
تيب عىل القسمالمعدلاسم الطالب المالحظاتالنتيجةعقد او متطوععدد االطفالالحالة االجتماعيةنوع الدراسةالمحافظةاسم االمالتر

وجالصباحيةصالح الدينوجدان فاظل عباساألول86.31ليث ياس خضتر عباس البو اسود2014االثار االثار1 ز مرشح اصيل41نعم0متر

ي حبيب 2016االثار االسالميةاالثار2 وجةالصباحيةصالح الدينبلقيس صالح حسن األول86.74مروة فارس صتر ز مرشح اصيل37ال0متر

وجالصباحيةصالح الدينبتول ابراهيم حمدةاألول74.71قتيبة جسوم دمحم خلف البو حمود 2018االثار االسالميةاالثار3 ز مرشح اصيل36ال1متر

ز الجودة2019االثار القديمةاالثار4 وجالصباحيةذي قارانتصار محسن محموداألول79.93عىلي جواد خالد كنير ز مرشح اصيل135متر

زاألول76.31يوسف احمد يوسف عباس 2017االثار االسالميةاالثار5 مرشح اصيل34الصباحيةكركوكنوال احمد حسير

ز نايل2020السياحة االثرية والدينيةاالثار6 وجةالصباحيةصالح الدينفضيلة دمحم خضتراألول90.47حفصة عىلي حسير ز مرشح احتياط33ال0متر

وجةالصباحيةصالح الدينارساء عبد الحميد اسماعيلاألول87.58غسق شهاب احمد لطيف2020االثار القديمةاالثار7 ز مرشح احتياط33ال0متر

ي2018االثار القديمةاالثار8
 
مرشح احتياط33المسائيةصالح الدينايمان ذياب جاسماألول84.95ايات عالء ابراهيم عىلي السامرائ

ميماالثار9 مرشح احتياط32المسائيةصالح الدينايمان فاضل دمحماألول94.36عمر نعمة سلوم عبد هللا2019الصيانة والتر

ميماالثار10 ز2019الصيانة والتر ز احمداألول87.66كمال ابراهيم عباس ياسير مرشح احتياط32الصباحيةصالح الدينعروبة ياسير

ي2019االثار االسالميةاالثار11
 
32المسائيةصالح الديندنيا عىلي حموداألول86.71دمحم عبد اللطيف عجيل حسن السامرائ

ي2019السياحة االثرية والدينيةاالثار12
ز
ى عباس حمادياألول83.98رندة اسماعيل نجم عبد المشهدائ 32الصباحيةصالح الدينبشر

ز مهدي السعدي2019االثار االسالميةاالثار13 32الصباحيةصالح الدينعدوية عطية غضباناألول76.40زينب عىلي حسير

ميماالثار14 31الصباحيةصالح الدينسعاد قدوري حمادياألول96.68منز مظهر كامل اسماعيل2020الصيانة والتر

31الصباحيةصالح الدينلىم عزت اكريماألول92.06نور صادق عبد الرحمن طعمة 2020الحضارةاالثار15

ز داود2020االثار القديمةاالثار16 31المسائيةبغدادخولة شيت دمحماألول85.95عىلي غانم حسير

31الالمسائيةصالح الدينوجيهة عجيل حموداألول81.04قتيبة عبد الرزاق اسماعيل دمحم العباسي2020السياحة االثرية والدينيةاالثار17

31المسائيةصالح الدينهاللة نايف عبداألول80.37اخالص حاتم ثاير شالل العباسي2020االثار االسالميةاالثار18

ي2020االثار االسالميةاالثار19
ز
031عزباءالصباحيةصالح الديننهلة ابراهيم حسن األول78.85مروة طارق احمد صالح النيسائ

ميماالثار20 ي2020الصيانة والتر 31المسائيةصالح الدينرجاء عبد الرزاق عبد الحميداألول78.59دمحم ابراهيم دمحم احمد الساجر

