
   
  

            ادارة االعمال/االدارة :       القسم      كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٧٢٫٧٥ باسمة احمد عبدالرحمن .١
 االول ٦٩٫٨٠٦ دالل عدنان نابلسي .٢
 االول ٦٥٫٣٠٥ ریاض سلیم داؤد .٣
 االول ٦٥٫٢٢٢ محمد حاج علي احمد .٤
 االول ٦٥٫٠٢٨ فالح حسن علوان .٥
 االول ٦٣٫٧٢٢ محسن محمد علي  .٦
 االول ٦٣٫٥٠٠ ماھر عبدالرحمن احمد .٧
 االول ٦٣٫١٣٩ الھام سھام محمد .٨
 االول ٦٣٫٠٠٠ بسمان غانم احمد .٩

 االول ٦٢٫٩٩٤ مقداد علي تقي .١٠
 االول ٦٢٫٧٢٢ رواء صالح عبداهللا .١١
 االول ٦٢٫٦٣٩ شھاب احمد عبداهللا .١٢
 االول ٦٢٫٣٣٣ نال مھدي صالحم .١٣
 االول ٦١٫٩٧٢ عبدالكریم ھاتف عبید .١٤
 االول ٦١٫٩٤٤ قمر نوري حروش .١٥
 االول ٦١٫٥٥٦ محمد امین خلف .١٦
 االول ٥٩٫٢٧٨ وشیار عبداهللا قادر .١٧
 االول ٥٧٫٤٧٢ غادة سلیمان حافظ .١٨
 االول ٥٧٫٣٨٩ فائزة غانم سعد اهللا .١٩
 االول ٥٧٫١٦٧ طلعت أمین احمد علي .٢٠
 االول ٥٤٫٦٥٨ نھیة حسین جواد .٢١
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           المحاسبة/ االدارة :        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  الوريوسبك:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٢٫٦٢٢ نادرة شابا الیاس    .١
 االول ٧٥٫١٠٨ زیاد ھاشم یحیى    .٢
 االول ٧٠٫٥١٤ جمال محمد علي احمد   .٣
 االول ٦٩٫٧٥٧ فالح یحیىربیع    .٤
 االول ٦٨٫٨١١ سعد اسحق بھنام    .٥
 االول ٦٨٫٣٥١ محمد علي عفنان سلیمان    .٦
 االول ٦٨٫٢٧٠ ھناء زكي مجید   .٧
 االول ٦٧٫٥٤١ امجد حیا مسلم سلیمان   .٨
 االول ٦٧٫٧٠٣ اسعد حمید وھیب   .٩

 االول ٦٦٫٣٧٨ مصطفى احمد جبر مصطفى  .١٠
 االول ٦٦٫٠٢٢ سالم طالب معزوز .١١
 االول ٦٤٫٢١٦ نھلة حكمت طوبیا .١٢
 االول ٦٣٫٥١٤ طالب طھ محمد .١٣
 االول ٦٢٫٥١٤ ھاشم عبداهللا محمود عباس .١٤
 االول ٦٢٫٢٩٧ عبدالسالم محمد صالح عبد .١٥
 االول ٦١٫٥٩٥ ندى طلب عبداهللا فتحي .١٦
 االول ٦١٫٤٨٦ ارجوان زكي خضر شعان .١٧
 االول ٦٠٫٨١٠ منھل اسحق زوریا .١٨
 االول ٦٠٫٥٩٥ ریم عبدالرحمنعبدالرحمن عبدالك .١٩
 االول ٦٠٫٤٣٢ امیناروى احمد عزیز .٢٠
 االول ٥٧٫٤٠٥ یعرب قاسم شاكر .٢١
 االول ٥٥٫٦٢٢ فرج غیونث یزكیل بابویان .٢٢
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       اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:       القسم   كلية االدارة واالقتصاد  :       الكلية  جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥ في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫٩٠٥ مھا محمود محمد    .١
 االول ٧٩٫٢٣٨ نازدار كمال عزیز   .٢
 االول ٧٧٫٧٨٦ ولید علي حسین   .٣
 االول ٧٦٫٩٢٩ نجیبة قریاقوس حنا   .٤
 االول ٧٦٫٥٩٥ سھى سالم ابراھیم   .٥
 االول ٧٤٫٩٧٦ نادیة یوسف حمید   .٦
 االول ٧٤٫٨٨١ مظفر عزیز نجم   .٧
 االول ٧٤٫٦٦٧  یعقوبوفاء یوسف   .٨
 االول ٧٣٫٣٨١ ذكرى سعید احمد   .٩

