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 الدور المعدل االسم الثالثي ت
 االول 86.517 مصطفى كاظم منعم ھادي 1
 االول 84.952 فائق عبد الوھاب جابر عبود 2
 االول 84.001 علي فالح زویر  خلف 3
 االول 83.978 وسام جواد كاظم علیوي 4
 االول 83.353 عمار عباس حسین علي 5
 االول 83.343 حسنین ناجح محمد علیوي 6
 االول 83.290 احمد عدنان عبد اهللا مزصیع 7
 االول 82.003 قیس حسام عباس فرمان  8
 االول 79.220 عامر محمد ھاشم حسن 9
 االول 77.754 كرار خضیر نعمھ صادق 10
 االول 76.387 محمد عبد الزھره سعید عبد الحسین 11
 االول 76.358 عباس علي حسین فتح اهللا 12
 االول 75.444 بدرعلي سلمان حسین  13
   الثاني 72.963 غسان انطیتھ لطیف قندیل 14
 االول 72.901 احمد زیدان فنجان  لفتھ 15
 االول 72.849 عبد مھدي سلمان صلیب 16
 االول 72.546 احمد عبد العظیم محمد باقر 17
 االول 72.518 حسنین تایھ سلمان حسین  18
 الولا 72.270 قصي نعمھ عبد الرضا جعفر 19
 االول 72.029 علي حامد عبد حسن  20
 االول 72.018 صفاء فاضل عبد اهللا عزیز 21
 االول 71.762 مثنى علي تومان موسى 22
 االول 71.555 علي صحن صالح مھدي 23
 االول 71.002 حیدر جواد كاظم ردیف 24
 االول 70.416 حیدر رسول عبد  جلیبى 25
 االول 70.091 حسام حسن علي عبیس 26
 االول 69.568 مقداد ھاتف عالوي عبد الرسول 27
 االول 69.319 ھیثم احمد ایوز جوھر 28
 االول 69.153 مھیمن سامي عبد المنعم فرھود 29
 االول 68.942 كرار سھام محمد احمد 30
 االول 68.572 عبد الحسن محمد لفتھ طربان 31
 اني  الث 68.526 حسام جاسم محمد عبد اللطیف 32
 االول 68.454 حسن علي عبید ھندي 33
 االول 68.446 علي ابراھیم حسناوي شطب  34
 االول 68.390 مالك عبد الزھره عبود سلطان 35
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   الثاني 68.321 علي غالب شنان عطیھ 36
 االول 68.244 مناف عادل حسن  جیاد 37
   الثاني 68.203 علي حسن عبد اهللا عبد 38
  االول 67.767 حسین عبد االمیر عیدان جاسم 39
 االول 67.458 قصي رزاق عبد محمد فرمان 40
 االول 66.970 لطیف رحیم نایف كریم 41
 االول 66.216 حیدر عبید علي ابراھیم 42
   الثاني 65.432 محمد غصب كریم خویط 43
   الثاني 65.035 عالء مرزوك محمد عباس 44
   الثاني 64.908 االمیر جبرقاسم فاضل عبد  45
   الثاني 64.454 فراس رحیم مراد دھش 46
   الثاني 64.071 م�ید نجم عبد محمد   47
   الثاني 63.519 رائد ناجي عبود حمادي 48
  االول 63.097 حیدر عبد الھادي علیوي لفتھ 49
   الثاني 62.223 حسین تركي جبار جوده 50
  االول 62.103 امجد جبار فاھم محمد 51
   الثاني 61.945 لیث صاحب محمد علي مھدي 52
   الثاني 61.761 زید وجیھ مرزه نور 53
   الثاني 61.707 كامل جلیل فرھود عباس 54
   الثاني 61.005 حلیم حمید حسن علي 55
   الثاني 59.984 كرار خضیر عباس كنیوي 56
  االول 59.748 علي جابر ھادي الجمیداوي 57
   الثاني 57.290 زید حسن حمید حبیب 58
   الثاني 56.522 باسم عبد الحسین محمد علي 59
   الثاني 55.506 محمد علي صاحب طالب 60

 


