
ةت ل جالقسمال ب ع القسمالمعدلاسم الطالبسنة التخ ت ع الدراسةالمحافظةاسم االمال ةن ععدد االطفالالحالة االجتماع جةعقد او متط المالحظاتالن

ة1 ــــخال ب 2008التار م عبود ال ش د ال ةصالح الدينسعاد حس عبوداألول87.270شار خالد ع اح وجالص ل49ال4م مرشح اص

ة2 ــــخال د احمد خلف2004التار ل سع ةصالح الديننعمة حمود العلواناألول77.424ن اح ل47الالص مرشح اص

ة3 ــــخال طان السامرا 2009التار ةصالح الدينلثوم محمد ع األول79.838ن احمد مهدي ع اح وجةالص ل46ال2م مرشح اص

ة4 ةال د  داود الدرا 2010اللغة الع م ع اد ابرا ة طهاألول89.687ز ةصالح الدينحمد اح وجالص ل45نعم0م مرشح اص

ة5 اس فاضل محمد السامرا 2010علوم القرانال اء ع ةصالح الدينامنة طه حمدوناألول91.122ا اح وجةالص ل43ال0م مرشح اص

ة6 ــــخال اظم احمد حسن االسودي2012التار ة محمداألول89.434نداء  ةصالح الدينادي وجةالمسائ ل43نعم0م مرشح اص

ة7 ــــخال اس عثمان روضان الفرا 2012التار ال  اساألول83.516اق لة ع ةصالح الدينجم اح وجةالص اط43ال2م مرشح احت

ة8 ةال ا 2011اللغة الع ف محمود الع د لط م مج د ال ة خلفاألول75.628ع ةصالح الدينمل وجالمسائ اط43ال1م مرشح احت

ة9 ةال سا 2014اللغة الع ج محمد حرز الن مان ف دة توفيق صالحاألول86.830ا ةصالح الدينع اح وجةالص اط42نعم1م مرشح احت

ة10 ــــخال ةصالح الدينامل رؤوف حسناألول85.388والء محمود جمعة احمد السامرا 2016التار وجةالمسائ اط42ال5م مرشح احت

ة11 ةال م2016اللغة الع ب ع محمود حسون كر ة محموداألول80.824ز ةصالح الدينعل وجةالمسائ اط42ال5م مرشح احت

ة12 د  احمد العشعو 2013علوم القرانال الن فاروق ع ةصالح الدينرجاء خ األول75.229ج وجةالمسائ 41ال1م

ة13 ةال ا 2019اللغة الع باألول95.697دى مح علوان محمد الع ة محمود حب ةصالح الدينغن وجةالمسائ 40نعم4م

ة14 دار2015علوم القرانال ل ةصالح الدينخولة اسعد حسناألول94.301شهد من قوام الدين ال وجةالمسائ 40نعم0م

ة15 ا 2011علوم القرانال ب شطب الع د محموداألول93.186احمد حمد ش ةصالح الدينفاطمة ع 40الالمسائ

ة16 ــــخال ل األول93.136فالح حسن محمد احمد السامرا 2011التار شة اسماع ةصالح الدينع 40الالمسائ

ة17 عقوب السامرا 2010علوم القرانال ر يوسف  ة شا ةصالح الدينعمشة حس الثا 92.603نها وجةالمسائ 40نعم5م

ة18 ةال ازي2011اللغة الع ف ال م نص د ال د ع د المج مان ع د االول86.987ا ةصالح الدينمها ز ع اح 40الالص

ة19 ــــخال اس 2013التار ةصالح الدينصالحة محمود خلفاألول74.370صدام فليح حسن  40نعمالمسائ

ة20 ةال اس العا 2012اللغة الع اراملة حسن حموداألول92.764ايناس حس محسن  ةاالن اح 39الالص

ة21 ــــخال امل احمد2017التار ف  ب ا د األول86.086ز ةصالح الديننعمة مجهول ع وجةالمسائ 39ال3م

ة22 ةال ةصالح الدينكوكب جاسم محموداألول84.645دعاء مهند محمود سلمان2017اللغة الع اح وجةالص 39ال3م

ة23 ةال ا 2012اللغة الع د الع اب احمد ع د الو م حمداألول71.826ى ع ة ابرا ةصالح الدينسعد 39الالمسائ

ة24 ــــخال امل حمود2019التار ار ناظم  ةصالح الدينرجوة يوسف حموداألول89.239از وجةالمسائ 38ال4م

