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مقبول62889.714اٌعاَعٍّٟعٍٟ عاِر عثذ اٌمادر عثذ اٌرزاق اٌجٍث1ٟ

مقبول58884.000اٌعاَعٍّٟعثذ اٌٍّه ثاِر اترا١ُ٘ دّادج اٌث١ات2ٟ

مقبول55979.857اٌعاَادتِٟذّذ ِس٘ر عٍٛاْ جثر اٌسو3ٟ

مقبول53676.571العامعلمًمصطفى علً كاظم عباس السامرائ4ً

مقبول52174.429اٌعاَعٍّٟاضراء ِذّذ زٔٛ جار هللا اٌذ١ّر5ٞ

مقبول51173.000اٌعاَادتٟعثذ اٌرزاق ١٘ٚة جاضُ ِذّذ اٌخ١ال6ٟٔ

مقبول50672.286اٌعاَادتٟٚضٓ واظُ عثاش ِذطٓ اٌّجّع7ٟ

مقبول50271.714العامادبًودٌان ثامر جلوب هٌجل الدلٌم8ً

مقبول49871.143العامادبًزٌنب سعد حاتم رشٌد الطائ9ً

مقبول49370.429اٌعاَادتٟرا١ٔح خاٌذ واظُ ضٍّاْ اٌجٛرا10ٟٔ

مقبول49370.429العامعلمًعاصم احمد محمود جاسم العزي11

مقبول49170.143اٌعاَادتٟضاجذ ور٠ُ عثذ ِذّذ اٌت12ّٟ١ّ

مقبول49070.000اٌعاَادتٟفراش ِذّٛد ٠اض١ٓ ِطٍه اٌّشٙذا13ٟٔ

مقبول48769.571العامادبًعمرعبدالكرٌم محمد خماس الجوران14ً

مقبول48469.143العامادبًوسام سعد هللا جابر محٌسن الزهٌري15

مقبول48369.000اٌعاَعٍِّٟذّذ تالر ٠ذ١ٝ شراد اٌشّر16ٞ

مقبول48168.714اٌعاَادتٟادّذ خض١ر عثاش ادّذ اٌىر17ٞٚ

مقبول47768.143اٌعاَادتٟزت١ذج ادّذ د١ّذ ادّذ اٌعث١ذ18ٞ

مقبول47768.143اٌعاَادتٟزِٓ ر٠طاْ عذٔاْ عثذ هللا اٌم١ط19ٟ

مقبول47668العامادبً ابراهٌم مناضل عمران علوان الطائ20ً

مقبول47567.857العامعلمًعالء سامً مسرهد عبد العتبً 21

مقبول47367.571اٌعاَعٍِّٟصطفٝ ِذّذ دط١ٓ ادّذ اٌجثٛر22ٞ

مقبول47267.429اٌعاَعٍّٟادّذ ٠ٛضف ٔعّاْ اترا١ُ٘ اٌست١ذ23ٞ

مقبول47267.429اٌعاَادتٟعثذ هللا ِج١ذ ٠اض١ٓ عث١ذ اٌّجّع24ٟ

مقبول47267.429اٌعاَادتٌٟؤٞ عثاش ٍِذاْ خٍف اٌعث١ذ25ٞ

مقبولست مواد40367.167العامادبًسناء ٌوسف مالزم علً الزبٌدي26

مقبول47067.143اٌعاَادتٟاٌذّسج عثذ اٌىر٠ُ واظُ ٔص١ف اٌشّر27ٞ

مقبول47067.143اٌعاَادتِٟصطفٝ عثاش ِذّذ جاضُ اٌّىذ28ِٟ

مقبول46866.857العامادبًاحمد مازن رٌسان عبد هللا المعموري29

مقبول46566.429اٌعاَادتٟعٍٛاْ عثاش ِذّذ عٍٛاْ اٌجٕات30ٟ

مقبول46466.286اٌعاَادتٟدطٓ ادطاْ ف١ٍخ د١ّذ اٌجٛرا31ٟٔ

مقبول46366.143اٌعاَادتٟعٍٟ ٔجُ عثٛد ٠اش اٌطاِرائ32ٟ

مقبول46366.143اٌعاَادتٟعّر عّاد ١ٔازٞ عثذ اٌذ١ّذ إٌذا33ٞٚ

