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للقب المعدل ٔا  ت االسم الربايع 

  .1 عمار مولود حاجم سلطاٌ الحدیثي ٩٧٫٥٨٦

  .2 آالء بھاء معر كبر الكعید٘ ٩٧٫٨٨0

  .3 عثماٌ لیطف جسام لیطف المشھداني ٩٥٫٥٢0

  .4 دعم صالح عجاج محد الدلیمي ٩٥٫٦٥0

  .5 زیاد محدم حسین حدم العز٘ ٩٦٫٤٤0

  .6 أصغاٌ نجم عبد هللا محزج انذٔر٘ ٩٧٫٦00

  .7 ھباء صباح ا حدم یساین السكماني ٩٧٫٤٦0

  .8 حساو حامد عیبد كینص اعذیھ ٩٧٫٧٩٥

  .9 كحیم عامر حسن علي العايص ٩٢٫٧٧٨

  .10 فرقد علي عیال كاظم الدلیمي ٩٢٫٦٢0

  .11 احدم مبدر عباش احمد اعذیھ ٩٢٫٧٤٥

انطائٙ ٕٚضف يٕنٕد ٔائم دفظح ٩0٫٤٧٥  12.  

  .13 دعاء غاسٌ زكریا ب كر التكرتیي ٦٧٫٩0٢

انذًذاَٙ دأد يذًٕد يظثاح رٚاع ٦٧٫٦٤0  14.  

  .15 احدم خضیر صالح محمد اللھیبي ٦٧٫0٦٢

در محمد امین یساین ٦٥٫٧٨0   .16 محمد عبد القا

انذنًٛٙ جٕدِ َعًٓ يذًٕد رايٙ ٦٥٫٧٢0  17.  



 

اطعًّٛ فرداٌ خهٛفّ  انكرٚى عثذ انطالو عثذ ٦٥٫٦٧٧  18.  

  .19 أسیل مزاحم علي حسین الكریم ٦٩٫٩٧0

  .20 عباش إتراْٛى نصیف احمد اللھبیي ٦٩٫٨٢0

  .21 سامر دًادج جاسم حسن الفراجي ٦٩٫٤٩٧

  .22 احدم إتراْٛى مجیل علیو٘ احلیالي ٦٦٫٧٧٤

دأد اصلایحي ٦٦٫٨٦٧   .23 محمد خلف عتنر 

  .24 ْثیم عبد الحمید حسن إتراْٛى التكرتیي ٦٨٫٧٧0

  .25 نادیة عبد الرحمن یاسین عبد الرحمن التكرتیي ٦٨٫٧٥0

  .26 طبیة احدم جھاد ٔ حید انثاز٘ ٦٨٫٥٢٦

  .27 فارش ْاشم حسین رمضاٌ انجثٕر٘ ٦٨٫٨٦0

يٛراٌ آل شاكر عسخ عادل عًر ٦٨٫٨٧٦  28.  

انعثاضٙ عهٙ طانخ يثذر إدرٚص ٦٨٫٤٢0  29.  

  .30 عادل عبد اللیطف حسین محدم انجثٕر٘ ٦٨٫٢٧0

  .31 احدم محمد صالح خلفیھ الكرغويل ٦٨٫٢٨٧

  .32 ابو عبیدِ منذر كمال عبد اللیطف التكرتیي ٦٨٫0٤0

  .33 ضذٗ شاكر يذًٕد جاضى انثٛاتٙ 65

  .34 سرٖ لؤ٘ علي حسین الیقسي ٦٤٫٥٩٧

  .35 محمد صالح محمد حطاب اجلنابي ٦٤٫٥٩0

  .36 اتنصار اكرو مصطفى علي البیاتي ٦٤٫٥٤0

انذٔر٘ يذًذ عًر راكر ْانّ ٦٤٫٩٢0  37.  