ي68.92عىلي خليل عىلي خالد2017االثار االسالميةاالثار21
ز
وجالصباحيةصالح الدينامل حسن عىليالثائ ز 430متر

ميماالثار22 ز2018الصيانة والتر ي92.44برهان الدين فالح عبد الوهاب دمحم ال ياسير
ز
وجالمسائيةصالح الديناسماء عبد المجيد طهالثائ ز 29ال4متر

ميماالثار23 ي87.65مدينة عبد السالم احمد جاسم 2016الصيانة والتر
ز
ى حميد محمودالثائ وجةالصباحيةصالح الدينبشر ز 29ال2متر

ميماالثار24 ي 2015الصيانة والتر
 
ز السامرائ ي81.38رشا سعيد حمود حسير

ز
وجةالصباحيةصالح الدينرفعه دمحم سهو الثائ ز 29ال1متر

ميماالثار25 ي83.78فاطمة فايز حمد جاسم 2014الصيانة والتر
ز
27الصباحيةصالح الدينوضحة دمحم جاسمالثائ

ي82.71مصطفز رياض محمود خلف العباسي2014االثار االثار26
ز
27الصباحيةصالح الدينالهام كامل عمر الثائ

ز البو عباد 2018السياحة االثرية والدينيةاالثار27 ي87.01وسن عبد الرزاق كامل حسير
ز
زالثائ وجةالصباحيةصالح الدينانتصار عبد اللطيف حسير ز 25ال0متر

ميماالثار28 ي82.13عبد الصمد توفيق دمحم عىلي ال جتر2016الصيانة والتر
ز
25المسائيةصالح الدينفتحية عيد مهديالثائ

ي 2016االثار القديمةاالثار29
 
 احمد عىلي فرحان السامرائ

ي80.91مصطفز
ز
25الصباحيةصالح الدينحمدة عبد اللة عليويالثائ

ميماالثار30 ي2019الصيانة والتر
 
ي80.09والء رحيم حمد شكر السامرائ

ز
زالثائ وجةالصباحيةصالح الدينرضية عباس حسير ز 25ال1متر

ي71.99مقداد ابراهيم جمعة ضاجي الراشدي2019االثار االسالميةاالثار31
ز
وجالصباحيةصالح الدينحسنة دلف اسعدالثائ ز 25ال1متر

ي69.57لطيف نصيف جاسم البو حمود 2018االثار االسالميةاالثار32
ز
وجالصباحيةكركوكعلية احمد علوانالثائ ز 25ال0متر

ميماالثار33 ي74.76عىلي عبد المحسن عبادة 2020الصيانة والتر
ز
وجالمسائيةكربالءفطيمة عبدالثائ ز 24ال1متر

ي2020االثار االسالميةاالثار34
 
ي66.42عىلي حيدر عبد الجبار صالح السامرائ

ز
ز صدامالثائ وجالمسائيةصالح الدينعتاب حسير ز 124متر

ي83.57عىلي حجاب طارش دبوس الصايح2018االثار القديمةاالثار35
ز
23الصباحيةصالح الديننواش ضحويالثائ

ي72.09عىلي يحنر صالح عبود الشهرلي2018االثار القديمةاالثار36
ز
23المسائيةصالح الديننورية احمد عبودالثائ

ي68.58حميد درويش فراس خضز البو هادي2018االثار االسالميةاالثار37
ز
23المسائيةصالح الدينشيمة حواس خضزالثائ

ميماالثار38 ي2019الصيانة والتر ي88.37سنية احمد مصطفز درويش الساجر
ز
22الالمسائيةصالح الديندالل جاسم دمحمالثائ

سنة التخرجالقسمالكليةت
ز ضمن اختصاص االثار  (معاون منقب اثار)المقبولير



ي2019االثار القديمةاالثار39 ز قوشجر ي79.81دمحم صالح فدعم حسير
ز
22الصباحيةصالح الديندوزن رضا موسالثائ