مقبول46366.143اٌعاَادتِٟٕٙذ عثذ اٌٛدٚد ف١ٍخ ِذطٓ اٌجٛار34ٞ

مقبول46165.857اٌعاَعٍِّٟذّذ ِرتضٝ ادّذ شاور اٌخفاج35ٟ

مقبول45965.571العامادبًفاطمة حازم داود سلمان الكرخ36ً

مقبول45865.429اٌعاَادتٟادّذ جّاي عٍٟ شا١٘ٓ اٌس٠ذ37ٞ

مقبول45865.429العامعلمًمحمود طعمة كردي ذٌاب العبٌدي38

مقبول45765.286العامادبًجوان سعد حمكة الماس الجاف39

مقبول45765.286العامادبًحٌدر سالم ابراهٌم فاضل التمٌم40ً

مقبول45565.000العامادبًحسن صالح حسن مبارك العنبك41ً

مقبول45565.000اٌعاَادتٟضعذ عثذ عٍٛاْ ضعٓ اٌعسا42ٞٚ
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مقبول45565.000العامادبًعلً صدام فهد رشٌد العبادي43

مقبول45565.000اٌعاَادتٟٚضاَ ِذّذ عثاش ادّذ اٌفض44ٍٟ

مقبول45464.857اٌعاَادتٟٔث١ً ع١طٝ عّراْ عثذ هللا اٌصخر45ٞ

مقبول45364.714العامادبًعبد هللا عدنان خلٌل حمادة الجبوري46

مقبول45364.714اٌعاَادتٟعٛض عٍٟ ادّذ دّادٞ اٌت47ّٟ١ّ

مقبول45264.571العامادبًاكرام سلمان عبد هللا جوعان الدلٌم48ً

مقبول45264.571العامادبًمأب زٌاد احمد هزاع االجودي49

مقبول45064.286اٌعاَادتٟعٍٟ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ اٌصر50ٞٛ٠

مقبول44964.143اٌعاَادتٟعّر صثاح عثاش طٗ اٌعسا51ٞٚ

مقبول44864.000العامادبًزكرٌا ٌحٌى عبد هللا جاسم المجمع52ً

مقبول44864.000اٌعاَادتٟعثذ اٌردّٓ ادّذ عثذ اٌردّٓ اٌصر53ٞٛ٠

مقبول44864.000اٌعاَادتٟعٍٟ خ١ًٍ ِثارن ٠ذ١ٝ اٌّٙذا54ٞٚ

مقبول44864.000اٌعاَادتِٟذّذ دطٓ ادّذ ٠ٛضف اٌّطعٛد55ٞ

مقبول44763.857العامادبًاحمد محمد حسٌن حسن التمٌم56ً

مقبول44763.857اٌعاَادتٟاضذ اٌذ٠ٓ ِذّذ عٍٛاْ اٌرت١ع57ٟ

مقبول44763.857اٌعاَادتٟتالي ٔافع عثٛد عٛدٖ اٌشّر58ٞ

مقبول44763.857اٌعاَادتٟجاضُ ِذّذ واظُ عثاش اٌعسا59ٞٚ

مقبول44763.857اٌعاَعٍّٟج١الْ دافع ِٙذٞ صاٌخ اٌعث١ذ60ٞ

مقبول44763.857العامادبًحٌدر محمد غضبان احمد العزاوي61

مقبول44763.857العامادبًعمران موسى كنعان داود العباس62ً

مقبول44663.714اٌعاَادتٟدّسج عٍٟ دّٛدٞ عٍٟ اٌىرخ63ٟ

مقبول44663.714اٌعاَادتٟد١ذر صفاء ِذّذ عٍٛاْ اٌطعذ64ٞ

مقبول44663.714اٌعاَادتٟدعاء ١ٌٚذ واظُ ِٙذٞ إٌع65ّٟ١

مقبول44663.714اٌعاَادتٟز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ عذٔاْ ِتعة عٍٟ اٌس١٘ر66ٞ