 االول ٧٢٫١٤٣ انتصار صبري رومي .١٠
 االول ٧٢٫١٤٣ بشرى خلیفة جواد .١١
 االول ٧٠٫٥٢٤ انوار كاظم صالح .١٢
 االول ٦٩٫٣٣٣ نادیة نجیب ابلحد .١٣
 االول ٦٨٫٩٧٦ نضال سلیمان متي .١٤
 االول ٦٨٫٨٨١ ابتسام احمد عزت .١٥
 االول ٦٨٫٦١٩ ثورة ھاشم یحیى .١٦
 االول ٦٧٫٨١٠ عماد عصمت احمد .١٧
 االول ٦٧٫٣٣٣ لمیاء محمد جواد كاظم .١٨
 االول ٦٧٫٢٣٨ فردوس عبد علي شاكر .١٩
 االول ٦٦٫٥٤٨  حماديطھ محمد جاسم .٢٠
 االول ٦٦٫٥٠٠ طالب علي حسن .٢١
 االول ٦٥٫٠٧١ طھ ولي موسى .٢٢
 االول ٦٤٫٩٢٩ منھل اسماعیل صالح حسین .٢٣
 االول ٦٤٫٧٣٨ دانتصار محمد احم .٢٤
 االول ٦٤٫٣٨١ سھیل عزیز توما .٢٥
 االول ٦٣٫٥٠٠ جلیلة محمد حسن .٢٦
  االول ٦٢٫٩٥٢ ایمان طارق قاسم .٢٧
  االول ٦١٫٧٨٨ فردوس عبدالمجید حمید صالح .٢٨
  االول ٦١٫٠٢٤ جمیلة عصمان جوھر .٢٩
  االول ٦١٫٠٠٠ نضال فاضل یوسف .٣٠
  االول ٦٠٫٩٥٢ جاسم ھاني طعمة .٣١
  االول ٥٩٫٤٠٥ ناصر جعفر سمیح .٣٢
  االول ٥٩٫٠٤٨ وصال عبدالزھرة عبدالحسن .٣٣
  االول ٥٨٫٦٩٠ جالل محمد حسین .٣٤
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       اعداد المدرسين التجاريين/االدارة:       القسم   كلية االدارة واالقتصاد  :       الكلية  جامعة الموصل    :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥ في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٥٨٫٥٢٤ حاتم كریم محمد .٣٥
  االول ٥١٫٢٣٨ رعد عبدالحسن زیدان .٣٦
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٠٫٤٤١ اسامة طھعبیر    .١
 االول ٧٩٫٢٥٨ خالد عبداهللا حمدان    .٢
 االول ٧٩٫١٧٦ انكین انترانیك ھایك   .٣
 االول ٧٨٫٩٤١ مزاحم محمد یحیى   .٤
 االول ٧٥٫١٤٧ البشیر عون احمد   .٥
 االول ٧٤٫٥٥٩ فارس غانم احمد   .٦
 االول ٧٣٫٦٧٦ صھیب سلطان خلف   .٧
 االول ٧٢٫٦١٨ خولة عبدالقادر حسن علي   .٨
 االول ٧١٫٦٤٧ فر رمضان مطر عزیزظا   .٩