ة25 ــــخال ةصالح الدينتما مصط حموداألول84.928مروة موفق مهدي ع 2020التار وجةالمسائ 38ال5م

ة26 ــــخال اس2013التار د  ع مة صقراألول82.466سم محمد ع ةصالح الدينفه اح 38الالص

ة27 دة والفكر االسال العلوم االسالم ازي2017العق د ال لول وح داألول62.352عمر حس  ة جهاد وح ةصالح الديننور وجالمسائ 38ال2م

ة28 ةال ب2016اللغة الع ف احمد حب د اللط ان ع داألول94.970ن ة صالح ع ةصالح الدينفخ اح 37نعمالص

ة29 ةال دي2017الجغراف داناألول92.370نور عامر عزاوي حم ل غ ة اسماع ةصالح الدينسم اح وجةالص 37ال1م

ة30 د حمود الحسي 2014علوم القرانال ة حمدوناألول87.736جنان نا عب ةصالح الدينشك 37الالمسائ

ة31 م محمود علوان طه2016اصول الدينالعلوم االسالم حة جاسم حس األول86.305ابرا ةصالح الدينص اح وجالص 37ال0م

ة32 ا 2014علوم القرانال ز احمد الب د الع س حسن ع مة محمد مصط األول86.135ادر ةصالح الدينحك اح 37الالص

ة33 ةال ز ع حس الحامدي 2014اللغة الع اس األول85.013فاتن ع ة حسن  ةصالح الدينزك 37الالمسائ

ة34 ــــخال صل صالح 2014التار د الرزاقاألول81.056براءة ف سام فاضل ع ةصالح الدينا 37الالمسائ

ة35 ــــخال ة خلف حسنالثا 75.999مزاحم جاسم محمد حسن2004التار ةصالح الدينترك اح 37الالص

ة36 ــــخال م محمد2017التار د الرح ةصالح الدينعفاف محمد علواناألول75.222وسن عدنان ع اح وجةالص 37ال1م

العنوان الوظ (معاون مالحظ) ، اصول الدين) و دة والفكر االسال عة، العق ة، علوم القران، ال ــــخ، الجغراف ة، التار المقبول ضمن اختصاصات (اللغة الع
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ة37 عةالعلوم االسالم ف الحدادي 2018ال ة محمد ع لط س األول70.949ناد ة ع و ةصالح الديننجي اح وجةالص 37ال2م

ة38 دة والفكر االسال العلوم االسالم اس الدرا 2017العق داألول88.780فراس فالح محمود ع ةصالح الدينشفاء احمد سع اح وجالص 36ال0م

ة39 ب داود السامرا 2010علوم القرانال نة حسن حب ة جاسمالثا 86.426ز ةصالح الديناشم اح وجةالص 36ال3م

ة40 دري2015علوم القرانال ف ال د الرزاق فاضل لط املاألول86.345فاطمة ع مة  ةصالح الدينق اح 36الالص

ة41 ــــخال د الن حس الحاوي 2005التار امل سلومالثا 78.044والء عز الدين ع مان  ةصالح الدينا اح 36الالص

ة42 عةالعلوم االسالم ماناألول72.205ايهاب طر ضايع حس الفهداوي2015ال ة حمود ش ارصف ةاالن اح 36الالص

ة43 ةال ا األول57.392ع عصام نوري مهدي السامرا 2015اللغة الع د ال د الستار ع ر ع ةصالح الدينتح 36الالمسائ

ة44 دري2016علوم القرانال داناألول93.217محمد را حسن محمد ال ةصالح الدينكوثر فاضل ز 35الالمسائ

ة45 ــــخال اء سامر جاسم محمد2016التار د خلفاألول83.762ض ةصالح الدينعل ع اح 35الالص

ة46 ةال دري 2006اللغة الع د سلمان خلف ال ماء سع د الثا 82.998ش ب ع ة حب ةصالح الدينعل اح 35الالص

ة47 ــــخال د الفرا 2006التار دة ممدوح يوسف ع ة احمد مشلبالثا 79.666وج ةصالح الدينعجم اح 35الالص

ة48 د داوداألول74.764براء نعمان محمد داود2019علوم القرانال ةصالح الدينمنت حم وجالمسائ 35ال1م

ة49 دة والفكر االسال العلوم االسالم ةصالح الدينلوزة خلف جاسماألول89.380حسن ع مر حسن2020العق وجالمسائ 34ال1م

