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للقب المعدل ٔا  خ االسم الربايع 

  1 احدم برْاٌ الدین عبد الرحمن مصطفى التكرتیي ٠٨٫٦٥٨

  2 مثیاق غاز٘ فیصل عبد انذٔر٘ ٩٧٫٤٤٨

  3 احدم حسین ػهٕاٌ حسین اشلبلي ٩٥٫٢٤٨

  4 ھشاب احدم جاسم حندِ الجمیلي ٩٤٫٨٠٨

  5 السو حسین محمد سالم انؼسأ٘ ٩٣٫٦٢٨

  6 راَٛا ػهٙ دًٛذ ادًذ انًشاْذِ ٩٣٫٤٣٨

  7 زُٚة فارش يذًذ ػثذ االيٛر انذذاد٘ ٩٣٫٤٣٨

  8 دھش دعناٌ معري محسن العیبد٘ ٩٣٫٨١٨

  9 احدم شیاع محود محدم العاني ٩٢٫٩٦٨

  10 ذشٖ ػهٕاٌ الیطف عبود الزناد ٩٢٫٤٠٨

  11 َثراش يذًذ جاسى ػثاش االدثاتٙ ٩١٫٧٥٨

  12 صباح محمد خلف محدم انجثٕر٘ ٩١٫٦٧٨

  13 حساو مرعي حسن محمد انجثٕر٘ ٩١٫٦٣٨

  14 رٔاد طّ يُصٕر دسٍٛ انًؼًٕر٘ ٩٨٫٩٥٨

  15 منذر محمد عبد صاحل انجثٕر٘ ٩٨٫٤٠٨

  16 االء حسیب صابر عبدالعزیز الرفايع ٩٨٫٢٤٨

  17 اسراء يٓذ٘ ػثذ انمادر كرٚى انذأد٘ ٦٧٫٠٣٨



  18 ٔساو تادع ػهٕاٌ تٓهٕل انجثٕر٘ ٦٧٫٥٣٨

  19 دانٛا يذًذ ادًذ خضٛر انذٔر٘ ٦٧٫٢٥٨

  20 بشرٖ نایف مطر احمد اللھبیي ٦٧٫٨٣٨

  21 سارج سؼذ جثر خهٛفّ انُاصر٘ ٦٠٫٧٧٨

در محدم التكرتیي ٦٠٫٧٤٨   22 ایالف جھاد عبد القا

  23 ْٛاو فاخر شايخ فارش انسٚرجأ٘ ٦٠٫٠٦٨

  24 طاْر خلف سالم احدم انجثٕر٘ ٦٠٫٩٨٨

  25 ادًذ ٕٚسف ػاشٕر طرفأ٘ انذذٚذ٘ ٦٠٫٥٢٨

  26 احدم سالم اسود سالم الحبابي ٦٠٫٢١٨

  27 ٔنٓاٌ خانذ ػثاش يذًذ انجٕراَٙ ٦٠٫٨٥٨

68,060 
  28 انسراج ادًذ ػهٙ دسٍ رغذ

ػسٚس انجُاتٙسًٛر ٕٚسف َٕار  ٦٩٫٧٦٨  29  

  30 عبد هللا منثى احمد محمد امین العاني ٦٩٫٠٧٨

  31 دعس عبد هللا خلف حبیب انجثٕر٘ ٦٩٫٩٥٨

  32 احدم غانم ھمیر٘ عوض انذٔر٘ ٦٩٫٩٣٨

  33 ًٍْٛ يجهٕو سؼٛذ ادًذ انذأد٘ ٦٩٫٦٧٨

  34  َٕرج ػثاش يُٛر ادًذ انُاصر٘ ٦٩٫٥٥٨

  35 يرِٔ فائك شثٛة كرد٘ انجُاتٙ 67,147

اد حوید كریم الحدثیي ٦٦٫٩٠٨   36 شیماء مر

  37 نبأ یوسف توفیق نجم انذٔر٘ ٦٦٫٥٣٨

  38 امیھ احمد نجاي حسین محدم انجثٕر٘ ٦٦٫٤١٨

  39 قاسم محمد حسن ْرٔ التمیمي ٦٦٫٣١٨

66,550 
  40 انذُظم يذًذ جاسى دًٕد ػذَاٌ

  41 ادًذ يذًذ ادًذ رٔسرى انصانذٙ ٦٥٫٧٤٨



  42 رسل ھمند نسیم دًاد٘ العاني ٦٥٫٩٣٨

  43  شٛراٌ سًٛر تشٛر يذًٕد انُؼًٛٙ ٦٥٫٣٦٨

  44 اسًاػٛم خهٛم يذًذ خضر انًؼًار٘ ٦٥٫٣٨٨

  45 اسماء جاسم محمد نعمھ انؼسأ٘ ٦٥٫٨٤٨