 االول ٧١٫٦١٨ ھناء محمد عبدالرحمن .١٠
 االول ٧١٫٢٩٤ عزة حازم زكي .١١
 االول ٧٠٫٧٦٥ ھبة علي طھ .١٢
 االول ٦٩٫٩١٢ علي قاسم محي .١٣
 االول ٦٩٫١١٨ لیلى عبدالعزیز فتحي .١٤
 االول ٦٧٫٨٢٤ منى فتحي محمود .١٥
 االول ٦٧٫٧٩٤ حیدر محمد ھادي  .١٦
 االول ٦٧٫٢٩٤ اس حمدجمال رجب ی .١٧
 االول ٦٦٫٤٧١ فرحات بن مصطفى الغول .١٨
 االول ٦٥٫٢٣٥ نسرین حسین عبد علي .١٩
 االول ٦٤٫٧٣٥  یوسفیاسر عبدالغني احمد .٢٠
 االول ٦٤٫٦٤٧ ایمان صالح الدین مجید سعید .٢١
 االول ٦١٫٩١٢ وفاء حازم محمد .٢٢
 االول ٦١٫٣٢٤ یوسف جبر ھداد .٢٣
 االول ٦١٫٠٥٩ محمد زھیر احمد عبداهللا .٢٤
 االول ٦٠٫٩٧١ عبدالسالم جاسم یوسف .٢٥
 االول ٦٠٫٧٠٦ سامي حنا بولص .٢٦
 االول ٦٠٫٤٧١ كریم خلیف ھلیل .٢٧
 االول ٥٩٫٥٥٩ البشیر زاید مصباح  .٢٨
 االول ٥٩٫٥٢٩ سعاد عسكر مھدي .٢٩
 االول ٥٩٫٣٢٤ عبدالسالم طھ حسین .٣٠
 االول ٥٨٫٩٤١ ایفلین توما زیا .٣١
 االول ٥٨٫١١٨ قاقبال سلمان عبدالرزا .٣٢
 االول ٥٥٫٧٣٥ یوسف احمد اسماعیل .٣٣
 االول ٥٥٫٣٥٣ اهللا فاضل محمد صالح عبد .٣٤
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   االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة               صباحي                                                 : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ٣/٧/١٩٨٥ في ٣/١١/٣٠٣٣:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  االول ٨٧٫٢٢٩ مروان عبد المالك ذنون   .١
 االول ٨٢٫٤٠٠ توفیق حسین شریف   .٢
 االول ٧٦٫٦٢٩ س حامد سعیدبلقی   .٣
 االول ٧٤٫٩٧١ ابراھیم اسماعیل خلیل   .٤
 االول ٧٤٫٨٢٩ ماھرة احمد علي   .٥
 االول ٧٤٫٠٥٧ ابراھیم حسن یوسف   .٦
 االول ٧٢٫٥٤٣ رباح جمیل سعد الدین   .٧
 االول ٧٠٫٦٥٧ رعد حمود عبدالحسین   .٨
 االول ٧٠٫٣١٤ صالح عبد مطلب   .٩

 االول ٧٠٫٣١٤ منى محمد بشیر نذیر   .١٠
 االول ٦٩٫٢٨٦  ظاھرعلي عباس عبد   .١١
 االول ٦٨٫٠٨٦ بركول برھان حسین   .١٢
 االول ٦٨٫٠٥٧ سراء سالم داؤد   .١٣
 االول ٦٧٫٥٤٣ یوسف علي احمد    .١٤
 االول ٦٦٫٨٢٩ فارس عزیز ابلحد نعمان   .١٥
 االول ٦٥٫٢٠٠ امر صالح حمزة فارس   .١٦
 االول ٦٣٫٤٥٧ خلیلرافع ھاشم محمد    .١٧
 االول ٦٠٫٠٢٩ راتب جبر حمود مھیدي   .١٨
 االول ٥٩٫٧٧١ یسرى محمد علي حمودي    .١٩
 االول ٥٩٫٤٥٧ عبد الحسین عبید عبد المھدي عبیس   .٢٠
 االول ٥٥٫٨٠٥ حمید حمد غریب مصطفى   .٢١
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            االعمالادارة /االدارة :            القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٨٥في ٣/١١/٧٠٥٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل   الطالب الثالثياسم  ت
  الثاني ٧٣٫٠٥٦ صالح حمد حمود جلعوط   .١
 الثاني ٦٥٫٦٣٩ سمیرة فتحي محمد   .٢
 الثاني ٦١٫٩١٧ محمود طاھر مجید   .٣
 الثاني ٦٠٫٨٠٦ سوادي حمید یاسین   .٤
 الثاني ٥٩٫٨١٦ صالح محمد یونس   .٥
 الثاني ٥٨٫٢٥٠ وفاء یاسین یونس   .٦
 الثاني ٥٧٫٢٢٢ یحیى قاسم یحیى   .٧
 الثاني ٥٦٫٥٠٠ كمالة بطرس بنیامین   .٨
 الثاني ٥٥٫٩٢١ جمال عبد الستار حامد   .٩