  .38 یسامین دعناٌ كبیل عبد الرحمن اجلنابي ٦٤٫٩٧0

  .39 فاطمة جاسم محمد ریاب الدلیمي ٦٤٫٦٤0

  .40 ھمند دعس عسود عبود السامرائي ٦٤٫٨٦0

  .41 العء رشید محید خضیر الفراجي ٦٧٫٧٧٤



 

  .42 منھل دعناٌ جاسم محمد انعسأ٘ ٦٧٫٧0٥

انذٛانٙ دًاد٘ طثر٘ فؤاد  زُٚح ٦٧٫٩٢0  43.  

  .44 تراء ضامن شھاب احمد انذٔر٘ ٦٧٫٩٧٩

  .45 اضراء محمد دمح ناصر العیبد٘ ٦٧٫٦٧٧

  .46 احدم محزِ خلف عيل الجمیيل ٦٧٫٦٦0

  .47 رندج ایاد عبد هللا موسى الناصر٘ ٦٧٫٦00

انعسأ٘ فرداٌ خثاز ياْر زايم ٦٧٫٨٩0  48.  

  .49 محید حسین عالٔ٘ دمح٘ الحدماني ٦٧٫٤٩0

  .50 باٌ نزْاٌ نعماٌ عٛادِ انذٔر٘ ٦٧٫٧٨6

  .51 معر محید صالح علي الیقسي ٦٧٫٢٢0

انتكرٚتٙ هللا عثذ عهٙ انكرٚى عثذ رضم 63,050  52.  

  .53 خالص باقر حسن عبد الدلیمي ٦٢٫٥٤٧

  .54 محمد كامل فزع جسام الزٔبعي ٦٢٫٩٧0

  .55 مسی ساْر ماْر مصطفى التكریتي ٦٢٫٨٥0

  .56 رنا منثى إتراْٛى رشید التكرتیي ٦٢٫٢٧0

در محدم صالح إتراْٛى الحدیثي ٦٧٫٧0٦   .57 صالحع بد القا

  .58 حینن عادل علي حسن انعسأ٘ ٦٧٫٥٨0

  .59 محید تركي عباش علي العیبد٘ ٦٧٫٩٧٢

  .60 المصطفى إتراْٛى ْشام م حمود التكریتي ٦٧٫٨٧0

  .61 محمد جابر حسن محمد انجثٕر٘ ٦٧٫٤٧٨

انجثٕر٘ عهٕٛ٘ دطٍٛ كرٚى رؤٖ ٦٧٫٧٧٥  62.  

  .63 نیبل إتراْٛى احدم مشلب انجثٕر٘ ٦٧٫0٩0

  .64 َاظى ٚاضٍٛ ٕٚضف يظطفٗ االضذالٙ 60٫700

  .65 أمد طاْر حسن سلماٌ التكرتیي ٦0٫٨٧٩



 

دأد الحدماني ٦0٫٤٥0   .66 ضیاء مصباح محمود 

  .67 احدم ھسیل احمد محسن السامرائي ٦0٫٧٢٧

  .68 احدم میسر عیبد مجیت الجنابي ٦0٫0٧٧

  .69 رٍَٛ عظاو عثذهللا دطٍٛ انذٔر٘ ٨٧7٩٢٩

  .70 شجن إسماعیل نقي تقي الیباتي ٨٧٫٤٧0

  .71  انٓساع يجٕل جغٛف خسعم دًسج ٨٧٫٤٥٥

  .72 دنٛر ٚاضٍٛ دطٍٛ لادر شٕاٌ[ ٨٧٫380

  .73 عبد هللا ریاب سلوو علي انجثٕر٘ ٨٧٫٧٤0

  .74 اسن إحساٌ شاكر عبد هللا انذٔر٘ ٨٧٫٧٧0

  .75 عال فؤاد طثر٘ عجٛم انتكرٚتٙ ٨٧٫٧06

  .76 يرٔج فٛظم عثذانهطٛف اتراْٛى ٨٧٫280

  .77 حسین علي عیطھ محید اللھبیي ٨٧٫٧٧٩

  .78 كریم عبد هللا محمد صالح الریبعي ٨٧٫0٢٨

  .79 ٔعد فرماٌ شويق لیطف انذٔر٘ ٨٧٫00٢

  .80 فرحاٌ خلف حسین عوع انجثٕر٘ ٨٥٫٧٧٨

  .81 جًال خانذ ْالل كعٕد انجًٛهٙ ٨٥٫٧135

  .82 دعس حسین علي جسام انجثٕر٘ ٨٥٫٩٤0

  .83 زُٚة تٕفٛك طانخ دطٍ انذثاتٙ ٨٥٫658

انذشًأ٘ خهف ردٛى اٚاد ثرٔخ ٨٥٫٦٨٧  84.  