  46 رٚاض ػهٙ جساع دسٍ انجُاتٙ ٦٤٫٧٧٨

  47 میسوٌ سلیماٌ حنوٌ محید العیبد٘ ٦٤٫٧٥٨

  48 سجٗ ػًاد ػثذ هلل كٕاٌ انجثٕر٘ ٦٤٫٧٤٨

  49 میثرج معناٌ حسوٌ علي الكراعي ٦٤٫٦٢٨

  50 سحر إتراْٛى ػالٔ٘ انؼٛسأ٘ ٦٤٫٣٦٨

64,680 
  51 انركرٚرٙ جاسى َصٛف ػاير تكر

جي ٦٣٫٧٥٨ را   52 دعس علي محمد حمد الد

  53 نیبل رمضاٌ حسین علي الزیبد٘ ٦٣٫٩٣٨

  54 محمد دعناٌ نوفاٌ حسین العیبد٘ ٦٣٫٥٩٨

  55 ْاشو محمد سلماٌ احمد انجثٕر٘ ٦٣٫٥٩٨

عي ٦٣٫٥٢٠ رٔ رٔاد یساین عبد هللا محمد المز  56  

  57 ْدٖ ْشام حماد ضاحي انؼسأ٘ ٦٣٫٤٤٨

  58 ضحى نبیل اضفل ْاشم الریبعي ٦٣٫٢٦٨

  59 مسی محدم جاسم صالح السامرائي ٦٣٫٢٥٨

  60 طارق فرقی محمد غریب اشلواني ٦٣٫١١٨

  61 رٔاد ٚاسٍٛ ػثذهللا يذًذ انًسرٔػٙ 63,558

63,520 
  62 انؼثاسٙ ادًذ يٓذ٘ فائك داذى

  63 كاظى ػهٙ انؼُس٘زيٍ ػهٕاٌ  63,264

  64 خضیر غانم زعیيل علیو٘ العجیلي ٦٢٫٥١٨

  65 مصطفى نايج محمد عبدهللا انذٔر٘ ٦٢٫٨٤٨



62,160 
  66 انؼاَٙ كرٚى ايٍٛ يذًذ ادًذ طارق

62,008 
  67 انسَكُّ ػسٚس جثار جالل تخرٛار

  68 منثى خالد محمود سلماٌ القرِ غولي 000,٦٢

  69 نور حسین عسد محیمید انجثٕر٘ 000,٦٢

  70 ايٛرج يجٛذ يذًذ جادر انجثٕر٘ ٦١٫٧٤٨

  71 عبد ناصر محد خلف انجثٕر٘ ٦١٫٧٣٨

  72 سناریا حسن كشور كریم انذأد٘ ٦١٫٠٥٨

  73 مشتاق ریاب صبر٘ عسید احلیايل ٦١٫٩٥٨

  74 عبد إتراْٛى نصیف احدم اللھیبي ٦١٫٥٥٨

  75 يذًذ ػُاد دأد دثٛة انؼثٛذ٘ ٦١٫٥٤٨

  76 ْدٖ رعد عبد الرحمن مصطفى التكرتیي ٦١٫٥٢٨

  77 مصطفى إتراْٛى عبد البايق محود الاسمرائي ٦١٫٤٦٨

  78 اسن كامل صعب الشل الحدیثي ٦١٫٣٣٨

  79 میزر محدم مسیر دًاد٘ الجنابي ٦١٫٢٤٨

  80 احدم جبار ْالل سلماٌ الجوعاني ٦١٫١٠٨

یب محید المفرجي ٦١٫١١٨ ْٔ   81 إتراْٛى محدم 

در تركي خلف العباسي ٦١٫٨٥٨   82 عیقل عبد القا

61,500 
  83 انجثٕر٘ صانخ رٚاب فاْى رٚاض

ّػًر ػثذ انرزاق خهٛفّ  فرداٌ اطؼًٛ ٦٨٫٠١٨  84  

  85 لنیا مكال سلام حسن الناصر٘ ٦٨٫٩٠٨

  86 ػثذ هلل َؼٛى تذراٌ ػثذ هلل انًراتذٙ ٦٨٫٩٩٨

  87 علي خلیل رجب علي التكرتیي ٦٨٫٩٨٨

  88 احدم عيل محید محمود العبدلي ٦٨٫٥٧٨

  89 اسیل عبد الكریم عبد هللا ھمید٘ الدلیمي ٦٨٫٢٤٨



  90 صفٕاٌ صالح سًٓٙ يذًذ انذٔر٘ ٦٨٫٨٧٨

60,860 