 الثاني ٥٥٫٩١٧ حسین نزال محمد   .١٠
 الثاني ٥٥٫٣٨٩ ممدوح محجم زید دخیل   .١١
 الثاني ٥٥٫٠٠٠ سعد جبو متي داؤد   .١٢
 الثاني ٥٤٫٦١١ عادل عمر محمد   .١٣
 الثاني ٥٤٫٢٢٢ محمد عمران علي احمد   .١٤
 الثاني ٥٣٫٨٨٩ وا احمد فرجھی   .١٥
 الثاني ٥٣٫٦٨٤ باكزة محمد علي خورشبد   .١٦
 الثاني ٥٣٫٢٧٨ صاھیم رشید نوري   .١٧
 الثاني ٥١٫٩٧٢ كالویز عزیز محمود   .١٨
 الثاني ٥١٫٧٥٠ شاكر محمود مطلب   .١٩
 الثاني ٥١٫٧٢٢ شھلة احمد عبد السالم   .٢٠
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             المحاسبة/ االدارة :           القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  ة جامعة الموصل               الكلي:  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة  صباحي                                                                  : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٨٥ في٣/١١/٧٠٥٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤٫٧٢٩  نوفل محمد عبد المجید قاسم   .١
 الثاني ٦٤٫٤٨٦ فادیة غانم خلیل   .٢
 الثاني ٦٠٫٦٢١ سردار محمد حمھ صالح   .٣
 الثاني ٥٨٫٥١٢ مظھر محمد صالح    .٤
 الثاني ٥٨٫٣٥١ مد ابراھیمنجاة مح   .٥
 الثاني ٥٨٫٢٩٧ خمیس مخلف خلف   .٦
 الثاني ٥٧٫٥١٣ مثنى یحیى حمید   .٧
 الثاني ٥٧٫٤٣٢ ندى محمد یحیى   .٨
 الثاني ٥٧٫٠٠٠ نداء مقصد جالب   .٩

 الثاني ٥٦٫٠٠٠ صفاء جمال جمیل .١٠
 الثاني ٥٥٫٦٦٦ ھیثم الزم صبري .١١
 الثاني ٥٤٫٧٥٦ أدیبة لویس ججو داؤد .١٢
 الثاني ٥٤٫٥٦٤  محمودغادة احمد .١٣
 الثاني ٥٤٫٠٠٠ جنان مھدي علي عبدالحسین .١٤
 الثاني ٥٤٫٠٠٠ نسرین متي شعیا .١٥
 الثاني ٥٣٫٨٦٤ رائق فائق احمد .١٦
 الثاني ٥٢٫٠٠٠ سناء نایف یونس .١٧
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          المدرسين التجارييناعداد/االدارة:      القسم كلية االدارة واالقتصاد   :  جامعة الموصل            الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٨٥ في٣/١١/٧٠٥٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٧٫٧٨٥ اخالص خلیل مھدي   .١
 الثاني ٦٤٫٧٨٥ سالم كاظم رخیص   .٢
 الثاني ٦٣٫٤٧٦ وداد محمد عبدالرحمن   .٣
 الثاني ٦٢٫٣٥٧ زینة محمد حسن   .٤
 الثاني ٦٢٫٢١٤ زكي سلیمان محمد   .٥
 الثاني ٦٢٫٠٧١ طالل یعقوب یوسف ھرمز   .٦
 الثاني ٦٢٫٠٧١ مد مصطفى احمدمصطفى اح   .٧
 الثاني ٦١٫٣٨١ مؤید عبدالقادر حسین   .٨
 الثاني ٦٠٫٧٦١ ثامر محمود عبدالكریم   .٩

 الثاني ٦٠٫٤٦٩ عبدالرسول كاظم جاسم .١٠
 الثاني ٥٩٫٠٧٦ منصور عبدالعزیز حمادي .١١
 الثاني ٥٩٫٧٣٨ سعاد ابراھیم محبوب .١٢
 الثاني ٥٩٫٧٣٨ عادل ھادي صالح .١٣
 الثاني ٥٩٫٦٩٠ ب مھودر عیسىیوسف عبدالوھا .١٤
 الثاني ٥٩٫٦٢ عمر محمود حسن .١٥
 الثاني ٥٩٫٥٢ عدنان عبد علي جابر .١٦
 الثاني ٥٨٫٧٣٨ ایسر شكر حسن .١٧
 الثاني ٥٨٫٣٨١ عبد العالي شناع صنكور .١٨
 الثاني ٥٧٫٩٧٦ فضیلة عباس مصطفى .١٩
 الثاني ٥٧٫٥١٨ غسان طالب حسن حمزة .٢٠
 الثاني ٥٧٫٣٥٧ محمد قادر كریم .٢١
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           االحصاء:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٨٥ في ٣/١١/٧٠٥٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٤٫٠٢٩ سمیرة اسماعیل حسن   .١
 الثاني ٥٩٫٤١٢ رأفت محمد احمد    .٢
 الثاني ٥٨٫٢٣٥ حازم ھاویل كورة   .٣
 الثاني ٥٨٫٠٠٠ لفتاح عبد القادر ایاد عبد ا   .٤
 الثاني ٥٧٫٥٨٨ صالح ھادي مھدي    .٥
 الثاني ٥٧٫٠٢٩ سالم جاسم محمد سعید    .٦
 الثاني ٥٦٫٠٨٨ میسر قادر تایھ    .٧
 الثاني ٥٥٫٧٩٤ سامي صالح یوسف    .٨
 الثاني ٥٥٫٦٤٧ صبري ابراھیم خضر    .٩