ة50 ش2020علوم القرانال د  قدوري درو ة سعد قدورياألول87.815محمد ع ع ةصالح الدينوف وجالمسائ 34ال1م

ة51 م2007علوم القرانال ار االبرا د الج صل ع د الحس الثا 86.536ابرار جمال ف ةى ع ةال اح 34الالص

ة52 ــــخال ا 2007التار ض الع حة محمدالثا 84.165سمة ع حمد ارم ةصالح الدينمد اح 34الالص

ة53 ــــخال ي2012التار ب حمدي النا ا م و دانالثا 81.164ن حة غ ةصالح الدينرا اح وجةالص 34ال3م

ة54 ةال ةصالح الديننجلة احمد علواألول61.735احمد مهدي صالح علو2017اللغة الع 34الالمسائ

ة55 ث محمد ع محمد عرب2017علوم القرانال ة ع محمداألول55.542ل ةصالح الدينحمد 34الالمسائ

ة56 ةال ب صالح السامرا 2008اللغة الع د حب مالثا 92.834نمارق ع ةصالح الدينا ابرا اح 33الالص

ة57 دة والفكر االسال العلوم االسالم ب2020العق م حب ل ابرا ل خل ةصالح الدينا ع حسناألول92.527اسماع اح وجالص 33ال0م

ة58 دري 2008علوم القرانال د اسود ال ةصالح الدينوطفة عمرالثا 92.237افراح حسن ع اح 33الالص

ة59 ةال ا 2018الجغراف لاألول90.203ة خالد قدوري حمادي الع امل اسماع ةصالح الديننهلة  اح 33الالص

ة60 ةال م جاسم محمد2018اللغة الع ات ابرا د الرضااألول88.794ا سام محمد ع ةصالح الديناب 33الالمسائ

ة61 ــــخال دان2020التار ف خلف ز ةصالح الدينحسنة عواد حمداألول88.030نهلة الط اح وجةالص 33ال0م

ة62 د الرزاق مهدي صالح2012علوم القرانال د جمعةالثا 86.124ة ع ةصالح الديناحالم حم اح وجةالص 33ال2م

ة63 ــــخال ف2018التار ل الط ة احمد وادي األول85.462رغد خلف صا ةصالح الدينمل 33الالمسائ

ة64 ــــخال ا 2018التار اس الع م جاسم محمد ع د ال ةصالح الديننوفة صالح حس األول78.333ع اح 33الالص

ة65 اظم جواداألول63.626احمد حمدان ع محمود البو دراج2018علوم القرانال ة  ةصالح الدينزك 33الالمسائ

ة66 عةالعلوم االسالم د احمد سهو2019ال مة حس جاسم األول92.667ة مج ةصالح الدينفط اح 32الالص

ة67 دة والفكر االسال العلوم االسالم ب محمد2019العق اس خلفاألول91.351مروة ماجد و ةصالح الدينسعاد  32الالمسائ

ة68 عةالعلوم االسالم اش2019ال م احمد ع الع اساألول91.225اس ابرا ة خض ع ةصالح الديندر 32الالمسائ

ة69 د  داود الدرا 2009علوم القرانال م ع ة حسن طهالثا 90.826ة ك ةصالح الدينغن اح 32الالص

ة70 دة والفكر االسال العلوم االسالم م محمد الصالح2019العق د الرح ا رعد ع در جاسماألول90.139ن ةصالح الديننغم  اح 32الالص

ة71 ا 2019علوم القرانال داء محمد حسن سلمان الع ةصالح الدينا حس صالحاألول90.110غ اح 32الالص

ة72 ةال امل محمود السامرا 2019الجغراف ة مزاحم  ةصالح الدينسعاد صالح حس األول87.597عرو اح 32الالص
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ة73 ةال د حسن عزاوي2019اللغة الع د مطلقاألول87.478نور مهدي ع ة حم ةصالح الدينتق اح 32الالص

ة74 ةال ا 2009اللغة الع ةصالح الدينامل حسنالثا 85.392وصال طارق صالح ع الع اح 32الالص

ة75 ةال ا 2005اللغة الع د الواحد مهدي حمد الع املالثالث79.762ظافر ع اء  ةصالح الدينا اح وجالص 32ال4م

ة76 ــــخال ماألول78.735غصون ع خ حمد2019التار سام جاسم ابرا ةصالح الديناب اح 32الالص