انخفاجٙ يٕٖ انكرٚى عثذ يظطفٗ 58,650  85.  

  .86 مریم محمد دمح ناصر العیبد٘ ٨٥٫٨٤0

  .87 ایاد حسن علي بطاح الجنابي ٨٥٫٨٢0

  .88 ادًذ َجى عثذ جهٕب انشًاطٙ ٨٥٫٤٢0

  .89 اًٍٚ دطٍٛ عهٙ اتراْٛى انرفٛعٙ ٨٥٫389



 

  .90 ضاير عثذانجثار ٔضًٙ غرٚة انجُاتٙ ٨٥٫340

انذٛانٙ ضًٍٛ دطٍ خضر ضرداٌ 58,278  91.  

  .92 سرٖ حاتم مجید عبد اللیطف الویسي ٨٥٫٧0٧

انُعًٛٙ يذًٕد تكر أكرو أعراف ٨٥٫0٥0  93.  

ار صالح احدم دًاد٘ العباسي ٨٥٫0٨٨   .94 نز

  .95 معر محمد خطاب احمد انجثٕر٘ ٨٥٫0٤0

  .96 احدم نیظر حسین مصفطى اجلوعاني ٨٩٫٧٩0

انعسأ٘ زايم ضعٛذ ْساع يذًذ ٨٩٫٧٦0  97.  

  .98 زَسل اتراْٛى اضًاعٛم يستاٌ انعسأ٘ ٨٩٫٧٤0

انعٛطأ٘ رٌَٕ ادًذ ريم خهٛم ٨٩٫٧٤0  99.  

  .100 علي محدم علي بطاح الجنابي ٨٩٫٥٤0

  .101 احدم حسین إتراْٛى حسین الیباتي ٨٩٫٥٧0

  .102 احدم عيل فرحاٌ سرحاٌ انعسأ٘ ٨٩٫٥٧0

  .103 معر عبد هللا حسین محدم انجثٕر٘ ٨٩٫٦٧0

  .104 مصعب العء إسماعیل الطیف احلدیثي ٨٩٫٦٧٨

محمد الفراجي ٨٩٫٨٩0   .105 احدم ثایر عهٕاٌ 

  .106 مصطفى كامل مجید احمد انذٔر٘ ٨٩٫٨٨٦

  .107 زُٚح إٚب يذًذ جٕاد انذٔر٘ ٨٩٫500

ظاْر دًْٛش عثذهللا طانخ ٨٩٫496  108.  

  .109 رعذ دًٛذ دًٕد دطٍٛ ٨٩٫٧30

اضًاعٛم دطٍٛ يطهة انعثٛذ٘ضرالح  ٨7٫320  110.  

  .111 عثذهللا عثذانًُعى ريضاٌ طّ ٨٩٫153

  .112 غسٔاٌ خٛر هللا خطاب تكر انججٕ ٨7٫145

  .113 عبد هللا محمد دمح شھاب انذٔر٘ ٨٩٫0٨٧



 

  .114 ٚاضر اتراْٛى عثذانردًٍ عهٙ ٨٦٫٧٧4

انخشًاَٙ تكر خٛرٔ يسْر غسٔاٌ ٨٦٫٧٧0  115.  

انُاطر٘ رزٚك انذًٛذ عثذ فاضم رائذ ٨٦٫٧0٧  116.  

  .117 معر عماد احدم محدم القرباني ٨٦٫٩٨0

ادًذ هللا عثذ انذًٛذ عثذ عًر 56,616  118.  