  91 انطائٙ يذًٕد يذًذ جاسى ثائر

60,730 
  92 انؼثاسٙ دسٍٛ صانخ اسًاػٛم ػاير

60,028 
  93 انخسرجٙ يذًذ دًذ ػثذهللا انرزاق ػثذ

  94 علي سدع مجیل خلف المقدمي ٥٧٫٠٤٨

  95 َٕرش رعد عبدهللا سلیماٌ الیباتي ٥٧٫٠٨٨

  96 نور رعد نجرش ْساع التكرتیي ٥٧٫٥٤٨

  97 حینن لیث دحاو حادم التكرتیي ٥٧٫٤٥٨

  98 احدم عزیز احدم شھاب الناصر٘ ٥٧٫٢٤٨

  99 منیر حمید عبدهللا علي الشاْر٘ ٥٧٫٢٣٨

  100 فاطًّ يٛاح ػثذ انذًٛذ دسٍ انركرٚرٙ 59,900

59,380 
  101 انسَكُح ػسٚس جثار جالل ساالر

  102 فراش عسد سبع مخسی الحدید٘ 000,٥٧

  103 رايٙ حسین حمد٘ محیمید السدع٘ ٥٠٫٧٩٨

  104 سًر سالو طّ ْساع انؼالٔ٘ ٥٠٫٠٧٨

  105 كفاح حبیب حسین عیطھ السحین ٥٠٫٠٦٨

ِشذار صالح عبد هللا اخلزرجي ٥٠٫٢٣٨   106 عبدالواحد 

58,130 
  107 انثٛاذٙ لادر دسٍ فؤاد اٚح

58,054 
  108 انرتٛؼٙ خهٛم اتراْٛى اسًاػٛم َثٛم

  109 ْند ثانت خضیر عباش التكریتي ٥٩٫٠١٨

  110 مجید رشید خلف عاصي انذٔر٘ ٥٩٫٦١٨

  111 محمد مجیل جسام محدم معنة العز٘ ٥٩٫٣٧٨

  112 ضحى شھاب احمد ظاْر الدلیمي ٥٩٫٣١٨

  113 سرٖ بسام محمد عیسى الداغستاني ٥٩٫٢٠٨



  114 اًٚاٌ ثاَٙ دسٍٛ يذًٕد انثُٕٚٙ 57,220

  115 ْثح ٚاسٍٛ خضٛر ػثاش انجًٛهٙ 57,060

57,043 
  116 انذٔر٘ ػطٕاٌ ْاد٘ دسٍ فالح

  117 عبد الكریم خلف كشور جرٔ البیاتي ٥٦٫٧٩٨

  118 عماد ْاشم حسین عطیة انجثٕر٘ ٥٦٫٦٦٨

  119 محمد رعد ػالٔ٘ فیلص انجٕار٘ ٥٦٫٣٨٨

  120 فالض إتراْٛى فارش عسید زنكنة ٥٦٫٢٩٨

  121 سؼذ ػثذهللا صانخ ػثذهللا انجٕار٘ 56,888

  122 ْاجر دًٛذ ػًاش دسٍٛ انذذٚثٙ 56,784

  123 طٛف َؼًاٌ دسٍ دًذ انجثٕر٘ 56,003

  124 علي محسن عبدهللا حسن السبیل ٥٥٫٠٩٨

  125 سرٖ يصطفٗ يذًذ صانخ ادًذ انسْأ٘ ٥٥٫٩٣٨

  126 يذًذ يطر صثار اردٛى انذٔر٘ ٥٥٫٥٠٨

  127 محمد محسن عباش علي انجثٕر٘ ٥٥٫٥٩٨

  128 ھباء دعناٌ جسام محمد الحمداني ٥٥٫٣٥٨

  129 لاسى دسٍٛ ػهٙ دسٌٕ انفراجٙ 55,820

55,820 
  130 انذٛانٙ انكرٚى ػثذ فٓذ ٔاثك افراح

55,570 
  131 انؼثٛذ٘ طّ ػسكر ادًذ رافغ

55,450 
  132 االنٕسٙ انمادر دسٍٛ ػثذ فائك ػًر

55,390 
  133 انذنًٛٙ اسًاػٛم ػطّٛ اخضٛر يشؼم

55,330 
  134 انجثار٘ صانخ َٕر٘ ػسٚس ٔاٌ شاخّ

  135 ايايح لذطاٌ خهف ػسأ٘ انجثٕر٘ 55,320

55,320 
  136 انجثٕر٘ شالل ػٕض دسٍٛ يضذٙ