ة77 ــــخال ان السامرا 2009التار اظمالثا 77.007اسماء فرحان محسن عذ ةصالح الدينامينة  اح 32الالص

ة78 عةالعلوم االسالم ان صالح2020ال ةصالح الدينة احمد جاسماألول97.608نورة عبود غض اح 31الالص

ة79 ةال اس محمد2020اللغة الع د ع اظم محمداألول93.027الفت حم ة  ةصالح الدينسام 31الالمسائ

ة80 ةال د الدرا 2020اللغة الع د السالم حاتم ع اس احمداألول92.274داود ع ةصالح الدينعذرە  اح 31الالص

ة81 ةال اب احمداألول91.602انفال قاسم حس مخلف العزاوي2020الجغراف ةصالح الدينناعسة ع اح 31الالص

ة82 ةال ازي2010اللغة الع ل مطر ال اء محمد ارح مالثا 89.666ا ةصالح الدينانتصار ابرا اح 31الالص

ة83 ةال ةصالح الدينبتول عبودالثا 88.457اسماء محمد محمود سالم السالم2013اللغة الع اح وجةالص 31ال1م

ة84 عةالعلوم االسالم راط خلفاألول88.387عمر عادل سا حسن2020ال ةصالح الدينم  31الالمسائ

ة85 ار السامرا 2014اصول الدينالعلوم االسالم د الج د ع د المج د ع د رش د المج ةصالح الدينان فراس حموديالثا 88.296ع اح وجالص 31نعم0م

ة86 ةال ر محمود العا 2010اللغة الع ادي شا دة احمدالثا 86.168حسن  ةصالح الدينف 31الالمسائ

ة87 ان محمد جاسم حسن شايع2020علوم القرانال ضاألول83.933ود داء احمد رم ةصالح الدينغ اح 31الالص

ة88 ةال اس حس 2020الجغراف ة مهند صالحاألول80.190ند طه  ةصالح الدينسعد 31الالمسائ

ة89 ــــخال ةصالح الدينبتول حسن الثا 78.530عمار صالح جاسم احمد الدرا 2010التار 31الالمسائ

ة90 ةال د  الجبوري2014اللغة الع د احمد ع ا حم د د الرحمنالثا 65.733م د  ع ن ع ةصالح الدينبرو وجةالمسائ 31ال2م

ة91 اب فاضل خلف محمد السامرا 2011علوم القرانال د الرحمنالثا 93.113ر رة ع ةصالح الدينسا اح 30الالص

ة92 ار ع السامرا 2011علوم القرانال د الج د ع د المج ةصالح الدينراجحة عالويالثا 90.071احمد ع 30الالمسائ

ة93 ةال ا 2011اللغة الع ل احمد مهدي الع سام محمدالثا 86.806اوراس جم ةصالح الديناب اح 30الالص

ة94 سالثا 85.559فخا محمد معزب مهدي السامرا 2014علوم القرانال ةصالح الدينمنال حس و اح وجةالص 30ال1م

ة95 ــــخال ح 2014التار ة مهدي حسونالثا 82.920ع رافق حسن محمد الفت ةصالح الدينسعد اح وجالص 30ال1م

ة96 ــــخال ب رزو السامرا 2011التار د و د الستارالثا 81.562مشتاق سع ةصالح الدينرسالة ع 30الالمسائ

ة97 ــــخال د الحشماوي 2018التار م صالح ع د الحل ف الثا 75.636حس ع م نص ةصالح الدينفرجه ابرا اح وجالص 30ال5م

ة98 ةال ا 2011اللغة الع ل نجم عامر الع ة مخلفالثا 74.123محمد اسماع ةصالح الدينمك 30الالمسائ

ة99 ةال ا 2012اللغة الع د المو احمد الع ر ع ة حسن ع الثا 91.912سمارة ما ةصالح الدينشك اح 29الالص

ة100 ةال دري2015اللغة الع ف ال د اللط ةصالح الدينسمر احمد محمودالثا 89.641نادي محمد توفيق ع اح وجةالص 29ال1م

ة101 ــــخال سا 2012التار مالثا 85.152رغد طه حسن صالح الن ة ابرا ةصالح الدينام 29الالمسائ

ة102 ا 2015اصول الدينالعلوم االسالم اس الع ة قدوري حماديالثا 83.841احمد محمد خض ع ةصالح الدينسم اح وجالص 29ال1م

