٨.٤٧٤ احمد رحمن علیوي خزعل 22
 االول ٦٨.٣١٢ احمد سلمان محمد حسین 23
 االول ٦٨.٢٦٣ وسیم خیري غاوي حسن 24
 االول ٦٧.٩٦٤ عادل حسین عبید صاحب 25
 االول ٦٧.٥١٩ صامد عبد علي كریم صبار 26
 االول ٦٦.٩٧٦ حسین جلیل فرحان مراد 27
 الثاني ٦٦.٨٩٥ فینان داخل ناصر دحام 28
 الثاني ٦٦.٧٦٥ جمال مال اهللا علي جمال 29
 االول ٦٦.٦٣٦ احمد كریم علیوي حسون 30
 االول ٦٦.٥٤٥ سعد عبد الزھره طویش جبار 31
 الثاني ٦٦.٤٨٢ الرزاق علينجم عبد الزھره عبد 32
 االول ٦٦.٤٧٤ كرار علي مھدي سلمان 33
 االول ٦٦.٣٣٧ عمار عبد الحسن ناصر سباھي 34
 االول ٦٦.٠١٤ سعدون كریم ضمان سلمان 35
 الثاني ٦٥.٩٧١ صدام ھادي حسن جبار 36
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 االول ٦٥.٧٧٤ عقیل وحید ھاشم مطلق 37
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 الثاني ٦٣.٠٢٤ حسین علیوي راضي عرد 67
 االول ٦٢.٩٣٦ حمید رحمن عبد رھیف 68
 االول ٦٢.٩٠٩ عادل شمخي جبر جودة 69
 االول ٦٢.٨٥٦ حیدر محمد جاسم محمد 70
 الثاني ٦٢.٧٢٥ مجید رشید حسن سلمان 71
 االول ٦٢.٦٧١ اظم ھاشم سلطانسالم ك 72
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 الثاني ٦٢.٥٥٣ عالء حمزه جلیل خویر 74
 الثاني ٦٢.٥٤٤ قاسم جابر سربوت سایب 75
 االول ٦٢.٥٣٤ صباح راجي عبد الشھید عمران 76
 الثاني ٦٢.٤٨٨ مازن كاظم راجح براز 77
 االول ٦٢.٣٧٤ عالء دھش مردان خشان 78
 االول ٦٢.٢٩٤ منصور علي جوده فعیل 79
 الثاني ٦٢.٢٦٠ علي نزار ابراھیم سلمان 80
 االول ٦٢.٢٢٩ عقیل محمد نعمھ كاظم 81
 الثاني ٦٢.١٨٤ باسم زغیر عبید حمادي 82
 االول ٦٢.١٦٢ عامر جھلول عبد صراع 83
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 االول ٦١.٧٥٢ عامر تركي موسى ایوب 88
 االول ٦١.٦٧١ رعد رحمن جاسم حسین 89
 الثاني ٦١.٦٥ خالد غالي عبد علیوي 90
 الثاني ٦١.٥١٩ محمد حسن وحید مطلب 91
 االول ٦١.٤٦٩ حیدر جبوري شناوه عویز 92
 االول ٦١.٤١٦ عباس شاكر ھندي عبود 93
 االول ٦١.٣٩٨ سلیم جبار محمد راضي 94
 الثاني ٦١.٣٩٤ احمد حسن عبد زید كاظم 95
 الثاني ٦١.٣٨٣ اثیر عدنان حسن محمد 96
 الثاني ٦١.٣٥٥ حیدر كریم كاظم بخیت 97
 االول ٦١.٣١٢ تحریر علي عكلھ ظاھر 98
 الثاني ٦١.٢٦٦ رضا سوادي غازي مشري 99
 الثاني ٦١.١٧٢ عرفان یحیى صالح ابوعلي 100
 الثاني ٦١.١٢ مؤید عباس احمد محمد 101
 الثاني ٦١.٠٩ رعد عیدان شنون شلواح 102