مقبول44663.714اٌعاَادتٟغادج ادّذ ِج١ذ ادّذ اٌذٚر67ٞ

مقبول44663.714اٌعاَادتِٟذّذ عالء ِذّذ عٍٛاْ اٌطعذ68ٞ

مقبول44563.571اٌعاَادتٟضعذ ِصطفٝ غ١ذاْ دطٓ ا69ٌٌّٝٛ

مقبول44463.429اٌعاَادتٟضّر ض١ّر دطٓ ٘اشُ اٌطائ70ٟ

مقبول44363.286اٌعاَادتٟداتُ ور٠ُ ضٍّاْ دطٓ اٌرت١ع71ٟ

مقبول44363.286اٌعاَعٍّٟضذر ٔٛرٞ جاضُ واظُ اٌذط72ٟٕ١

مقبول44363.286اٌعاَادتٟصفا لذطاْ ِصذة دط١ٓ اٌس٠ذ73ٞ

مقبول44363.286العامادبًعلً حسٌن مهدي حسن التمٌمً 74

مقبول44363.286اٌعاَادتِٟذّذ دط١ٓ عٍٛاْ دط١ٓ اٌجثٛر75ٞ

مقبول44263.143اٌعاَادتٟدعاء ِسادُ ر٠اب خ١ّص اٌعسا76ٞٚ

مقبول44263.143العامادبًعبد القادر جاسم محمد ابراهٌم الجبوري77

مقبول44163.000اٌعاَادتٟجٛاد ادّذ جٛاد عٍٛاْ اٌذ١ّر78ٞ

مقبول44163.000العامعلمًعلً حسن متعب طعمة العزاوي79

مقبول44163.000اٌعاَادتِٟذّذ شٙاب ادّذ شٙاب اٌت80ّٟ١ّ

مقبول44062.857اٌعاَادتٟضف١اْ غضثاْ خسعً شث١ة اٌت81ّٟ١ّ

مقبول43962.714اٌعاَادتٟادّذ ضعذْٚ شاور ٔص١ف اٌست١ذ82ٞ

مقبول43962.714اٌعاَادتٟاضذاق فاضً اضّاع١ً ادّذ اٌخفاج83ٟ

مقبول43962.714اٌعاَعٍّٟرضٛي ادّذ جار هللا عٕاد اٌت84ّٟ١ّ
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مقبول43962.714اٌعاَادتٟعثاش عثذ اال١ِر ضٍّاْ تذاٞ اٌعتث85ٟ

