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  االضى انرتاػٙ ٔانهمة انًؼذل
 ت

 
 
 
 
 
 

 ت

انذٔر٘ يسًذ لذٔر٘ زًٛذ يرٔج 87,260  1  

  2 دنٖ سجار ناصر حدم اندثٕر٘ 83,019

  3 عبد هللا الجل عبد هللا مرعي النعیمي 81,347

اندًٛهٙ دٔا٘ يصطفٗ زًٕد٘ لاضى 80,928  4  

  5 انمار محمد خلیل إتراْٛى الاسمرائي 78,468

  6 سیف عسد ملاك طھ التكرتیي 77,397

 عبد الرحمن مصطفى محید التكرتیي 76,350

 احدم

7  

  8 بالسم مزْر محمود علي العجیيل 76,297

انؼثٛذ٘ َٓار نًٕٓد يسًٕد أزْار 76,194  9  

  10 احدم اسدع عبد انرزاق احمد الشھرلي 74,647

  11 سیف صباذ صبر٘ محد الھیازيع 71,373

  12 محمد فارش محید نجم العیطو 71,159

  13 اتنصار حسن محمود معیر٘ انسرتأ٘ 70,702

  14 أمل محید محدم عبد الفراجي 70,592

  15 قحطاٌ عبد الستار طھ اسعد انذٔر٘ 70,387

  16 عبد السالو عزت الیطف محید انذٔر٘ 69,727

  17 ْناء محدم حسین محدم اندثٕر٘ 69,718



  18 صابرین جسام محدم ریاب الدلیمي 69,413

  19 ھناد ستار طھ ْالل العباسي 68,837

اندثٕر٘ درٔٚع يٓذ٘ هلل ػثذ ػٛطٗ 68,059  20  

  21 دعس دعناٌ عبود خلف انؼسأ٘ 67,898

  22 معر خطاب مندیل مھد٘ العجیيل 67,470

انذٔر٘ ارزٛى كًال خًٛم اٚاد 67,009  23  

  24 فوزیة دعناٌ سلام محمد اجلنابي 66,982

  25 ْدٖ یاسین طھ موسى التكرتیي 66,916

انسذاد يسًذ ػتأ٘ ازًذ يُاف 66,548  26  

  27 اضراء جاسم مھد٘ خفل اندثٕر٘ 66,431

  28 سیف عسد حسین عبد انذٔر٘ 65,845

قیة حسن احمد ػهٕاٌ الیناسني 65,832 ٔر  29  

  30 رغد نایف شطب محمد البو اسود 65,107

انطائٙ يسطٍ ػهٙ ضار٘ زطُاء 64,601  31  

  32 عبد هللا محمود عبد النبي حسین انسأ٘ 64,589

انفراخٙ خساع زطٍ ضهًاٌ يؼانى 63,750  33  

انسذٚثٙ يصطفٗ إضًاػٛم رايٙ اغداٌ 63,624  34  

انذٔر٘ انرزاق ػثذ يسًٕد ضؼذ٘ ػادل 63,593  35  

  36 زنیب بسام إتراْٛى معر األیوبي 62,760

  37 محزِ خلف علي محزِ اجلمیلي 62,569

  38 سرٖ عامر عباش مصفطى البزٔني 62,466

  39 حیدر عطا هللا محیمید صالح الریبعي 62,104

  40 معر طایس عسید عبد الجبار القاضي 61,483

كاٌ فرحاٌ دج٘ صفر العیبد٘ 60,987 ار  41  



االضٕد٘ يخهف ػثذ زطٌٕ ٔنٛذ 60,754  42  

  43 احدم تسحین رنوٌ احمد التكرتیي 60,617

انسًذاَٙ ػثاش طّ خهٛم ضارج 60,246  44  

انتكرٚتٙ ازًذ رٌَٕ تسطٍٛ ازًذ 60,095  45  

  46 علي حمید مانع زٚذاٌ الناصر٘ 60,050

  47 علي إتراْٛى سلماٌ مطر العیبد٘ 59,970

انذٔر٘ خهٛم إتراْٛى رزٔلٙ زازو 59,542  48  

  49 قاسم زید عبد الحسین ػهٕاٌ النعیمي 59,266

  50 عبد هللا محمد عبد الستار عبد هللا الطائي 59,250

انثٛاتٙ تٕفٛك خاضى فارق أش 59,161  51  

  52 ھمند عبد الصمد جبار توفیق التكرتیي 58,994

  53 رقیة یحیى زًاد٘ كریم انذٔر٘ 58,920

  54 مزاحم خلیل عمجة محدم انذٔر٘ 58,848

اٌ شاكر إسماعیل إتراْٛى اندثٕر٘ 58,790   55 نشو

58,714 ٘ٔ اد الرْا او محمد عو   56 محمد خو

  57 جناٌ خذٔع محدم ْجیج اندثٕر٘ 58,686

ٖٔ جسام جبل حسین اجلنابي 58,661   58 مر

 عبد الواحد عبد الوْاب عباش العباسي 58,503

 زنیب

59  

  60 قصي انور محمود خطاب التكرتیي 58,473

انؼسٔا٘ ػهٙ كؼٕد خًٛص ْٕازٌ 58,374  61  

  62 مضر خطاب مندیل دھم٘ العجیيل 58,279

  63 حساو ایاد عبد الوْاب لفتة انؼسأ٘ 58,254

