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 الدور المعدل النھائي االسم الثالثي ت
 االول 80,736 حیدر جبار شنجار  1
 االول 79,144 علي مھدي ظاھر 2
 االول 76,648 غیداء مھدي مدلول 3
 االول 75,768 میثاق عدنان محسن 4
 االول 74,824 وسن ھادي كزار 5
 االول 72,772 منار جمیل كاظم 6
لاالو 72,700 حیدر حلیم سعید 7  
 االول 71,012  نعمة حمزةغفران 8
 الثاني 70,19 عمران نعمة محمد 9

 االول 68,420 احمد عبد الشھید یحیى 10
 االول 68,076 خدیجة ذیاب غانم 11
 االول 67,696 بشرى حافظ عبد علي 12
 االول 67,084 مسار حسن علي 13
 االول 67,032 رسول جواد كاظم  14
ي احمد عبد اهللا ھاد 15  االول 66,460 
 االول 66,352 فاطمة مھدي راضي 16
 االول 65,256 علوان سوادي غازي 17
 االول 64,444 رسول عبید جھاد 18
 االول 64,056 مشتاق حافظ محمود 19
 االول 63,972 عالء رعد شاكر 20
 االول 63,668 ایثار حسین علي 21
 االول 63,404 مدین جواد كاظم  22
 االول 63,293  محمداطعامیرة ك 23
 االول 63,128 بھاء عبد االمیر یاسین 24
 االول 62,820 خنساء شاكر مدلول 25
 االول 62,000 بیداء محسن علي 26
 االول 60,744 احمد ایاد ھادي 27
 االول 60,524 رعد محمود خضیر 28
 االول 60,456 سلمى فیصل ساجت 29
 االول 60,260 فطم صالح جاسم  30
 االول 60,116 اسیل طالب خضیر 31
 الثاني 60,08 نوال باجي زغیر 32
 االول 58,540 ھناء مزھر مھدي 33
 االول 58,484 زینب مسلم حسن 34
 االول 58,336 رافد مھدي عبد 35
 االول 57,704 سحر علوان عزیز 36
 الثاني 55,82 سناء حسن كاظم  37
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 الثاني 56,97 حسین طارش جاسم 38
 الثاني 55,77 یحیى رضا كاظم 39
 الثاني 55,62 احمد صاحب علي 40
 الثاني 55,20 ھناء رسول نور 41
 الثاني 54,85 حسام سكر نبات 42
 الثاني 54,45 حسین خالد سلمان 43
 الثاني 54,21 راھي حبون یوسف 44
 الثاني 54,06 زینب عبد الزھرة سلمان 45
 الثاني 53,90 فراس عبد خلف 46
 الثاني 52,72 حسن صباح كاظم 47
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