ة103 ةال دان خلفالثا 70.255وئام حس ع خلف الحدي 2012اللغة الع ةصالح الدينسالمة ز 29الالمسائ

ة104 د الرحمن حسنالثا 86.533مصط خالد جهاد حسن العزاوي2013علوم القرانال ةصالح الدينمارب ع اح 28الالص

ة105 ــــخال ا 2013التار ل حمد الع امل اسماع ة صالح عبودالثا 81.559شفاء  ةصالح الدينمهد اح 28الالص

ة106 سا 2013علوم القرانال د  صالح نجم الن س ع ةصالح الدينل احمد خلفالثا 69.351يو 28الالمسائ

ة107 ــــخال م فرحان ع احمد الدرا 2013التار انالثا 62.430ابرا د غض ةصالح الدينفاطمة مج 28الالمسائ

ة108 ةال ل مصط توفيق2016اللغة الع رة دحام احمدالثا 92.610نور اسماع ةصالح الدينز اح 27نعمالص

صفحة 3 من 7



ةت ل جالقسمال ب ع القسمالمعدلاسم الطالبسنة التخ ت ع الدراسةالمحافظةاسم االمال ةن ععدد االطفالالحالة االجتماع جةعقد او متط المالحظاتالن

العنوان الوظ (معاون مالحظ) ، اصول الدين) و دة والفكر االسال عة، العق ة، علوم القران، ال ــــخ، الجغراف ة، التار المقبول ضمن اختصاصات (اللغة الع

ة109 ةال سا 2020اللغة الع ف محمدالثا 92.194غصون عمر عليوي طعمة الن ة لط ةصالح الدينناد وجةالمسائ 27ال4م

ة110 عةالعلوم االسالم اش الدرا 2014ال د الرسول محمود ع اسالثا 84.835راغب ع ة احمد ع ي ةصالح الدينو اح 27الالص

ة111 عةالعلوم االسالم ف محمد2016ال د نص مان ع ةصالح الدينحمدة محمد حسونالثا 84.720ا اح 27نعمالص

ة112 م خلف مهلع البو حمود2017علوم القرانال اس ك ف جاسمالثا 82.347ن حة لط ةصالح الدينص اح وجةالص 27ال1م

ة113 ــــخال زن 2016التار م ال د الرح دون ع ةكركوكفائزة صديق ام الثا 80.872شه مال ف اح وجةالص 27ال0م

ة114 ةال د الرحمنالثالث80.707وسن عامر رزوق خلف الدوري  2004اللغة الع اب ع د الو دة ع ةصالح الدينف اح 27الالص

ة115 دة والفكر االسال العلوم االسالم فة صالح حس الثا 76.351عمر محمود مهدي صالح2019العق ةصالح الدينالط وجالمسائ 27نعم1م

ة116 ــــخال له خالد مخلفالثالث75.579نمارق مهدي صالح مخلف2004التار ةصالح الدينع اح 27الالص

ة117 ــــخ ال دالثا 74.749امل طارق حسن سالمة المجم 2017التار ة تر مج ةصالح الدينعل اح وجةالص 27ال1م

ة118 ــــخال ح2017التار م احمدالثا 72.520سالم رشود معروف مش ة ابرا ةصالح الدينعل وجالمسائ 27ال1م

ة119 ــــخال اس خض 2014التار ماء جمعة  فالثا 72.067ش م الط مة ابرا ةصالح الدينك 27الالمسائ

ة120 م ع 2019علوم القرانال د المنعم ابرا ات ع ةصالح الدينخالدة فاضل ع الثا 85.299ا اح وجةالص 26ال2م

ة121 ةال ل مزعل جاسم2018اللغة الع ار حمودالثا 85.284ى جم د الج ةصالح الدينفاطمة ع وجةالمسائ 26ال1م

ة122 د الثا 84.725جهاد محمد عرموش تر البو طالل 2015علوم القرانال لة ع ةصالح الدينجم اح 26الالص

ة123 ةال دي2017اللغة الع دوك البو مه م مهدي صالح  د العل دوكالثا 84.130ع ة كرم  ةصالح الدينسام اح وجالص 26ال0م

ة124 ــــخال م خلف2020التار د ابرا اء رش مان ممدوح علونالثا 81.151ا ةغدادا وجةالمسائ 26ال3م