ي77.71صابرين ابراهيم يونس احمد 2019السياحة االثرية والدينيةاالثار40
ز
22الصباحيةصالح الدينشعاع حماد احمدالثائ

ي72.80بسام طه جاسم صالح2019االثار االسالميةاالثار41
ز
22المسائيةصالح الدينبثينة عيدان عبد الرسولالثائ

ميماالثار42 ي90.39مريم خليل ابراهيم علوان البدري2020الصيانة والتر
ز
ية احمد علوانالثائ 21الصباحيةصالح الدينختر

ي90.18دمحم مرزة خلف صالح2020الحضارةاالثار43
ز
ة محمود مصلحالثائ 21الصباحيةصالح الدينسمتر

ي2020السياحة االثرية والدينيةاالثار44
ز
ز الحمدائ ي88.42زينب ماجد حميد ياسير

ز
يالثائ 21الصباحيةصالح الديننادية طارق عبد الننر

ي85.51عمار جاسم خلف صالح2020االثار القديمةاالثار45
ز
21الصباحيةصالح الدينهيلة مطر سلومالثائ

ي2020االثار القديمةاالثار46 ي77.81سجر عبد هللا دمحم جاسم الدراجر
ز
21المسائيةصالح الدينلميعة سالم جاسمالثائ

ي76.54دمحم عبد اللطيف جاسم دمحم الدلوش 2020السياحة االثرية والدينيةاالثار47
ز
21المسائيةصالح الدينفردوس احمد عبد هللاالثائ

ي75.53عمر دمحم عيىس حمادي الجبوري2020االثار االسالميةاالثار48
ز
21الصباحيةديالحليمة احمد لطيفالثائ

ميماالثار49 ي2016الصيانة والتر
ز

وجالمسائيةصالح الدينفاطمة سلمان حسنالثالث81.91حيدر جبار دمحم صالح القره داغ ز 20ال3متر

ي2014االثار االثار50
 
وجةالصباحيةبغدادفادية صالح باقر الثالث81.24جنه جمال دمحم صالح السامرائ ز 19ال0متر

ي2015االثار االثار51
ز
وجالصباحيةصالح الدينهناء محمود جاسمالثالث79.26نجوان ظافر شاكر يوسف النيسائ ز 119متر

ي2020االثار االسالميةاالثار52
ز
وئ ز وجالصباحيةكركوكصنعة اسماعيل احمدالثالث75.13حسن احمد صالح مرير التر ز 619متر

ميماالثار53 وجةالصباحيةصالح الدينمناهل عبد هللا مرغيالثالث83.17رسل سعيد صالح حبيب2016الصيانة والتر ز 18ال1متر

ميماالثار54 ق هيثم صالح مهدي القلعاوي2015الصيانة والتر وجةالصباحيةبغدادنادية مهدي عبد اللةالثالث80.91استتر ز 18ال0متر

ميماالثار55 17الصباحيةصالح الدينازهار عىلي وليالثالث83.31اسفار ماجد ابراهيم اسماعيل جولك2014الصيانة والتر

وجالصباحيةصالح الدينلطيفة ولي دمحمالثالث79.15شكور خالد وهاب شكور 2016االثار القديمةاالثار56 ز 17ال0متر

ي2017االثار االسالميةاالثار57
 
وجالصباحيةصالح الدينفاطمة صالح احمدالثالث67.06اياد احمد حسن صالح السامرائ ز 117متر

وجالصباحيةصالح الدينهناء مجيد دمحمالثالث79.00مهند اسماعيل عبد هللا خلف 2018السياحة االثرية والدينيةاالثار58 ز 16ال1متر

ز الطيف 2018االثار القديمةاالثار59 ز خضترالثالث76.63عبد هللا عباس حسير وجالصباحيةصالح الدينعلية حسير ز 16ال1متر