مقبول43962.714العامادبًمحمد رعد محمود جمعه الطائ86ً

مقبول43962.714العامعلمًمحمد سعدون علً مٌرزا السور مٌري87

مقبول43962.714العامادبًمحمد عدنان علً حسٌن الزبٌدي88

مقبول43962.714العامعلمًموفق عبد الرزاق محسن فٌصل السامرائ89ً

مقبول43862.571العامادبًتبارك كرٌم حمودي محمد البٌاتً 90

مقبول43862.571العامادبًعلً صالح صالح قدوري اللهٌب91ً

مقبول43862.571اٌعاَادتِٟر٠ُ ض١اء عثذ اال١ِر صاٌخ اٌم١ط92ٟ

مقبول43862.571اٌعاَعٍِّٟصطفٝ ِا٘ر د١ّذ ِج١ذ اٌطاِرائ93ٟ

مقبول43762.429العامادبًرشا منٌر مظهر خزعل التمٌم94ً

مقبول43762.429اٌعاَادتٟعّر ور٠ُ ادّذ ضعٛد اٌست١ذ95ٞ

مقبول43762.429اٌعاَادتٟ٘اجر ١ٌٚذ اترا١ُ٘ خضر اٌعتث96ٟ

مقبول43662.286اٌعاَعٍّٟادّذ لاضُ واظُ دط١ٓ اٌعتث97ٟ

مقبول43662.286العامادبًشهد قٌس حسٌن سلطان الكرخ98ً

مقبول43662.286اٌعاَعٍّٟعٍٟ واظُ خٍف عٍٟ اٌت99ّٟ١ّ

مقبول43662.286اٌعاَادتٟورار عذٔاْ ر٠اب ٚضّٟ اٌّىذ100ِٟ

مقبول43662.286اٌعاَادتٟٚضاَ عذٔاْ صثرٞ ٠ٛضف اٌس١٘ر101ٞ

مقبول43562.143اٌعاَعٍّٟضرٜ ١٘ثُ خ١ٍفح ِج١ذ ا١ٌّاد102ٟ

مقبول43462.000العامادبًاحمد مجبل ناصر علً حمٌد العنبك103ً

مقبول43361.857اٌعاَادتٟرائذ عثذ هللا ٠اض١ٓ ادّذ اٌطائ104ٟ

مقبول43361.857العامعلمًرسل عدنان علوان حمد الشمري105

مقبول43361.857اٌعاَادتٟعٍٟ دط١ٓ عٍٟ صعة اٌعٕثى106ٟ

مقبول43361.857اٌعاَعٍِّٟذّذ فائك عثذ اال١ِر د١ّذ اٌرت١ع107ٟ

مقبول43261.714العامادبًاالء حامد خضٌر عبد الحمٌد الجناب108ً

مقبول43261.714اٌعاَادتٟض١ف صالح ِٙذٞ صاٌخ اٌعث١ذ109ٞ

مقبول43261.714اٌعاَادتٟعثذ هللا ِذّٛد ٘ادٞ ِذّذ اٌث١ات110ٟ

مقبول43261.714اٌعاَادتٟعٍٟ ٔص١ف جاضُ د١ّذٞ اٌصاٌذ111ٟ

مقبول43261.714اٌعاَادت٠ٟاض١ّٓ ِٕٙذ عثذ اٌرزاق ج١ًّ اٌطعذ112ٞ

مقبول43061.429العامعلمًاٌات ستار جاسم محمد الخزرج113ً

مقبول43061.429العامادبًحنٌن مثنى ابراهٌم خلٌل العبٌدي114

مقبول43061.429العامادبًزاهد حامد حسن علو الحمٌري115

مقبول43061.429العامادبًعقٌل جمٌل ابراهٌم داود التمٌم116ً

مقبول43061.429العامادبًغانم نوري سعٌد مهدي البٌات117ً

مقبول42961.286العامعلمًمحمد جلٌل ابراهٌم عواد الحمٌري118

مقبول42861.143اٌعاَادتٟادّذ ضٙاَ ِطٍُ دط١ٓ اٌت119ّٟ١ّ

مقبول42861.143العامادبًعلً رعد حمٌد كمبش القٌس120ً

مقبول42861.143اٌعاَادتٟعٍٟ ضاِٟ دّذ عثذ هللا اٌعٕثى121ٟ

مقبول42761.000العامعلمًمحمد عادل الزم كطامة الشالش122

مقبول42761.000العامعلمًمهٌمن صالح حسن كاظم البناء123

مقبول42660.857العامادبًاٌة عصام حمٌد سلطان الكرخ124ً

مقبول42660.857اٌعاَادتٟز٠ٕة عثذ االٌٗ دط١ٓ خ١ًٍ اٌّٙذا125ٞٚ

مقبول42660.857اٌعاَادتٟشرٚق صثاح صاٌخ  عٍٛاْ اٌعسا126ٞٚ
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مقبول42660.857العامادبًعلً عصام صبحً سهٌل الجبوري127