ة125 ــــخال اب محمود 2015التار ات ع الثا 77.817شهلة شهاب و ةد اح 26الالص

ة126 دة والفكر االسال العلوم االسالم ال 2018العق اس ع حجم الخ در ع اسالثا 68.410ح اكوثر احمد ع ةد اح وجالص 26ال1م

ة127 د الثا 85.767خالد محمد جواد احمد العا 2016علوم القران ال ر ع ةصالح الدينوضمة ما 25الالمسائ

ة128 ب داود2016اصول الدينالعلوم االسالم ةصالح الديناسماء خلف طهالثا 83.590نور حس حب اح 25الالص

ة129 ةال ا 2018الجغراف س يوسف مخلف الع داء يو ةصالح الدينا حس ع الثا 82.248ب اح وجةالص 25ال0م

ة130 ــــخال ل فائز حسن محمد السامرا 2008التار ف محمدالثالث80.873د د اللط ة ع ةصالح الدينعرو اح 25نعمالص

ة131 ةال لالثا 77.869محمد حازم احمد وادي البو مهدي2016اللغة الع ة جا ةصالح الدينفوز 25الالمسائ

ة132 ــــخال ا 2019التار ل محمد حسن الع رة فايز خلفالثا 76.651غصون سه ةصالح الدينز اح وجةالص 25ال1م

ة133 ةال ب خوام جاسمالثالث73.711ناء لفتة سا حسن المجم 2006اللغة الع ةصالح الدينكوا اح 25الالص

ة134 دة والفكر االسال العلوم االسالم اس 2020العق اس الثا 91.480محمد صالح طلفاح  م  د ال ة ع ةصالح الدينخ اح وجالص 24ال1م

ة135 ةال د مصط البو اسود 2017الجغراف ــــج مصط مج ةصالح الدينم خلف صالحالثا 88.974ار اح 24الالص

ة136 دة والفكر االسال العلوم االسالم م خلف السامرا 2017العق ةصالح الدينسندس محمود مصط الثا 87.967فاطمة حسن ابرا اح 24الالص

ة137 دة والفكر االسال العلوم االسالم ان الدرا 2019العق ح عماد عبود غض انالثا 86.411ف ةصالح الديناسماء محمود غض اح وجةالص 24ال0م

ة138 عةالعلوم االسالم اس 2017ال حان احمد ع اس الثا 82.881غفران  ة رزوق ع ةصالح الدينشم اح 24الالص

ة139 ــــخال ا حمود السامرا 2007التار د ال م ع ةصالح الدينى سعودالثالث80.364روى ابرا اح 24الالص

ة140 ةال دري2007اللغة الع دالثالث79.609محفوظ احمد محمد حسن ال ةصالح الديننوال ع اح 24الالص

ة141 عةالعلوم االسالم ب2020ال ار احمد حب د غافلالثا 97.331ام ج ةصالح الدينسجودة حم اح وجالص 23ال0م

ة142 د المقصود2018علوم القرانال د ع ةصالح الدينشائر شحاتة احمدالثا 91.818دعاء احمد الس اح 23الالص

ة143 ةال ا 2020اللغة الع س اع محمود الن ار ش د الج ةصالح الدينجسومة عجاج حسنالثا 91.606انور ع اح وجالص 23ال0م

ة144 دري2008علوم القرانال د اسود ال ةصالح الدينوطفة عمرالثالث89.528اسماء حسن ع اح 23الالص
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ة145 ةال ار السامرا 2008اللغة الع اب ج د الو د ع ةصالح الدينسهام جاسمالثالث89.020ى م اح 23الالص

ة146 ةال د الدوري2018اللغة الع ش حم اد د ةصالح الدينامل حمدي محمدالثا 85.176مصط ا اح 23الالص

ة147 ــــخال د صالح مهدي2018التار ةصالح الدينعمشة حس فاضلالثا 84.951احمد ع 23الالمسائ

ة148 دي2020علوم القرانال اض العب حر ف م  ةصالح الدينعذرە محمود صالحالثا 82.761الهام ك اح وجةالص 23ال0م

ة149 ازي2013علوم القرانال اد خلف خض صالح ال ة مهدي صالحالثالث67.796ز ةصالح الديننظ وجالمسائ 23ال3م

ة150 عةالعلوم االسالم من ماجد صالح مهدي الحنظل2018ال ةصالح الدينبرنو معروف صالحالثا 66.494ا اح 23الالص

