
املعدٌالاطمث

91.00خالد علي صالح حمُد اللهُبي 1

م واظم حابس الصالحي 2 89.75عرزاء هٍس

89.33مهُمً حظين خالص جاًه الخصزجي 3

89.33فازوق عبدهللا حظً محمىد الجبىزي4

د الجبىزي 5 89.14طُف صالح حظين عٍى

د هاػم عاًد البزووي 6 88.14لُث دٍز

87.66دمحم زافع اطعد طلمان الطُاز7

87.50عمس مصطفى علي احمد الجبىزي8

87.17صدي ػىقي دمحم عبد الجبىزي9

86.59طُف صالح حاطم حمُل اللهُبي 10

86.50دمحم خظير مخلف عىاد11

86.33غصىن محمىد دمحم زاوي الجبىزي 12

86.29عبدهللا هصاز طه عبد 13

86.00زواد عبداللادز عىاد حمىد الجبىزي14

86.00محمىد ػيىز طلُمان كادز15

85.33زغد داود صالح خلف الجبىزي16

85.33مصطفى زابح ػالٌ حظين17

85.33مثنى صباح اطماعُل عبدهللا18

85.29عبدهللا بهجت فلُح هاًف املىدمي19

85.00فؤاد حظين حظً عبدهللا الجبىزي 20

84.83احمد علي احمد عبدهللا الجبىزي21

84.71احمد خلُل ابساهُم عطُت الجبىزي22

84.67عدي حظين دمحم عِس ى الجحِش ي23

تي24 84.67احمد فاطل عباض صافي الخىٍس

اض ابساهُم حاطم العبُدي 25 84.40همام ٍز

84.40طحى حالٌ واطم طلطان26

84.33اطماء خلف صالح خلُفت الجبىزي27

84.33علي هؼام احمدعباض28

84.33بهاء حظين علي حظين29

84.29احمد دمحم حاشي هصاع الجمُلي 30

84.29عبد هللا ابساهُم علي هاصس الجبىزي 31
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84.17عبدالظالم حاطم محمىد صالح 32