مقبول42660.857العامعلمًمصطفى عامر مجٌد عثمان الكرخ128ً

مقبول42660.857اٌعاَادتٟٚضاَ فارٚق د١ّذ ضٍطاْ اٌم١ط129ٟ

مقبول42660.857اٌعاَادتٟٚفاء واظُ جاضُ ِر٠ٛظ اٌت130ّٟ١ّ

مقبول42560.714اٌعاَادتٟ اضاِح عثذ اٌج١ًٍ ِٛضٝ ٠عمٛب اٌعسا131ٞٚ

مقبول42560.714اٌعاَادتٟتاْ ز٠ذ خٍف عٍٟ اٌس٠ذ132ٞ

مقبول42560.714العامادبًكرار ثامر هادي حسٌن المعموري133

مقبول42560.714العامادبًهالة زهٌر جمٌل مهدي البدران134ً

مقبول42460.571اٌعاَادتِٟذّذ ِٙذٞ دطٟٛٔ ِذّٛد اٌت135ّٟ١ّ

مقبول42460.571اٌعاَع١ٍّّٟٔر تالضُ جعفر صادق اٌطعذ136ٞ

مقبول42360.429اٌعاَادتٟجاضُ ٔص١ف جاضُ ِذّذ اٌخسرج137ٟ

مقبول42360.429اٌعاَادتٟز٠ٕة رعذ ادّذ عثاش اٌذذاد138

مقبول42360.429العامعلمًسٌف سعد كاظم خمٌس العبٌدي139

مقبول42360.429اٌعاَادتٟصفاء عثذ عْٛ خٍف فرداْ اٌّطعٛد140ٞ

مقبول42260.286العامعلمًاحمد كرٌم خضٌر عبد هللا الجبوري141

مقبول42260.286العامادبًرٌاض باقر عبد الحسن عبد علً السعدي142

مقبول42260.286اٌعاَادتٟضعذ د١ّذ عٍٟ عثاش اٌعسا143ٞٚ

مقبول42260.286اٌعاَادتِٟمذاد عس٠س دطٓ عٍٟ اٌجثٛر144ٞ

مقبول42260.286اٌعاَادتٟٔٛر اٌٙذٜ عذٔاْ ِذّذ اترا١ُ٘ اٌش١ثا145ٟٔ

مقبول42160.143اٌعاَادتٟدعاء عذٔاْ عثذ خٍف اٌج146ٍٟ١ّ

مقبول42160.143العامادبًعمر سلمان قحطان علوان المكدم147ً

مقبول42160.143العامادبًمحمد جاسم خلٌل علوان الشمري148

مقبول42160.143اٌعاَادت١ِٕٟع ِذّذ ج١ًّ  عثذ هللا ج١ًّ اٌرج149ٟ

مقبول42060.000اٌعاَادتٟإِح ِذّذ عٛاد واظُ اٌخسرج150ٟ

مقبول42060.000اٌعاَادتٟا٠ح خاٌذ ٌِٛٛد غا٠ة اٌعٍىا151ٞٚ

مقبول41959.857العامادبًرٌم صباح عطا مهدي القرٌش152ً

مقبول41959.857اٌعاَادبًعلً رٌسان رشاد علً الدلٌم153ً

مقبول41959.857اٌعاَادبًعلً عاشور دانوك رشٌد الزهٌري154

مقبول41959.857العامادبًمحمد رحٌم زغٌر عارٌة الجنان155ً

مقبول41959.857العامعلمًمصطفى كرٌم علوان حسٌن الدلف156ً

مقبول41859.714العامادبًنور عارف حكمت مهدي العزاوي 157

مقبول41759.571اٌعاَعلمًاٌمن صالح سلمان ٌاس الباوي158

مقبول41759.571العامعلمًضٌاء مرتضى سعٌد حسٌن السعدي159

مقبول41759.571اٌعاَادبًطارق ٌاس خضٌر عباس الهٌب160ً

مقبول41759.571اٌعاَادبًغٌث علً عبد الحسٌن حمٌد العزاوي161

احتياط41659.429العامعلمًاحمد حٌدر حسٌن حسٌب الجبوري162

احتياط41659.429العامادبًاٌة منٌر عبود علً الزهٌري163

احتياط41659.429العامادبًمحمد خلٌفة عناد كرٌم الجوران164ً

احتياط41559.286العامادبًاحمد سالم مجٌد حمد الزهٌري165

احتياط41559.286العامعلمًرقٌة علً محمد علً الكروي 166

احتياط41559.286العامادبًضاري مزهر ضاري رزوقً الدوري167

احتياط41559.286العامادبًفرح سعد حسن علً الكرخ168ً
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احتياط41459.143العامعلمًحٌدر عالء ضاري مهدي الخدران169