ة151 عةالعلوم االسالم م علوانالثا 92.520انعام ع خلف الحس السامرا 2019ال قة ارح ةصالح الدينشف اح 22الالص

ة152 عةالعلوم االسالم د  البو اسود2019ال ةصالح الدينغرنوكة علوان مصلحالثا 89.371اس خض محمود ع 22الالمسائ

ة153 ةال دي2019اللغة الع اض العب حر ف اس  اس ف الثا 86.3804دى  حة ع ةصالح الدينمد اح 22الالص

ة154 اس العشعو 2009علوم القرانال ةصالح الدينامل محمدالثالث85.117عمر جواد خض ع اح 22الالص

ة155 سا 2014علوم القرانال د الرحمن صالح حس الن ة احمد حس الثالث84.900عب ع ةصالح الدينعدو اح وجةالص 22نعم1م

ة156 ــــخال اء حسنالثا 82.000نهلة ع مخلف حسن2019التار ةصالح الدينعل 22الالمسائ

ة157 ــــخال ةصالح الدينى محمد جوادالثالث80.818نور عماد فاضل جواد العا 2011التار اح 22نعمالص

ة158 ةال ا 2019الجغراف م صالح الثا 80.351نور جاسم محمد مهدي الع لة ابرا ةصالح الدينسه اح 22الالص

ة159 ــــخال دي2011التار دان العب اشم محمد ز ف جاسمالثالث79.547ع  ةصالح الدينوداد نص 22نعمالمسائ

ة160 ةال ا 2009اللغة الع ةصالح الدينامل حسنالثالث76.393وق طارق صالح ع الع اح 22الالص

ة161 رة فاضل حس علوان العزاوي2019علوم القرانال ة ع مهديالثا 69.404قا ةصالح الدينحمد 22الالمسائ

ة162 ةال ا 2012اللغة الع اس الع ر محمود ع ا شا اسالثالث69.101ص س رزوق ع ةصالح الدينلق وجةالمسائ 22ال1م

ة163 ا 2010علوم القرانال اس محمد الع ب محمد ع مالثالث91.694ز ة ابرا ةصالح الديننور 21الالمسائ

ة164 دي 2010علوم القرانال اض حامد وفيق الحم ةصالح الديناحالم صفاء الدينالثالث86.254فاطمة ر اح 21الالص

ة165 ةال ف خلف البو اسود2020الجغراف سالثا 84.921حوراء حامد لط اس خم ةصالح الدينناء ع اح 21الالص

ة166 ــــخال م محمد مهدي صالح2020التار ةصالح الدينعامرة خلف صالحالثا 81.492م اح 21الالص

ة167 ش2020علوم القرانال د محمود درو ة فاضل حسنالثا 80.173انوار مج ةصالح الدينمك 21الالمسائ

ة168 ةال د طه السامرا 2020الجغراف د حم اسالثا 79.486عامرة رش فة فاضل ع ةصالح الدينلط 21الالمسائ

ة169 ةال م الدوري2010اللغة الع ج ابرا ــــج محفوظ ف لالثالث78.467ار ةصالح الدينا خل اح 21الالص

ة170 ــــخال امل محمود السامرا 2010التار ة احمد محمودالثالث78.236سوالف حاتم  ةصالح الدينغن 21الالمسائ

ة171 ةال ا 2014اللغة الع امل محمد صالح الع اديالثالث62.586سارە  ةصالح الدينفاء طه  وجةالمسائ 21ال2م

ة172 اس فاضل محمد السامرا 2011علوم القرانال نة ع ةصالح الدينامنة طه حمدالثالث90.559ز اح 20الالص

ة173 ناء محمد مهدي حسون السامرا 2011علوم القرانال اظمالثالث88.594س ة  ةصالح الدينسعد 20الالمسائ

ة174 د2016علوم القران ال س فاضلالثالث87.725فضاء حس احمد حس الحد ةصالح الدينلق اح وجةالص 20ال3م

ة175 ح2014اصول الدينالعلوم االسالم د  محمود سالم الفت ةصالح الدينسناء خالد حس الثالث87.350الة ع اح وجةالص 20ال1م

ة176 ةال ا 2011اللغة الع ةصالح الدينى احمدالثالث85.112احمد صالح حس جار  الع اح 20الالص

ة177 ةال م حسن مهدي احمد السامرا 2011اللغة الع ةصالح الدينحسنة محمدالثالث71.149ك 20الالمسائ