  .119 َٓرٔ غاز٘ عثذ جٕاد ٨٦٫580

  .120 ْاشو برْاٌ خلیل الیطف انثذر٘ ٨٦٫٨0٦

  .121 ْثیم فرحاٌ ھمید٘ صالح الدلیمي ٨٦٫٧٩0

  .122 محمد صالح دمح حسن انجثٕر٘ ٨٦٫٧٦٨

انجثٕر٘ شرلٙ خضر طانخ يذًذ 56,325  123.  

  .124 دداو َسْاٌ دداو دطٍٛ انغرٚر٘ ٨٦٫280

  .125 ادًذ دًادج دطٍ يذًٛٛذ ٨٦٫٧٧0

انذٔر٘ انغُٙ عثذ شاكر جٕدخ طالل 56,161  126. 5
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  .127 يُتظر عثاش رشٛذ عهٙ ٨٦٫130

  .128 مصطفى عبد اللیطف عسید طھ القریشي ٨٦٫0٤٧

انجثٕر٘ خهف طانخ ٚاضٍٛ يٓذ٘ 55,850  129. 5
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در شاكر محمود فیلص التكرتیي ٨٨٫٥٤٧   .130 عبد القا

  .131 رنا عبد هللا حسن علي الدلیمي ٨٨٫٥٧0

  .132 قصي عزخ حسین عهٕاٌ العباسي ٨٨٫٩٩٨

  .133 يرٔاٌ عيل سلوو عبد هللا العباسي ٨٨٫٩٦0

  .134 جیند عبد هللا محدم حسین انجثٕر٘ ٨٨٫٩٢0

  .135 محمد مصفطى غفور حسین الیباتي ٨٨٫٦٩0

انجثٕر٘ 0عهٙ يذًذ انكرٚى عثذ دٛذر 55,446  136.  

انكرٔ٘ فهٛخ نطٛف طارق رؤٖ ٨٨٫٤00  137.  



 

انجٕانٙ يعرٔف يٓذ٘ خضر تكر ٨٨٫٧٦0  138.  

  .139 معر منذر نعماٌ نجم التكریتي ٨٨٫٧٨0

  .140 ایمن برع میزر محیمید الخزرجي ٨٨٫٧٤0

  .141 معر خلف حسین عوع انجثٕر٘ ٨٨٫٧٧0

  .142 احدم عوید مصلح محود انجٕار٘ ٨٨٫٢٧٧

  .143 محمد احمد عبد البني حسین انذأ٘ ٨٨٫٢٦٧

انجثٕر٘ ادًذ يذًٕد شاكر عثٛر 55,210  144.  

  .145 ضعاد عهٙ عطٛح تكر انجثٕر٘ ٨٤7٧٩0

  .146 ٔعذ عثذ طانخ دطٍٛ ٨٤7٧60

  .147 منثى طھ احمد محمد المجمعي ٨٤٫٥٥0

  .148 حسن مثكال نایف محد الخزرجي ٨٤٫٥٧٧

انعثٛذ٘ ْتٕ خهٛم هللا عثذ يُٓذ 54,800  149.  

  .150 يذًذ يٓٛذ٘ عهٙ فرداٌ ٨4٫770

  .151 علي سلیماٌ محدم یحیى التكرتیي ٨٤٫٦٥0

  .152 يٓٛة دًٛذ جٓاد اضٕد ٨٤٫٦٥0

  .153 محمد فاقئ ھجاد عيل الحاسني ٨٤٫٨٦٨

انمٛطٙ ضهًٛاٌ يذًذ ظاْر ضعذ 54,550  154.  

انجثٕر٘ دطٍٛ ضانى دثٛة عًر 54,511  155.  

  .156 كمتوو عسید س نو نایم انعسأ٘ ٨٤٫٤٢0

انعسأ٘ خُجر ردٛى عذَاٌ فراخ ٨٤٫٧٧0  157.  

انعسأ٘ كاظى يذًذ دايذ ادًذ 54,312  158.  