احتياط41459.143العامادبًطارق زٌاد عبد هللا سعٌد الكرخ170ً

احتياط41459.143العامادبًطه كاظم علٌوي منهل الجناب171ً

احتياط41459.143العامادبًمحمد سامً منصور جابر الربٌع172ً

احتياط41359.000اٌعاَادبًحازم حمدان حسٌن عبد الحسٌن التمٌم173ً

احتياط41359.000العامادبًعلً محمد عبد الوهاب محمد العبٌدي 174

احتياط41359.000اٌعاَادبًمصطفى هٌثم قاسم محمد الجوران175ً

احتياط41258.857العامادبًامجد عباس رشٌد حاوي القٌس176ً

احتياط41258.857العامادبًانس علً حسٌن سعود الكرخ177ً

احتياط41258.857اٌعاَعٍّٟعٍٟ ِذّٛد ِطشر ِذّٛد اٌّجّع178ٟ

احتياط41258.857العامادبًمصطفى احمد شٌاع عناد العزاوي179

احتياط41258.857العامادبًمٌس محمد شاكر محمد الربٌعً 180

احتياط41158.714اٌعاَادبًابراهٌم كاظم محمود حسٌن السعدي 181

احتياط41158.714العامادبًحسٌن علً فاضل حسون التمٌم182ً

احتياط41158.714العامادبًعمر نصٌف جاسم حمٌدي المجمع183ً

احتياط41158.714العامادبًفاضل كنعان فاضل طاهر الدلٌمً 184

احتياط41058.571العامعلمًاحمد خلٌل هادي علوان العبٌدي185

احتياط41058.571اٌعاَادبًاٌة سعد هللا محمد سعد هللا خلٌل الربٌعً 186

احتياط41058.571العامعلمًحمٌد نصٌر حمٌد ابراهٌم الشمري187

احتياط41058.571العامادبًطه محمد عبد الخالق محمد السعدي 188

احتياط41058.571العامعلمًعباس قاسم محمد علٌوي العزاوي189

احتياط41058.571العامعلمًمحمد قدوري هادي عبد علً الزٌدي190

احتياط41058.571اٌعاَادبًمصطفى علً هادي حمادي العبٌدي191

احتياط40958.429العامادبًتبارك عمر رشٌد قدوري الربٌع192ً

احتياط40958.429العامادبًحسٌن زهٌر قٌس عزٌز الزهٌري193

احتياط40958.429اٌعاَعلمًزهراء لطٌف شجاع احمد الزٌدي194

احتياط40958.429اٌعاَادبًسفانة حاتم محٌمدعواد الجبوري195

احتياط40958.429اٌعاَادبًعمار مؤٌد حمٌد عبد حسن العزي196

احتياط40958.429اٌعاَعلمًمحمد االمٌن مؤٌد حمٌد الجواري197

احتياط40958.429العامادبًمحمد قحطان حسٌن عطٌة الكروي198

احتياط40858.286العامادبًالهفهاف طارق علوان حسن السٌال199ً

احتياط40858.286العامادبًسجى قاسم محمود داود القٌس200ً

احتياط40858.286اٌعاَعلمًعثمان حامد علً ابراهٌم الجبوري201

احتياط40858.286العامادبًمحمد حسن هادي قدوري الكرخ202ً

