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 خ االسن الرتاعٌ واللقة الوعدل

  1 علیاء عبد ارلحمن مصفطى محمد النوسة 83,477

  2 محمد جسام اسود سالم االحبابي 81,821

  3 ظفار احدم مندیل دھمً العجیيل 80,186

  4 امل عیسى رماى حیبب الدورً 75,450

  5 محمد رعد محدم صالح حیمد العطیو 72,961

الھَازعٌ حود صثرً عواد اوج 72,049  6  

  7 شھلة طارق خیرو صالح الجعفرً 70,387

  8 العء دعناى حماد محمد السامرائي 70,168

  9 اتباسم إتراهَن سلماى كشكول العساوً 69,466

  10 سحر عبد الجبار حسین محد العساوً 68,961

  11 إنیاش صابر حیبب رجب الحدیثي 68,916

  12 باشر محید جاسم محمد السامرائي 68,683

  13 زنیب خلیل إتراهَن علي الملصحي 66,355

  14 رائد خطاب محیمید حلو الجثورً 66,314

  15 علي زنزل رعد دحام الدورً 66,239

  16 بشیر سبھاى احمد خلف الجثورً 66,176

  17 هبة عاید حسن إتراهَن العباسي 64,490

  18 سرى سعد حسن علي اخلفاجي 64,350

  19 ولید دعناى رحیم خلف الحشواوً 64,285

  20 هشام دلف نایف عبد اجلنابي 64,283



  21 اجود عبد اجلبار جسام محدم الدورً 64,118

  22 سناى حسن احدم علواى الینساني 63,765

  23 رافد حسن خلف محمد الیقسي 63,747

  24 نور صالح محمد الطیف الدورً 63,655

  25 حسین عبد خلف عنكود الجثورً 63,604

  26 احدم غشاى رحیل عمجة الحدیدً 63,428

  27 ھمند متر رجب محمد الدورً 63,426

  28 الصح دھمً صالح محزج الدورً 63,196

  29 قحطاى دعناى محمود إتراهَن الناصرً 62,634

اء عبد احلمید عسید وتفقی الناصرً 62,621   30 إسر

  31 احدم عبد هللا عبد خلف الجثورً 62,110

  32 دقامة محمود عیطة سالمة الجثورً 62,063

  33 دعس حازم إسماعیل إتراهَن الحدثیي 61,821

  34 خناسء سعید توفقی نجم الدورً 61,710

  35 نزیةھ ًورً احمد حسن الدورً 61,590

  36 محید صالح عالوً خضر الجثورً 61,490

  37 ھنى معر محمد مجید الجثورً 61,345

  38 منى ریاض إتراهَن جاسم الحارش 61,186

  39 عساد احمد جدوع خلف القیسي 61,153

  40 عماد محزج عبد الرزاق طھ الدورً 61,061

  41 لیبد محمد لیطف صالح الجثورً 61,001

  42 صباح ًورً احمد حسن الدورً 60,080

 اللیطف یاسین یحیى غفور الدورً 59,836

 عبد

43  

  44 صبحي عيل نصیف إتراهَن الطربولي 59,744

  45 عبد ح هللاسین علیوً عیبد العیبدً 59,525

  46 بشرى صاحل محدم عمر الجثورً 58,497



  47 ایاد توفقی فراحى رحیم الدهشي 58,205

  48 احدم مرعي حسن علي العساوً 58,192

  49 نجاي جبار دمح ضاحي الجنابي 57,873

  50 مشكور طھ كبر محدم التكریتي 57,811

  51 نور ھمند مجید طالب السامرائي 57,811

را ولید دحام حادم التكریتي 57,554   52 نو

  53 أسماء طاهر مھدً صالح اسلمیط 57,540

قث عسید معر الموىل 57,440 وا   54 معر 

  55 إیالف مؤید محیدً جاسم التكرتیي 57,433

  56 طلاب غضباى فیصل فرحاى الخشماني 57,093

  57 احدم عبد الرحمن طھ احمد التكرتیي 56,944

  58 فاروق عزیز كرٍد محود الجثورً 56,763

  59 قصي رحمة هللا فیصل عبد الدورً 56,696

دً 56,527   60 مسیر عوید محسن معري االسو

  61 متنصر حسن علي خلف العساوً 56,473

اد العیبدً 56,407   62 احدم فرهود عمجة سو

  63 فخرً خضیر عشباى رجب الشمرً 56,329

  64 العء محید رشید محمد الدهیمي 56,275

الصالحٌ حارز فاضل سعد هثح 56,018  65  

  66 الھام محدم عبد هللا محدم الجثورً 55,977

  67 سراب كاظم عباش جاسم العبل 55,855

  68 حسین خضر دعیل عيل الجثورً 55,672

  69 میالد عسید حسن عيل اسطة 55,650

  70 راش مجال عسد نوفاى احلدیثي 55,600

  71 دمح مجید دمح معر الجثورً 55,481

  72 خلیل إتراهَن علي كبر الجثورً 55,373



  73 ناصر حسین عيل عبد هللا الناصرً 55,227

  74 قائد مزاحم صالح عالوً الجثورً 55,184

  75 عاشور محمد طعمة شویخ القیسي 55,148

  76 رائد صالح علي جاد هللا الجثورً 55,148

  77 صباح دمد ویرٍد كاظم دندى 55,143

  78 محمد محید محمد حیبب العباسي 55,142