  .159 مزْر محمود جمةع حسین العجیيل ٨٤٫٢٥0

  .160 ٔاقص فارش احدم عالٔ٘ انجثٕر٘ ٨٤٫٢٨0

  .161 انمار طارق حسن علي انعسأ٘ ٨٤٫٢٧٥



 

انتكرٚتٙ عهٙ رجة اتراْٛى يذًذ 54,215  162.  

انجثٕر٘ طانخ عهٙ غاز٘ فٛظم 54,202  163.  

  .164 معر لؤ٘ احمد خلیل العبید٘ ٨٤٫0٥0

  .165 معر ؤمید محمود محد المشھداني ٨٤٫0٦0

انجثٕر٘ يذًذ جاضى دطٍ َٕار 54,026  166.  

انثاز٘ خضٛر ادًذ شٓاب ادًذ 54,013  167.  

انعهكأ٘ ٕٚضف ٚاضٍٛ عاٚذ طفٕاٌ ٨٧٫٧٧٤  168.  

انشاطٙ يذًذ جاضى خٛرهللا انطٛة 53,780  169.  

انعسأ٘ كإٌَ خهف شعثاٌ يرٔاٌ 53,690  170.  

انعٛطٕ طانخ يذًذ ٔعذ طذاو 53,650  171.  

  .172 رندج امجد یوسف احمد انجثٕر٘ ٨٧٫٦٧٥

ضهًاٌ انجثٕر٘ عثذ دطٍ عثذ فاتٍ 53,580  173.  

  .174 يظهخ دًذ فرداٌ طانخ ٨3٫527

  .175 متوكل خالد وتفقی علي انذٔر٘ ٨٧٫٨00

انُٛطاَٙ دطٍٛ عهٙ انهطٛف عثذ عهٙ 53,490  176.  

  .177 باسو حاضر ظاْر محمد الیقسي ٨٧٫٤٥0

انًشٓذاَٙ ياجذ دًذ ضٕٚذ زْذ٘ ٨٧٫٤00  178.  

انجثٕر٘ طّ يجٛذ ادًذ ٚعًر 53,278  179.  

انجثٕر٘ دثٛة عالٔ٘ فٛاع يجاْذ 53,261  180.  

انتكرٚتٙ ًْٛض انجثار عثذ ضايٍ نٛث 53,217  181.  

انجثٕر٘ عثذ ادًذ انْٕاب عثذ يذًٕد 53,050  182.  

انُاطر٘ رشٛذ دطٍٛ زتٍ ضرغاو 52,990  183.  

انعسأ٘ عهٙ رشٛذ دًٛذ يذًذ 52,906  184.  

انعسأ٘ ْساع تذر كٕاٌ ضٛف 52,899  185.  



 

انمٛطٙ طعًّ خهف فٛذاٌ خانذ 52,871  186.  

انجثٕر٘ عثذهللا شٛاع عاير عثٛذِ 52,860  187.  

انتكرٚتٙ جاضى َظٛف رتٛع دٛذر 52,858  188.  

انًجًعٙ لُذٔح طعًح جًعح رائذ ٨٢٫٩٧0  189.  

انجثٕر٘ طانخ دًادِ دًٛذ طفٕاٌ 52,510  190.  

انتكرٚتٙ عطّٛ عهٙ دطٍٛ عهٙ 52,490  191.  

  .192 آالء محمد محد عیبد الجمیلي ٨٢٫٢٨٩

  .193 خالد خلف عابد طعمھ الیقسي ٨٢٫٢٨0

انجثٕر٘ طانخ دًادِ تركٙ رٔاد 52,165  194.  

دأد خضیر زٚذاٌ محمود انجثٕر٘ ٨٢٫٧٦٧  195.  

+- انجثٕر٘ انذًٛذ عثذ شٕٚش انهطٛف عثذ يذًذ 52,090  196.  

  .197 يجٛذ خانذ طانخ يجذاد انمٛطٙ 52

انعثٛذ٘ شاْر طثذٙ فرج انٓاد٘ عثذ 51,510  198.  

  .199 دطٍٛ عثذهللا يذًذ عثذهللا 51

 


