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72.50احمد محمىد حطين ايىب 1

72.50دمحم ماحد محمىد إبزاهيم2

72.33عمز حمعت علي خلف الجبىري3

72.33دمحم غاسي حطن داود4

72.33جبارن دهام حزف خماص الدوري 5

72.29ميثاق مخي الدين عىاد حطن 6
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72.17ياضين طه ياضين بحز العشاوي8

72.17دمحم اهىر حمعت مىصىر البياحي9

72.17هىر اضماعيل خميظ مىس ى10

72.17خليل ضاحي مطز حطين 11

72.14وائل محمىد عبيد دمحم الحزداوي12

72.14ضعد مطز احمد خىرغيد13

72.00دمحم عثمان غىز محمىد العبيدي14

72.00عبدالىزيم عبد احمد حطين الجبىري15

72.00حىراء بزهان  احمد اضماعيل البياحي16

72.00فزاص خلف نهز احمد الجبىري17

72.00عمز دمحم ضعيد فزمان18

71.83احمد حدوع اضماعيل عبدهللا املال19

71.83عباص احمد علي ضعيد20

71.75ضيف ضعد عبدالحميد مجيد21

71.71هيثم خضير حطين دمحم املػايخي 22

71.68عبد العشيش مصطفى علي  حمعه اللزغىلي23

71.67صابز دمحم صابز محمىد24

71.67عبدهللا صباح خلف طه25

71.67مطز ضاحي مطز حطين الجميلي26

71.67دمحم عىاد جامز دمحم الجبىري27

71.67ضالم حطين ضعيد احمد اللهيبي28
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71.57عباص ضعدون حطين داوود29

71.57مصطفى حاضم دمحم حمعه30

71.50اللهيبي/ فزاص خضز حطين دكماع31

71.50مزوج ضعىد جزوي مهدي الحلىاوي 32

71.33طارق عشيش غالل حطين33

71.33ميطاء صالح دمحم خلف الجبىري34

71.33امىه عبدالىاحد رغيد صالح البدراوي35

71.33هيثم يىضف عبدهللا حطين الجبىري 36

71.18عبدهللا خالد حعفز بهلىل الجىابي37

71.17عبدهللا دمحم احمد حطين املػايخي38

71.17ليث علي حطىن حطين39

71.17رغد اضماعيل حطين عطيت40

71.17حمد فزحان مطلك ورور41

71.17مزوه احمد هافع حمعت الجبىري42

71.14سيد هصيف حاضم دمحم البياحي43

71.00ضيف الدين عماد احمد ضلمان املػهداوي 44

71.00علي ابزاهيم عبد حمد الصميدعي45

71.00حارث نهاد حميد كادر اللهيبي46

71.00دمحم جزوان عبدهللا حطن العبيدي 47

71.00عذراء غىز محمىد احمد البياحي48

71.00صادق محمىد ايىب محمىد49

71.00عبدهللا مصطفى حطين دمحم50

70.86ضعد حاضم دمحم ضمير الجىابي 51

70.85عمار خالد احمد عبدهللا52

70.83احمد عمز احمد دمحم الدوري53

70.71غعبان رمضان حطن عماره البياحي54

70.67عبدهللا محمىد محطن حمعه الجبىري55

70.67دمحم مالك امفض ي خلف الدليمي56

70.67مظفز حىمت عمز مهدي الدوري 57

70.57علي حاضم خديىي دمحم الجبىري 58

70.50كاضم ماحد ضلمان عنزان59

70.50عالء رمضان خػان هاصز الجبىري60



70.50حطين عشيش حطين عبد هللا الطعدي 61

70.50ميطلىن غالل اضىد 62

70.50ضىسان فشع اضماعيل حطين63

70.38ريم جائز جمز رحب الدوري64

70.33عبد الزحمن ضعد واظم الجميلي 65

70.17حاجم واجم حطن درويؼ الطالوي 66

70.17عثمان عاص ي علي صالح67

70.17مزيم ماحد محمىد عبد الىزيم البرسهجي68

70.14ورود خليل حطين علىان الطائي 69

70.14ايىب اضماعيل علي عبىد الجىابي70

70.14ايت طه هزيم حاضم71

70.12هذال عباص هاصز عباص الجميلي72

70.00حارث هشهان دمحم فياض 73

70.00ياضز عامز حدوع علي العشاوي74

69.83فزحان محطن فزحان أحمد الجبىري 75

69.83عبدهللا حمين حمدان حدعان غارووي 76

69.70عبدالزحمن ابزاهيم خلف احمد الجبىري 77

69.67وليد خالد فهد دمحم 78

69.67سبيدة مهاوع عبدهللا حاضم79

69.67يىضف احطان حمد غهاب البياحي80

69.63مصطفى أحمد عبد حطمى الجىابي 81

69.57بالل حطن هادي صبر82

69.57اجير حاضم خديىي دمحم الجبىري83

69.50اجمار حىمت هزيم حطين84

69.50حطين ضالم حطين حىيد85

69.43مصطفى أحمد رغيد حطن البياحي86

69.43سيد عبدهللا ابزاهيم مصطفى الجبىري87

69.33هصير عبد الزساق هايف دمحم الجميلي88

69.33علي عيس ى جلي جىفيم العبيدي89

69.33مزام اروان خضير عباص العبل90

69.33دمحم سياد احمد ضلمان املػهداوي 91

69.33عبد هللا صالح محمىد عبد هللا 92



69.33علي وليد خالد ضليمان الخىزيتي 93

69.33أمىه عطاهلل عبدهللا محيطن الجىابي94

69.33ضيف الدين دمحم حاضم دمحم95

69.29ديىا هذال رغيد علي الىزاعي 96

69.17دمحم ضعد خلف محل البياحي97

69.17امل ابزاهيم رحب حطين98

69.17سيد خلف عبدهللا هبىد99

69.10احمد اضعيد عبد غالل100