  64 علي عبد هللا عجیل عبد انرزاق انطؼذٌٔ 58,003

  65 سیف عسد ػهٕاٌ إتراْٛى الناصر٘ 57,986



  66 نور صباذ ضاحي محید الدلیمي 57,940

  67 نزْاٌ إتراْٛى احدم علي الیباتي 57,821

  68 ْبة ٔلید نوفاٌ عسكر التكرتیي 57,784

  69 مبدر محمد دبعوٌ حسین انؼسأ٘ 57,702

  70 مسیر تحسین محدم احدم العیقيل 57,685

  71 طھ معنة رشید سرحاٌ اخلزرجي 57,561

  72 دبر مصباذ معر علي انػٛػأ٘ 57,541

 انكرٚى ػثذ يسًٕد ػٛادِ لسطاٌ 57,299

 انطرتٕنٙ

73  

ار مصلح سلطاٌ إتراْٛى انؼهكأ٘ 57,188   74 نز

  75 حساو فٕز٘ علي رزٔلٙ انسذاد 57,126

انمٛطٙ خهف ادتٛص ػثذ ْٔة 57,036  76  

  77 یوسف سطم حمود حسن الجمیيل 56,845

  78 ضامر زٚذاٌ ملخف امین انػٛػأ٘ 56,684

  79 منصور عبد الكریم عبد محمد التكریتي 56,665

  80 احدم یساین محمد حسین الدلیمي 56,551

  81 رنوٌ فیصل عبد محمود انذٔر٘ 56,216

  82 محمود ناظم نجم عبد انؼسأ٘ 56,185

  83 سنار ْشام عزت جاسم اصلالحي 56,153

  84 معر نجرش محدم طھ العبید٘ 56,082

 ْدٛح طؼًٓ انرزًٍ ػثذ انرؤٔف ػثذ 56,021

 انذٔر٘

85  

  86 مصطفى احمد مضحي جربوع الجنابي 55,907

انصدر٘ خٛاد صثار يرٚر ْٔة 55,895  87  

انؼثٛذ٘ هلل ػثذ زرداٌ ازًذ يؼٍ 55,824  88  

  89 راش احدم علي عبد الحمداني 55,784



  90 دع٘ مولود إتراْٛى محید التكرتیي 55,645

  91 علي عاصي محدم أمین البیاتي 55,366

انمهؼأ٘ إتراْٛى يٓذ٘ صانر يازٌ 55,337  92  

انؼكٛذ٘ نٕاظ يسًذ خهف كاظى 55,233  93  

انذٔر٘ ػًر لذٔر٘ إضًاػٛم ٚمظاٌ 55,183  94  

انؼكٛهٙ زًٕد ػثذ انسطٍ ػثذ َٛراٌ 55,088  95  

انسٔتؼٙ ػٕدِ زاٚف تركٙ زاٍٚ 54,890  96  

اندثٕر٘ يسًذ يسًٕد رافغ رٔٚذِ 54,868  97  

ني 54,824 را   98 مجاد محید خلفیة حجام البد

  99 محید علي دمح علي الطائي 54,688

  100 مجیل محمود رشید شریف الزنكنھ 54,540

  101 غالب محمود عبد هللا احمد الجمیلي 54,388

  102 ٔسیم ناظم جاسم محمد اندثٕر٘ 54,283

اندثٕر٘ يسًذ خهف يسارب خانذ 54,158  103  

  104 فراش فاضل حسین ػهٕاٌ العباسي 53,986

  105 ایوب حسین خضیر خلف اندثٕر٘ 53,872

  106 لیث قبیتھ خلیل یساین اندراد 53,734

  107 احدم عيل محیمید خطاب اندثٕر٘ 53,718

  108 مشوش محمود حسن شیبب الاسمرائي 53,663

  109 علي دعناٌ إتراْٛى محل الیناسني 53,550

  110 قحطاٌ علي رزٔلٙ نجم انسذاد 53,538

  111 مكال مصطاف احمد حسین انثذر٘ 53,483

  112 ھساد غالب ھفمي رمضاٌ التكرتیي 53,472

  113 میسوٌ دعناٌ محسن قبنر البیاتي 53,430



انخػًاَٙ زًٕد٘ خاضى لصٙ يسًذ 53,387  114  

  115 حساو عبد اسلالو رحیم مصفطى التكرتیي 53,189

  116 احدم دبر احمید محمود الناصر٘ 52,961

انذٔر٘ دأد زارز َداذ ػًر 52,852  117  

  118 احدم إتراْٛى عبد هللا محدم اندثٕر٘ 52,659

انثٛاتٙ هلل ػثذ ٔضايٙ ٔضاو اضراء 52,256  119  

  120 انمار احدم مجید طھ اندثٕر٘ 52,212

  121 ساْر عبد هللا جسام كطفاٌ اندثٕر٘ 52,173

  122 زید محمد رجب معر التكریتي 52,147

  123 احدم صباذ محدم عبد هللا الجنابي 51,912

انتكرٚتٙ زطٍ ياْر خانذ ٔخذاٌ 51,845  124  

  125 عبد إتراْٛى دمح اجدع اندثٕر٘ 51,840

  126 ْبة عبد الحكیم ق اسم اسدع الناصر٘ 51,195

  127 ْاشو رشید احمد صالح انثاز٘ 51,023

  128 علي محدم زٚذاٌ خلف الشیخ عیسى 50,767

 


