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 ت
 
 
 
 
 

 ت

اندوري خضز وٌض ارسوقً يُذر 82,970  1  

  2 أسامة علي جاسم إتزاهٍى التكرتیي 79,210

  3 عمار خیر هللا رجب محمد اندوري 77,790

  4 رغد ثابت عبد العزیز معر التكرتیي 76,560

  5 هلاة رافع احدم حسوٌ الشمري 73,457

  6 محمد عبد الخالق حسن عباص العباسي 72,850

انعٍثاوي دًادي رتٍع يجول يھا 72,210  7  

  8 ختاو دحاو إتزاهٍى حسین الجمیيل 72,093

  9 سلیم إتزاهٍى عيل محدم المويل 71,790

  10 رنا فارص جبر محمد اندوري 70,961

  11 میسر حسن جسام ھسو اجلنابي 70,190

  12 يزواٌ عبد عباص حسین الحمداني 69,010

  13 عبد هللا یاسین علي كھف التمیمي 68,950

  14 ناطق نایف مجید علو اندوري 68,500

  15 سحر یاسین محود محدم انذزتاوي 67,586

اندوري خهٍم إتزاهٍى ارسوقً عٍظى 67,540  16  

  17 طعدوٌ عباص عیبد حنظل العجیلي 67,290

  18 علي حسین علي دعس انجثوري 66,460

  19 سید إتزاهٍى محدم إتزاهٍى الناصري 65,945



  20 سیف علي عبد هللا محمد الماشیخي 64,940

انشثهً جثز يذًد فارص روٌدِ 64,124  21  

انتكزٌتً دظٍٍ ادًد عشاوي روٌدِ 63,752  22  

انعثٍدي دهغ عهً َاٌف عايز 62,605  23  

انجاف ادًد اطعد عزفاٌ اساد 62,300  24  

  25 خولة توفقی إتزاهٍى محمد االلوسي 62,220

  26 خلف جاسم خلف صالح انجثوري 61,780

انجثوري ادًد عهً دظٍ تظًاٌ 61,318  27  

  28 مشتاق بیات عبد مجرٌ اجلنابي 60,320

  29 مسیر حماد حسین محیمید العیبدي 60,270

  30 صباح احدم محدم هشاع انجثوري 59,580

  31 ریاض علیوي حسین نجم الحدماني 59,500

انتكزٌتً طهًاٌ داود رؤوف رفاِ 59,182  32  

  33 محمد عباص جاعد كاظم الیباتي 59,100

  34 جاسم حسین محمد حسن انجثوري 59,080

انًعًاري صانخ ادًد طعٍد رَا 58,174  35  

  36 فیلص محید دھمي جسام القیسي 58,020

  37 مجحوب غالف هلو فارص انجثوري 57,760

 الدین عبد هللا مسوى حسین انجثوري 57,700

 سیف

38  

انعثٍدي دهغ عهً َاٌف عارف 57,630  39  

  40 عماد احدم محمود حسین العزي 57,169

انذًداًَ تزكً دًادي دًٍد َؤاص 57,126  41  

  42 حسین صالح محمد حسین انجثوري 56,710

انعثٍدي دظٍٍ يوطى صادق صثاح 56,654  43  



انجثوري دوري ادًد تاطى دٌاَا 56,500  44  

  45 ضامن علیوي مطلك خلف انجثوري 56,370

انثٍاتً دروٌغ دظٍ قادر فاروق 56,200  46  

  47 خالد عهواٌ صالح حلو انجثوري 55,945

  48 طارق احمید محمد حسین المجعمي 55,914

  49 يزواٌ صالح معر شریف الناصري 55,724

  50 جاسم عمجة مصطاف سلام انجثوري 55,700

  51 قاسم مجید محمود مصطفى البرسنجي 55,540

  52 عبد عيل سٌداٌ عبد انجثوري 55,500

  53 هدیل إتزاهٍى رشید نجم الناصري 55,485

  54 انور خطاب عبد هللا صالح العجیيل 55,415

  55 قسی حسن جاسم عیسى انجثوري 55,320

  56 شاكر احدم جسام دًادي اجلنابي 55,290

  57 خالد علي خلیل إتزاهٍى التكرتیي 55,280

  58 عبد الكریم محدم علي مسحن انجثوري 55,200

انُاصزي دافع جواد كاظى صثا 55,147  59  

  60 عبد انزساق خلیل حدم محمد الیقسي 55,127

انعثٍدي يذًٍٍد يذظٍ سايم نثٍة 55,107  61  

  62 غیث مطر احمد عبد انجثوري 55,000

  63 احدم محمد عیطة صالح انعشاوي 54,981

انجثوري عهً دادور هلل عثد عهً 53,860  64  

  65 دعي محدم جاسم محمد انجثوري 53,720

  66 باسو مجید الشع عيل انجثوري 53,310

  67 ھمند رعد یونس سٌداٌ التكرتیي 53,302



انعشاوي كاظى عُاد طاري دكٍى 53,032  68  

انعثٍدي يصطفى وهة يزداٌ َغى 53,007  69  

  70 عباص طھ دھمي جسام الیقسي 52,962

  71 احدم ھجاد عبد شیخ انجثوري 52,902

  72 خلف محمد حسن احدم انجثوري 52,850

 يذًد انزساق عثد يطهك انزساق عثد 52,757

 انجثوري

73  

اندوري غٍداٌ خهف تدر يُال 52,747  74  

  75 منھل حمدي كبر احدم التكرتیي 52,725

  76 معر خیر هللا محمود عیسى التكرتیي 52,663

  77 مكال حسین علیوي عیبد العیبدي 52,495

  78 أیمن حسین علي فرحاٌ انعشاوي 52,434

  79 خناسء خالد فرحاٌ ھسیل اندوري 52,180

  80 ھساد شاكر محمود احمد اندوري 52,152

اندنًًٍ نطٍف وهٍة كايم طزاب 52,143  81  

  82 ایاد خلف عبد بشر انجثوري 52,101

  83 محمد شاكر محمد ججو العیبدي 52,081

  84 خالد عبد هللا محید موسى اندوري 51,757

  85 مظتنر دعناٌ یاسین ھسیل العبساي 51,753

  86 علي سامي محید حسن السامرائي 51,560

  87 طارق فرج عسید سلیماٌ البرسنجي 51,454

  88 علي سامي احمد خلف انجثوري 51,344

  89 ناجج جمعة عزیز عیسى انجثوري 51,315

  90 عثماٌ متعب عبد هللا محمد انجثوري 51,259

داود طعمة كبر انجثوري 51,061   91 دعناٌ 



 السالو دھمي صالح عالوي انجثوري 51,027

 عبد

92  

  93 عماد إتزاهٍى محدم یساین اجلعفري 51,024

  94 إتزاهٍى نجم عبد هللا حسن انجثوري 50,871

  95 عمار خضر خلف محد الجمیلي 50,775

 هالل إطًاعٍم انصًد عثد يزوج 50,488

 انُاصزي

96  

انجواري َوفاٌ طانى وسٌز قصً 50,367  97  

  98 عمار محود هفیي دًادي انجثوري 50,367

 