الدورً هحود رجة هلل خَر درٍد 55,135  79  

  80 حسین علي حسین دھمً العباسي 54,877

  81 عبقة توفقی خلف صالح االحبابي 54,683

  82 هشام ھجاد عبد هللا فیحاى الیقسي 54,676

  83 نادیة خلف احدم عبد العَساوً 54,649

  84 نزهاى احمد إتراهَن علي الجثورً 54,619

  85 مخسی نوماى خلف عبد هللا الجثورً 54,529

  86 امجد محید شاكر لطیف الدورً 54,528

  87 فیلص شریف فاضل محمد الدورً 54,402

 هللا محمد صالح ذنوى الجثورً 54,396

 عبد

88  

  89 سلوى سرحاى عیبد شاني الیكعوبي 54,195

  90 هرواى صبرً عباش طھ النعیمي 54,030

  91 سامي صعب مشرف عیبد الجثورً 53,989

الجثورً فارش هحود هَاح رواء 53,961  92  

  93 محمد عبد هللا احمد محمد الجثورً 53,873

  94 دعس حوداى محود وھس الجنابي 53,848

  95 ساجد داحم حجاب جاسم الجثورً 53,817

فت صبیح شھاب الثدرً 53,773 رأ   96 هاشم 

  97 ھسى سلیماى علي عیسى الجثورً 53,733

  98 مثیاق احمد خلف محد الجثورً 53,646



  99 ناظم عمجة عبد الصالح الثدرً 53,435

  100 علي دبر عزیز كماش الخزرجي 53,413

  101 احدم جابر محید علیوً الجثورً 53,392

  102 زید علواى صالح حلو الجثورً 53,350

الجثورً دوخٌ عثود عٌتر هعي 53,245  103  

السهروى هوَن عودج رحَن سرى 53,219  104  

 الكریم خلف عبد الكریم حسین الجثورً 53,218

 عبد

105  

  106 احدم سبھاى احمد خلف الجثورً 53,198

 صاحل عبد هللا حمد الجثورً 53,018

 برهاى

107  

  108 رعد اسعد سلماى ریبع العیبدً 52,843

 عبد الرحیم عبد هللا محمد السامرائي 52,801

 ماهر

109  

 الھادً عبد الجبار محود حسین السامرائي 52,778

 عبد

110  

  111 رافع دمح حسن عیطھ الجثورً 52,776

ید الجثورً 52,773 زا   112 محمد خلف سلیماى 

 محمد هجیج عبد هللا الجثورً 52,736

 حسین

113  

  114 سیفاى صالح عنكود كلي العیبدً 52,688

  115 محمد رشید احدم عصماى الجثورً 52,681

الدورً ٍحَي ٍاسَي فَصل أركاى 52,677  116  

  117 صفا حاتم عشباى إتراهَن التكرتیي 52,613

  118 محمود محمد احمد محمد الجثورً 52,516

 احمد عبد هللا صالح الجثورً 52,454

 إتراهَن

119  

الحدٍثٌ ًجن حتروش كاهل احود 52,444  120  

 صالح عالوً خضر الجثورً 52,303

 ھمند

121  

  122 اوش جوهر دمح فحل الجثورً 52,258

الجوَلٌ حسَي هلل عثد حوَد هحارب 52,245  123  

  124 ریساى مضر محمود عبد الجثورً 52,233



 ضامن ركاض ضامن الجثورً 52,225

 عوراى

125  

 حمید عبد هللا معیرٍ العساوً 52,203

 هرواى

126  

  127 جاسم محمد علي خلف العساوً 52,181

  128 نور السم خطاب اسدع الناصرً 52,129

  129 امین عجاج ًسال كسار الحمداني 52,122

  130 قحطاى محمد لیطف مبدد الجثورً 52,064

  131 علي حدم عبد هللا حسین الیقسي 52,016

  132 لؤً عيل صالح محمد الجثورً 51,863

  133 دھش عكاب إتراهَن كطفاى الجثورً 51,836

  134 عبد محد عبد سلیماى الجثورً 51,656

  135 واسم تحسین ذنوى احدم التكرتیي 51,560

  136 عباش مصطفى حسین عزیز زنكنة 51,533

  137 جناى الشل كحیم عریاى البیاتي 51,526

  138 الجل سلطاى محدم سلطاى الیقسي 51,506

 الكریم نایف حوادج جبر العساوً 51,502

 عبد

139  

  140 آالء یحیى محدم خلف االحبابي 51,470

  141 عمار احمد عبد هللا صالح الجثورً 51,439

  142 عماد خلف محل سلطاى الیباتي 51,355

 صالح الدین حسن خلیف الجمیلي 51,234

 ھمند

143  

  144 عامر فیاض علي عزیز الجثورً 51,167

 العزیز علي عساوً سلام الجثورً 51,116

 عبد

145  

الجوَلٌ عثواى ٍوسف هلل عثد كواى 51,068  146  

 عبد الكریم حسین عبد الكریم الھشامي 51,021

 احدم

147  

  148 محمد زید محدم محد الجثورً 50,783

  149 مخلد صالح عبد غنام الجثورً 50,768

الجثورً هحود خلف هحوود اغراء 50,743  150  



  151 جابر قصي یحیى جابر النعیمي 50,682

  152 رفیف رفتع صالح إسماعیل الثدرً 50,628

 الحمید سبھاى خلف خضر الجثورً 50,493

 عبد

153  





 