ي2018االثار القديمةاالثار60 وجالمسائيةصالح الدينثرية محمود عمترالثالث57.61رائد خليل سالم احمد الخزرجر ز 116متر

15الصباحيةصالح الديننضال سكران حمادي الثالث81.72فراس عايد نصيف حسن 2016االثار االسالميةاالثار61

ي2019االثار االسالميةاالثار62 ز احمد الدراجر وجالمسائيةصالح الدينفوزية خلف طه الثالث71.24وسام عبد الحميد حسير ز 15ال1متر

ميماالثار63 وجةالصباحيةصالح الدينايرمة عبد الرحمن حسن الطيفالثالث89.06ضج دمحم حمد عبد هللا2020الصيانة والتر ز 14ال1متر

وجةالصباحيةصالح الدينوضحة صالح ابراهيمالثالث86.47سعدية حميد فليح حسن 2020السياحة االثرية والدينيةاالثار64 ز 14ال1متر

 عىليالثالث85.13رفل عبد هللا دمحم حبيب2017السياحة االثرية والدينيةاالثار65
ز 14الصباحيةصالح الدينخديجة حسير

ميماالثار66 ي2017الصيانة والتر
 
14الالصباحيةبغدادفاطمة يوسف عبد الحميدالثالث81.77قمر ليث نجم الدين مهدي السامرائ

ز دمحم خلف 2017االثار القديمةاالثار67 14الصباحيةصالح الديندلية دمحم ناعمالثالث78.44شمسة حسير

ميماالثار68 وجةالصباحيةصالح الدينارسى دمحم احمدالثالث78.36حنان ابراهيم يونس احمد2019الصيانة والتر ز 14ال0متر

ي2019االثار االسالميةاالثار69 وجالصباحيةبابلراجحة احمد رسي    حالثالث70.17عقيل كريم عبد رسي    ح الحمتر ز 014متر

ميماالثار70 ي2018الصيانة والتر
ز
ز النيسائ زالثالث88.56عمر عماد دمحم ياسير ة احمد ياسير 13المسائيةصالح الديننظتر

ميماالثار71 13الصباحيةصالح الدينغنية عىلي طعمةالثالث88.21سفيان جاسم دمحم طعمة 2018الصيانة والتر

ز عكاب2020االثار القديمةاالثار72 يف عنشالثالث77.06عىلي فائق حسير وجالصباحيةبابلندوة رسر ز 13ال0متر

ي 2018االثار االسالميةاالثار73
 
13الصباحيةصالح الدينحنان بهجت جاسمالثالث66.07احمد رياض عبود جاسم السامرائ

ز اسماعيل2018االثار االسالميةاالثار74 ز ادريس حسير 13المسائيةصالح الدينيشى احمد اسماعيلالثالث65.45حسير

ي2020السياحة االثرية والدينيةاالثار75
ز
وجالمسائيةصالح الدينجنان صادق مهديالثالث64.62رسمد مزهر يحنر سالم الرحمائ ز 13ال0متر

ميماالثار76 ز لطيفالثالث87.24الفاروق دمحم عبد هللا عليوي العباسي2019الصيانة والتر 12المسائيةصالح الدينمهدية حسير

12الصباحيةصالح الديننهلة عبود خلفالثالث77.19محروس خالد مصطفز محجوب الدوري2019السياحة االثرية والدينيةاالثار77

12الصباحيةصالح الدينثرية يوسف حبيبالثالث71.22عبد العظيم رشيد صالح شندح2019االثار القديمةاالثار78



11الصباحيةصالح الدينفاطمة صالح احمدالثالث88.55لىم احمد حسن صالح2020الحضارةاالثار79

ي2020االثار االسالميةاالثار80 ز الدراجر ز حسير 11المسائيةصالح الدينغنية حميد حمدالثالث63.99بسام غانم ياسير


