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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول 88.315 عدنان عبد الجبار حسین علي 1
 االول 85.419 براق علي ناجي خلف 2
 االول 84.959 حیدر حسین علیوي داود 3
 االول 81.871 حسین كریم ناجي جبر 4
 االول 81.462 حسنین دوھان سلطان صالح 5
 االول 78.062 احمد حسین حربي حسین 6
 االول 78.034 یدر نور موسى ھاشمح 7
 االول 77.435 محمد حسین حربي جسین 8
 االول 77.394 حسام حاتم طاھر جاسم 9
 االول 77.346 احمد عبد الكاظم احمد عباس 10
 االول 76.921 علي شعالن عبد الحسین  علوان 11
 االول 76.133 تحسین فالح حسن محمد 12
 االول 75.835 حسین غانم عطیھ ناصر 13
 االول 75.075 حسن علي سلمان عوده 14
 االول 75.059 ضمیر علي نوري جبر 15
 االول 74.579 نوفل رومیل متعب دیوان 16
 االول 73.588 أنمار ایاد عباس مرتضى 17
 االول 73.044 احمد محمد مسلم محمد 18
 االول 72.586 ماھرعبد الحسین عباس داود 19
 االول 72.063 كاظمعالء جبار ھادي  20
 الثاني 71.987 حیدر حسن ذیاب حسین 21
 االول 71.234 تحسین ھادي حسن حبیب 22
 االول 71.174 حسین محمد خضیر مسلم 23
 الثاني 71.083 حسن كاظم مزعل نھیر 24
 االول 71.071 حیدر احمد عبد فرمان 25
 االول 71.032 زمن حامد مھدي ھادي 26
 االول 70.996  عنیدعلي وحید عبود 27
 االول 70.589 حسین ثابت سعد حریمش 28
 االول 70.095 علي تكلیف ملكاط شنون 29
 االول 77.035 كرار نجم عبد صالح  30
 االول 69.467 عقیل جبار حمادي محسن 31
 االول 69.279 أسعد محمد عبیس حطنان 32
 االول 69.147 محمد یوسف عاشور عیسى 33
 االول 68.679 ل كاظم غزیلعائد جلی 34
 االول 68.626 زمن رحیم ناصر حسین 35
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 االول 68.317 أحمد وھاب عبید صاحب 36
 االول 68.002 فراس حسن عاشوریعقوب 37
 االول 67.63 صباح حساني والي موسى 38
 االول 67.616 حازم مخیف رھیف عتوي 39
 الثاني 67.468 یاسر قاسم ناجي خضیر 40
 الثاني 67.095 بوري حسین مھديستارج 41
 االول 67.036 منتظر فاضل موسى كاظم 42
 االول 66.969 أثیر حافظ عباس عبد زید 43
 االول 66.376 رائد عباس عبد علیوي  44
 االول 66.294 ولید عبد االمیر ناصر حسین 45
 االول 66.266 رعد عبد مردان حسن حبي 46
 الثاني 66.218 أمیر عبود حسین جاسم 47
 االول 66.081 ماھر فاضل عناد شنشول 48
 الثاني 66.034 حسین فتاح حمید جواد 49
 االول 65.996 جاسم محمد كاظم  عبد 50
 االول 65.903 حیدر عدنان جبار مھدي 51
 االول 65.802 جواد كاظم مھدي عودة 52
 االول 65.697 عبد مسلم حسن رھیف 53
 االول 65.689 زید عبد الرضا عبد المھدي عبد الحسن 54
 االول 65.623 حیدر صادق مجید حریب 55
 االول 65.491 حیدر سعید نعمھ علوان 56
 االول 65.378 محمود یاسین صابر محمد 57
 االول 65.328 مھند علي مجید علي 58
 االول 65.266 زید محمد حسن صكبان 59
 الثاني 65.163 حكیم جابر ھاشم  سعد 60
 االول 65.129 حیدر عبد اهللا جواد عبد اهللا 61
 االول 64.946 قحطان سعد كریم جیاد 62
 الثاني 64.772 منذر نعمھ مھدي جاسم 63
 الثاني 64.758 أثیر فالح حسن كاظم 64
 الثاني 64.400 عقیل لفتھ نجم عبید 65
 االول 63.302 حیدر كاظم نصیف جاسم 66
 الثاني 63.06 ادق كاظم ھاشمحسین ص 67
 الثاني 62.997 زمن حازم كریم عبود 68
 الثاني 62.555 بركات محمد محسن حسن 69
 الثاني 62.544 أحمد صالل ھاشم كاظم 70
 الثاني 62.531 حیدر رزاق علھ باقر 71
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 الثاني 62.456 0 72
 االول 62.152 رافد جلیل تعبان مھنھ 73
 االول 61.945  ناجح نھاب عبد علي 74
 االول  61.919 مثنى عبد زید عباس  الحسناوي 75
 االول 61.808 محمد تركي نعیم  حاجم 76
 الثاني 61.656 صالح فلیح حسن مھدي 77
 الثاني 61.454 ضیاء محمد عوده حمادي 78
 االول 61.358 عقیل علي طھ جبر 79
 االول 61.317 علي أموري جواد محمد 80
 الثاني 60.966 دي كزار راضيخالد مھ 81
 االول 60.951 جبار ھادي جاسم حسون 82
 الثاني 60.73 حیدر محمد كاظم حسین 83
 الثاني 60.489 وسام عزاوي عبود عزوز 84
 االول 60.404 صدام نوماس جاسم عاني 85
 الثاني 59.972 فارس صبحي كریم عباس 86
 يالثان 59.96 ماجد عبد االمیر عبد جواد 87
 االول 59.265 عدي حمید عبد الواحد حسین 88
 الثاني 59.102 مؤید محسن علي طراد 89
 الثاني 57.789 عالء حسین كاظم وداي 90
 الثاني 57.308 عمار رؤوف جبر  91

 