  137 ػًر ػاير شٛاع ػثذهللا انجثٕر٘ 55,194



55,130 
  138 انجثٕر٘ يذًذ دسٍٛ ادًذ صثذّ

55,110 
  139 انؼثٛذ٘ انؼسٚس ػثذ تذر َٕر٘ غادِ

  140 ْذاو دًاد٘ يصطفٗ اتراْٛى انؼثاسٙ ٥٤٫٩٤٨

جي ٥٤٫٣٨٨ را دأد حسن الد در  ار عبد القا   141 نز

  142 إتراْٛى حسن كریم معر العیبد٘ ٥٤٫٨٥٨

54,630 
  143 انشٓرنٙ ادًذ انرزاق ػثذ انكرٚى ػثذرػًا

54,530 
  144 انجثٕر٘ يذًذ جاسى ثاٚر ٚاسر

54,460 
  145 انخسرجٙ رشٛذ دسٍٛ اتراْٛى دًٛذ

54,360 
  146 ادًذ َاٚف رٚاب ادًذ انذشًأ٘

54,280 
  147 انطائٙ ػهٙ جؼثاز غاَى يثُٗ

54,220 
  148 انؼثٛذ٘ ٕٚسف ٚؼمٕب انرزاق ػثذ دُاٌ

54,190 
  149 انجثٕر٘ ظاْر دسٍ يذجٕب الزو

54,140 
  150 انجاف يذًذ ادًذ يذًذ َٕر

54,037 
  151 انجثٕر٘ ػثاش يصطفٗ فًٓٙ يجذى

54,008 
  152 انؼثٛذ٘ غاٚة ػهٕ ػهٙ يرؼة

54,003 
  153 انجثٕر٘ دُطٕ ػٛسٗ جثار يرٔاٌ

  154 اشٕاق طانة غائة ػثاش انَٕذأ٘ 54,002

٥٣٫٩٣٨

٨ 

انجُاتٙاسراء ادًذ جٕاد كاظى   155  

53,940 
  156 انجثٕر٘ دسٍٛ خهف رٚاب يذًذ

  157 نٛث اسؼذ ياْر يذًذ انذذٚثٙ 53,926

  158 ػاصى ػهٙ اتراْٛى ػٕض انجثٕر٘ 53,917

  159 ػمثّ رٚاض ػثذهللا كٕاٌ انجثٕر٘ 53,894

53,890 
  160 انجثٕر٘ ػهٙ ادًذ دسٍٛ سؼٛذ

53,880 
  161 انسايرائٙ دسٍٛ دًٛذ سرداٌ ػًر



53,850 
  162 انُؼًٛٙ شٓاب سهٛى رٔضاٌ كرٚى

  163 دسٍ ػثذ يذًٕد يذًذ انسؼذ٘ 53,838

53,830 
  164 انذًذاَٙ جًؼّ زتٍ ػثذهللا غسٔاٌ

53,760 
  165 يُٓٗ َجى يذًذ ػثذهللا يذًٕد

53,570 
  166 لادر ال ادًذ َٕر٘ جًال ْذٚم

53,470 
  167 انثُٕٚٙ ادًذ ذٕفٛك ٚاسٍٛ يذًذ

53,130 
  168 انؼثٛذ٘ ػثذهللا دازو ػهٙ يرٔاٌ

53,110 
  169 انُاصر٘ جاسى يُٛر صثاح ػًار

  170 يذًذ ترْاٌ ػثذ انرزاق يذًذ ال جثر 53,100

53,069 
  171 انؼهكأ٘ ٕٚسف ٚاسٍٛ ػاٚذ ٔطثاٌ

52,890 
  172 انذٔر٘ يريٙ خهف سؼذ ػهٙ

52,890 
  173 انرفاػٙ جاسى اسؼذ ادًذ يذدد

52,370 
  174 انجثٕر٘ ػثذ خهف اٚاد ػًر

52,260 
  175 انشٓرنٙ ػثٕد جاسى ٕٚسف يصطفٗ

52,096 
  176 انؼثٛذ٘ خهف دًاد٘ دسٍٛ يسادى

52,036 
  177 انذذٚثٙ شاكر شٓاب يذًذ سارج

  178 جؼفر ال انرزاق ػثذ انْٕاب ػثذ دساو االء 51,740

  179 زٚاد دًٛذ دًٛذ دًذاٌ انجُاتٙ 51,520



 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