84.00اًمً فاطل عباض عُد املسطىمي 33

84.00اطامت احمد صالح عبد الحؼماوي34

84.00فاطمت احمد ظاهس فصع العصاوي35

83.83عبدالسحمً علي صالح وطمي الجبىزي 36

83.83عبدالسشاق فىشي مطلً عبدالسشاق الجبىزي37

83.83بىين علي عبد الجلُل صادق الؼُخلي38

83.67ًاطس خظس حظين عىاد الجبىزي39

83.66طسحان مصلح زاػد عبدهللا40

83.57خلف دمحم حظً خلف41

83.56خالد مهىد محمىد خلف الجبىزي42

83.50طمير طه هجم عبدهللا الجبىزي43

83.33وفاء عبدهللا ًىوع عِس ى الظبعاوي 44

83.18عدي وعد حاطم دمحم الجحِش ي 45

83.17ابساهُم خلُل ابساهُم عطُه الجبىزي46

83.17هصاز خالد دمحم علي47

83.00عمس مجاهد ابساهُم زمظان اللِس ي48

83.00مسجض ى صباح اطماعُل عبدهللا 49

82.80ازاء عبدالسشاق محمىد علي الجبىزي 50

82.75وطام عبدهللا صالح خظس51

82.50دمحم اطماعُل حظين علي الجبىزي52

82.33البؼير أحمد علي حاطم الؼادي53

يب احمد حظً خلف الجبىزي54 82.33ٍش

82.33احمد فىاش حمىد مجلي العبادي 55

اض زحب حمد الحمد56 82.33لُث ٍز

د دمحم احمد عبدهللا الجبىزي57 82.17ٍش

82.00دمحم زمظان حمادي احمد الظبعاوي 58

81.83حظين دمحم حظً علي59

81.67طُاء صالح عاص ي حظين60

81.67ذًاب صالح حاطم دمحم الجمُلي61

81.50فاطمه حاطم دمحم غدًس العطِش ي62

81.42دمحم طالم عبدالخالم عبدهللا63

81.33محمىد دمحم عاًد عطُت الجىعاوي64

م طهام مهدي الجبىزي65 81.33عماز عبدالىٍس



81.33عبدهللا عىده فُصل ابساهُم الجىابي 66

ل الجحِش ي 67 81.18وفم هللا عبد هللا شحاذه هٍص

81.00اهىز خلف علي حمادي الجبىزي68

81.00آًت وائل زػُد صالح الحمداوي 69

80.85عبدهللا دمحم هاجي احمد70

80.83عبدهللا وامل ابساهُم دلف البُاحي71

د طمُط الجبىزي72 80.67حسدان صالح اعٍى

80.67عمس هاصح حاطم عبدهللا اللهُبي 73

80.50ميازم عبدالامير طالم حاطم الجبىزي74

80.33آمىت حابس حظً هسم75

80.33دمحم اطماعُل حظين دمحم البُاحي76

ص حمد الجحِش ي 77 80.00حظً دمحم عٍص

80.00مسوه صالح ابساهُم دمحم 78

79.83احمد عِس ى حظً علي الخفاجي79

79.83عبد ماشن عبد مهدي الىاصسي 80

ص البُاحي81 79.83علي طازق عبد الظخاز عٍص

79.83حظين كاطم حظً مظعىد العبُدي82

79.83اللهُبي/ فؤاد عماد حمُد محمىد 83

79.83طحى عبدالامير حمد حظً البُاحي84

79.80ػري عُدان لطُف حاطم85

79.68اًمان ماٌ هللا فسج لفخه الجبىزي86

79.67طلىان حاطم حظين مصلح الجبىزي87

79.67دمحم حمُل ابساهُم علي الباالوي88

79.50طه هاصس حظً علي العبُدي 89

79.50عبدالسحمً خلف احمد خلف الجبىزي 90

79.33مصطفى وادي عبداملجُد دمحم الجبىزي91

79.33كخِبه حىُم عبدهللا ػالغ الجبىزي 92

79.33عادٌ خظس حظين عىاد الجبىزي93

79.33عمس دمحم علي طلب اللهُبي94

79.33صباح عباض غفىز حمُد95

دان العبُدي96 ل خلُل ابساهُم ٍش 79.33حبًر

79.33ابساهُم عبدالجباز دازا خىزػُد البُاحي97

79.33دمحم محمىد حمعت 98

79.33بالٌ محمىد عبدهللا دمحم99



79.16حمصة حظين دمحم ذًاب100

79.00محمىد حاطم دمحم مصلح الجبىزي101

دان الخفاجي102 79.00محجىب غصوان حاجم ٍش

79.00امجد دهام علي طىدي الساػدي 103

78.86علي حظً احمد هُخت الجبىزي 104

78.83زفُف علي خالد دفله105

78.83فاطمه ازوان حُاد حاطم الظعدي 106

78.83محمىد عُدان حظً عبُد اللهُبي107

78.83طُاء فخحي صالح دمحم108

78.50صفىان عبدالهادي مهدي صالح الجمُلي109

78.33دمحم ػعالن هصهان صيهىد الفساجي110

78.17بالٌ علي حظً طعُد111

78.17طُف خلف طلُمان علي الجبىزي 112

78.17اًمان حظين ابساهُم عطُه الجبىزي 113

78.00وازشان علي غالب عباض114

78.00عمس خلف حظً هجم الحمداوي 115

78.00دمحم كاطم دمحم طاهس علي الفسحاد116

78.00صدام مثنى احمد مجٌى 117

78.00جمازا دمحم طلُم عبد الجبىزي118

د زػاد وعمان الدوزي119 78.00فاطمه فٍس

77.83عبدهللا عىاد مظسهد أحمُد120

77.67مصطفى دمحم حاطم دمحم الخمُمي121

77.67عبد هللا فاطل خصعل علي حبىزي122

77.50طالم عبدهللا حظين دمحم الخصزجي 123

77.50احمد دمحم احمد علي الجبىزي124

77.50مصطفى طعد محمىد عبد125

77.50حاطم دمحم ػالغ طلمان126

م حظين الخصزجي 127 م مالً هٍس 77.33هٍس