 الثاني ٥٥٫٠٢٩ سلمى توما كاكو   .١٠
 الثاني ٥٢٫٤١٢ فرید رشید عثمان    .١١
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   االقتصاد:        القسم كلية االدارة واالقتصاد     :  جامعة الموصل               الكلية :  الجامعة 
  
  بكالوريوس:     الشهادة    صباحي                                                            : لدراسة ا
  

    :  اسم دورة التخرج ١/١٠/١٩٨٥في ٣/١١/٧٠٥٧:قم وتأريخ االمر الجامعي    ر١٩٨٤/١٩٨٥ :سنة التخرج 
                             

  الدور الذي تخرج منه  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  الثاني ٦٥٫٨٢٩ ایاد محمود محمد   .١
 الثاني ٦٥٫٤٠٠ علي رمضان علي   .٢
 الثاني ٦٤٫٥٧١ كامران ھاشم حسین   .٣
 الثاني ٦٤٫٢٨٦ ید محمود محمدام   .٤
 الثاني ٦٢٫٨٢٩  خالد سلیمطھ موسى یونس   .٥
 الثاني ٦٢٫٧٤٣ خولة مجید حمیدي   .٦
 الثاني ٦٢٫٦٠٠ صبحي عبد الرحمن محمد أمین   .٧
 الثاني ٦٢٫٥١٤ سالم ججو  سمعان   .٨
 الثاني ٦٢٫٣٤٣ فدوى علي حسین   .٩

 الثاني ٦١٫٢٨٦ اردالن محمد طابور   .١٠
 الثاني ٦٠٫٢٨٦ خالد جبر فعیل   .١١
 الثاني ٦٠٫٢٠٠ عبد الحكیم زید عبد الملك   .١٢
 الثاني ٥٩٫٣١٤ نجم عبود صالح الیاس   .١٣
 الثاني ٥٩٫٠٢٩ یونس محمود احمد   .١٤
 الثاني ٥٨٫٨٨٦ منذر حمدون اسماعیل   .١٥
 الثاني ٥٨٫٦٥٧ مثنى حسین شریف ذنون   .١٦
 الثاني ٥٨٫٤٢٩ خیري طھ محمد عبداهللا   .١٧
 الثاني ٥٨٫٠٨٦ عبد الكریم كاظم خیري   .١٨
 الثاني ٥٧٫٨٥٧ محمد یونس طاھر یونس   .١٩
 الثاني ٥٧٫٨٢٩ میسر جبر حمودي   .٢٠
 الثاني ٥٧٫٥١٤ فرید عبد الكریم  عبدالجلیل   .٢١
 الثاني ٥٧٫٠٥٧ محمد عران عبید   .٢٢
 الثاني ٥٦٫٨٨٦ مھدي محمود محمد   .٢٣
 الثاني ٥٦٫١٨٧ سردار عبداهللا حمة أمین   .٢٤
 الثاني ٥٦٫٠٨٦ نیركز صابر ھادي   .٢٥
 الثاني ٥٥٫٣٤٣ اظم كاظم خلیلن   .٢٦
 الثاني ٥٥٫٠٩٤ محمود ابراھیم خلیل   .٢٧
 الثاني ٥٥٫٠٨٦ قیس خضیر عباس   .٢٨
 الثاني ٥٥٫٠٨٦ كریم وھاب حمدان   .٢٩
 الثاني ٥٥٫٠٥٧ ثامر حسین علي   .٣٠
 الثاني ٥٤٫٩٧١ نضال عبد اسماعیل عبد   .٣١
 الثاني ٥٤٫٦٢٩ صالح الدین محمد جمعة   .٣٢
 يالثان ٥٤٫٠٩٤  فائز فیصل طھ   .٣٣
 الثاني ٥٣٫٠٢٩ مكرم ادریس علي   .٣٤
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