احتياط40758.143العامعلمًاٌة وصفً عبد االمٌر كاظم الربٌع203ً

احتياط40758.143العامادبًحسٌن عبد هللا علً عسكور السعدي204

احتياط40758.143العامادبًمحمد علً حمد حسن المجمع205ً

احتياط40658.000اٌعاَعلمًاحمد حمزة غزال خضٌر التمٌم206ً

احتياط40658.000اٌعاَادبًحسن صدام سمٌن حسن الخالدي 207

احتياط40658.000اٌعاَادبًحٌدر فزع عبد االمٌر كاظم التمٌم208ً

احتياط40658.000العامعلمًمصطفى حسٌن خضٌر عباس العزاوي209

احتياط40658.000اٌعاَعلمًوسام هٌالن مطشر نجم العزاوي210
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غير مقبول40557.857العامادبًحسن خالد علً زٌدان الساعدي211

غير مقبول40557.857العامعلمًمحمد صفاء عبد الرحمن ٌعقوب النعٌم212ً

غير مقبول40457.714العامعلمًاثٌر حامد طه مطلك المشهدان213ً

غير مقبول40457.714العامعلمًاٌة شكر محمود وهاب الجمٌل214ً

غير مقبول40457.714العامعلمًحٌدر سعدون عباس الرشٌد السعدي215

غير مقبول40457.714العامعلمًمجبل زٌد ماهر محمد الدلٌمً 216

غير مقبول40357.571العامادبًاحمد درع احمد محمد المجمع217ً

غير مقبول40257.429العامعلمًاحمد منذر شهاب احمد السعدي218

غير مقبول40257.429العامادبًعلً حسٌن غازي عباس التمٌم219ً

غير مقبول40257.429العامادبًعمار ماجد اٌوب محمود القٌسً 220

غير مقبول40257.429العامعلمًهشام كنعان ماهود كاظم العدوان221ً

غير مقبول39957.000العامعلمًزٌاد طارق تركً احمد الدوري222

غير مقبول39957.000اٌعاَعٍّٟعّار عثذ اٌرزاق ِذّذ اٌمر٠ش223ٟ

غير مقبول39957.000العامادبًمخلد خلٌل ابراهٌم جاسم الجناب224ً

غير مقبول34257.000العامادبًسالم محمد عبد هللا حسن الزهٌري225

غير مقبول39856.857العامعلمًشروق هاشم محمد لطٌف الغرٌري226

غير مقبول39856.857العامعلمًعبد الرحمن حبٌب قدوري المعموري227

غير مقبول39756.714اٌعاَعٍّٟعٍٟ ع١ذاْ جعفر دط١ٓ ا١ٌّاد228ٟ

غير مقبول39656.571العامادبًمصطفى احمد جاسم محمد الزٌدي229

غير مقبول39456.286العامادبً ٌاسر قاسم محمد حسٌن  الخزرج230ً

غير مقبول39356.143اٌعاَادتٟٔٛر ور٠ُ ع١طٝ عٍٟ اٌعث١ذ231ٞ

غير مقبول39155.857اٌعاَادتٟادّذ عٍٟ دط١ٓ دث١ة اٌغر٠ر232ٞ

غير مقبول39155.857العامعلمًهمام طه عبد حسن التمٌم233ً

غير مقبول38655.143العامادبً ندى صباح مهدي جاسم العزاوي234