77.29احمد طلطان هامع عطُت 128

77.17احمد خالص عباض طلطان الؼبيي129

ص املظعىدي130 77.17علي احمد طعُد عٍص

77.17اًت ولُد هصاٌ عالوي131

77.17عبدالسحمً احمد غسب خلُفه الجبىزي132

77.14وعد طاهس ًحيى خلف133



77.00طعد حمد خلف حاطم الجبىزي 134

76.83عمس ماهس عاًد فسحان الجبىزي135

76.83أحمد خصعل محي الدًً واظم البُاحي136

76.83اهسم احمد ابساهُم حسهاض اعرًه137

76.67هماٌ احمد دخُل ماحد الجبىزي138

76.57عال صفاء حظين احمد الظامسائي 139

ع طلطان 140 76.50علُبىغ/ ابساهُم جىفُم َو

76.50دمحم ًاطين ابساهُم حظين آٌ حظً 141

76.50ابساهُم دمحم عبدهللا طلُمان الجبىزي 142

76.43مصاحم عبدهللا خماض أحمد البُاحي 143

76.42علي هصُف حاطم خلف الصبُدي 144

76.33بان خظس حمُد هحُط الجبىزي 145

76.33فُصل ػاهس مؼعل ًىوع الظسحان146

76.33شهساء مىس ى زمظان حمد الجبىزي147

76.17احمد حظام الدًً علي عازف حلبي148

ص وادي عبداملجُد دمحم الجبىزي149 76.17عٍص

76.17حظين ػهاب احمد علي البُاحي150

76.00ابى بىس فازوق زػُد دمحم الالىس ي 151

م البُاحي152 75.86لُلى حىدث هاجي عبدالىٍس

75.67امجد حاطم زاض ي خظس البدزاوي 153

75.67ادَزع صاحب دلف عبدهللا البُاحي154

ان واحد الخصزجي155 75.67ٌعلىب ًىطف عٍس

75.67بسهان هصهان اهسم زػاد156

75.57هبأ عامس خظير علي 157

75.50دمحم عبدهللا ابساهُم صالح158

75.50علي احمد هجم عبدهللا البُاحي 159

مؼاوي 160 75.50محمىد خفُف دلف محمىد الطٍس

م اطىد عبُد الجبىزي161 75.50طحى هٍس

75.50طهى ابساهُم هخاب عالوي162

75.33طُاء أحمد غافل عصبت العبُدي163

75.33عبدهللا عبدالسحُم هسدي اطماعُل  الىسد164

75.33اطامه بسهان كاطم خىزػُد البُاحي165

75.33احمد دمحم حمد احمد166

75.30صفا مصحم حازهللا صالح ألاحبابي 167



75.17دمحم صاحب دلف عبدهللا البُاحي168

75.17خالد حلُل زػُد علُىي الجبىزي169

75.17علي مظعىد زحُم عبدهللا الجىزاوي170

75.17دمحم عبدهللا خلف حمُدي الحظين171

75.09غُث زاوان دمحم خلف الطائي172

75.00طفُان حظً هسدي عِس ى طالم املسطىمي 173

75.00اًمان صباح هجم عبدهللا 174

م عثمان دمحم وهب املسبط175 74.83عبد الىٍس

74.76دمحم زػُد ػالٌ حبل176

74.67دمحم صالح هىدي دمحم املسعي 177

74.67عباض عبدالسحمً عطُه حمُد العبد178

74.60علي محظً علي زاوي الجبىزي179

74.50جبازن صالح غاشي دمحم 180

74.50علي دمحم عبىد خلف الجمُلي181

74.50احمد عثمان خلف صالح182

اض خلف عبداملجُد دمحم الجبىزي183 74.33ٍز

74.33علي حظين علي الطُف الجبىزي 184

74.33ماهس حمعه علُىي خلف الجبىزي185

74.33عبدالىاحد عُدان خلُفه طه الحبىزي186

74.29دمحم علي طلطان دمحم الجبىزي187

74.17عبداللادز دمحم حظين حبر الجبىزي188

74.17بالٌ حمُد اطماعُل حظً طسفه189

74.17امُمت حُدز عبدالىدود احمد الظعد190

دان صالح دمحم191 74.17عمس ٍش

74.16إكباٌ حظين لطُف دمحم192

74.14أثير هىزي خلُل أبساهُم البُاحي 193

74.14اطخبرق حمُد دمحم محمىد الىعُمي194

74.13فازض دمحم احمدعلي195

74.00عمس عبد دمحم احمُد الدلُمي196

74.00طه عطاهللا  عبدهللا احمد197

73.83احمد ابساهُم احمد دمحم الجبىزي 198

73.83مصطفى خلف هالٌ صالح الجبىزي199

73.83ولُد خالد حامد حىفِؽ 200

73.67فهمي علي حاطم حمُد الجبىزي201



73.67اطساء دمحم هىدٌ غظب ػلله202

73.50حظين عدهان محمىد هلُم الجبىزي 203

م واظم البُاحي 204 73.50حُدز عباض هٍس

73.44علي حظين احمد طباح املجمعي205

73.33مسوان للمان عبد الُاض املسبط206

73.33حظً صباح طباهي ػاطي الخصزجي 207

73.17زطٌى ًاطس حمُد ػىس املاػطي 208

73.14هُمً دمحم عاص ي عبد209

73.14طالم محمىد صالح دمحم210

73.14فهد طُدان مؼهىز حىاض الؼمسي211

73.00عبد املؤمً شومان عىاد خلف الىسوي212

73.00عبدالحىُم فالح عظل بدي الجبىزي213

ىه علي دمحم علي الجبىزي 214 73.00ٍش

دان 215 72.86حعفس مصطفى عدوان ٍش

72.83فاطمه أطد خلف امظير الصهيري 216

72.83خالد ذزاز مجدٌ مليى217

72.67مصطفى طالم احمد عبىغ البدزاوي218

م مثنى محمىد علي 219 72.60مٍس

72.57هبُل حظً خلف عبدهللا اللِس ي220