 االول ٦٠.٩٦٧ یوسف عبد الحسین یوسف سالم 103
 الثاني ٦٠.٩٥٨ عباس عبد الكاظم ھاشم حمزة 104
 الثاني ٦٠.٩٥٥ احمد شھاب عبد الحسن الجمالي 105
 االول ٦٠.٨٦٥ سیف حسن حسین حسن 106
 الثاني ٦٠.٨٥٢ احمد عطیھ عبد علي مایح 107
 االول ٦٠.٨٤٣ حسن ھادي خشان عكل 108
 الثاني ٦٠.٦١٧ غالي محمد غالي حسن 109
 الثاني ٦٠.٦٠٦ علي عبیس جاسم امصیغ 110
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 الثاني ٦٠.٤٦ ضیاء حسین كاظم جبر 111
 الثاني ٦٠.٤٥٤ احمد غالب لفتھ غضب 112
 الثاني ٦٠.٣١٥ حسین خشان راضي فرحان 113
 الثاني ٦٠.٣٠٥ عمار محمد علي عیسى الحسیني 114
 الثاني ٦٠.٢٩٥ فراس رمضان محمد روؤف 115
 الثاني ٦٠.٢٩ محمد قائم عبد الرسول عبدالحسن 116
 االول ٦٠.٢٣٥ سعدون خوام بیده ابوعمران 117
 الثاني ٦٠.١٣٣ عدنان عبد االمیر عبد اهللا حمزة 118
 االول ٦٠.١٢٢ فالح حمید تومان شناوة 119
 الثاني ٦٠.٠٦٢ كرار ضیاء محسن عبدعلي 120
 االول ٦٠.٠٥٨ جاسم محمد باقریاسین 121
 الثاني ٦٠.٠٤ حسن ھادي عبیس صباح 122
 يالثان ٦٠.٠٢٩ رائد سلمان عبد رخیص 123
 الثاني ٥٩.٩٧ حسام منعم عباس لھود 124
 الثاني ٥٩.٩٦٦ میثم حمادي جاسم كاظم 125
 االول ٥٩.٩٥٥ حسین كشاش كاظم سھیب 126
 الثاني ٥٩.٨٧١ حیدر رسول محسن ابراھیم 127
 الثاني ٥٩.٨٣٧ حیدر محسن عبدي كمر 128
 الثاني ٥٩.٨٣٢ سالم جابر سلمان ناصر 129
 االول ٥٩.٧٦٨ م كریمعامر جواد كاظ 130
 االول ٥٩.٧٣٣ رائد داخل عباس محمد 131
 الثاني ٥٩.٦٣٣ ھیثم مندیل حمزاوي مرزوق 132
 االول ٥٩.٥٧٧ امیر علي حسن علي 133
 االول ٥٩.٥٧١ ادریس مشكور جوده عبداهللا 134
 الثاني ٥٩.٥٦٥ محمود شاكر عبد الزھره ركبان 135
 الثاني ٥٩.٥٦ كرار رحیم شعالن صالح 136
 الثاني ٥٩.٥٣٦ حسن جاسم محمد جاسم 137
 الثاني ٥٩.٢٥٧ حیدر فاضل محمد عباس 138
 االول ٥٩.٢٤٥ خالد دھش كاظم عبود 139
 الثاني ٥٩.٢٣٢ حیدر مندیل حمزه شعالن 140
 الثاني ٥٩.١٥٧ صالح مھدي شدھان حمیدي 141
 الثاني ٥٩.١٢٣ عقیل عبد العظیم بجاي حمزة 142
 الثاني ٥٩.١٠٢ یدر موسى سلمان جاسمح 143
 االول ٥٩.٠٩ عباس سلیم نعمھ كریم 144
 الثاني ٥٩.٠٦٢ جالل كاظم عبد الحسین محسن 145
 االول ٥٩.٠٣٤ عباس ھاني عجیل سلطان 146
 الثاني ٥٨.٩٨٤ مازن كاظم صكبان عباس 147
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حسین عبد الرزاق عباس محمد 

 علي
 يالثان ٥٨.٣٥٦
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