ة178 ــــخال د محمود 2014التار ة جدعان رزو الثالث57.921محمود حم ةصالح الدينصف وجالمسائ 20ال1م

ة179 ةال قاوي2012اللغة الع ة لفتة خلف خض الرز ة معزب مهديالثالث90.912ناد ةصالح الدينمهد اح 19الالص

ة180 ة حس الثالث83.726صالح حسن ع روضان الفرا 2012علوم القرانال ةصالح الدينرسم اح 19الالص
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ة181 اس صادق2015اصول الدينالعلوم االسالم رالثالث81.449صفا فراس  ب طا مة و ارسل ةاالن اح وجةالص 19ال1م

ة182 دالثالث80.231اوراس صفاء حسن ن الدوري2012علوم القرانال ار مج ةصالح الدينازد 19الالمسائ

ة183 ــــخال ا 2012التار زاع صالح الع ةصالح الدينفاطمة جاسم محمد الثالث80.207م حمد  اح 19الالص

ة184 د  عواد الدل 2015علوم القرانال فة ج الثالث76.657اسم محمد ع لخل ةا اح وجالص 19ال1م

ة185 عةالعلوم االسالم ةصالح الدينرسالة عرب حسنالثالث67.320نور نافع جبوري احمد العواد2015ال اح وجةالص 19ال1م

ة186 ةال ل جاسمالثالث86.523مروة قحطان خلف سلمان السامرا 2019اللغة الع ةصالح الدينسهام اسماع وجةالمسائ 18نعم2م

ة187 د  المفر 2013علوم القرانال د  محمد حس ع ة محمودالثالث83.078ع ةكركوكشك اح 18الالص

ة188 ــــخال ة حمادي احمدالثالث80.226محمد حسن صالح المحمدي2016التار اررسم ةاالن اح وجالص 18ال1م

ة189 ــــخال ا 2013التار اس الع د الثالث77.021سحر نا حمد  ة ع ةصالح الدينرق اح 18الالص

ة190 ةال ل محمد االمطيبخ2013اللغة الع د نوريالثالث75.011ان عامر جم ةصالح الدينجنان حم اح 18الالص

ة191 ــــخال د2015التار ف سعدي محمد ع دالثالث73.407س د  ع ارمقبولة ع ةاالن اح وجالص 18ال0م

ة192 ــــخال ان ضاري صالح محمد2013التار ةصالح الدينا فاضل محمدالثالث58.092سف 18الالمسائ

ة193 عةالعلوم االسالم د السعدي2019ال د حم ةصالح الدينماجدة محمد جاسمالثالث86.975دعاء صالح مج وجةالمسائ 17ال3م

ة194 ةال د ع السامرا 2018اللغة الع د الخالق محمد مج د الهادي احمدالثالث84.892ع ةصالح الدينرحمة ع اح وجالص 17ال2م

ة195 ب المزرو 2017علوم القرانال د حب ف حم راء لط ة خلف مهديالثالث82.029ز ةصالح الدينعل اح وجةالص 17ال1م

ة196 ــــخال ا 2014التار د  ام الع اء ام ع بالثالث81.635ا ف و د اللط ةصالح الدينفاء ع اح 17الالص

ة197 ةال ار السامرا 2016اللغة الع ف ج ارالثالث76.880رند خالد لط لة رزو ج ةصالح الدينسه 17نعمالمسائ

ة198 ــــخال دين 2018التار ن العا ا ز د ال م محمدالثالث75.250رسل ع ع ةصالح الدينالهام اد اح وجةالص 17ال2م

ة199 ــــخ ال ةغدادسناء حنون حس الثالث71.815غفران عادل الزم حس الساعدي2017التار اح وجةالص 17ال1م

ة200 ةال ا 2015اللغة الع الن الع ل احمد  ماء اسماع ةصالح الدينبرنو عليويالثالث88.381ش اح 16الالص

ة201 عةالعلوم االسالم سا 2017ال ج ع الن مونة ناطق ف ار ع الثالث82.354م ةصالح الديناسماء ص اح وجةالص 16ال0م

ة202 ــــخال د الرزاق احمد وادي2015التار لالثالث68.838حال ع ةصالح الدينوصف صا 16الالمسائ

ة203 دة والفكر االسال العلوم االسالم د  جاد 2018العق م نجم ع ةكركوكوضحة سلطان جار الثالث56.929ابرا اح وجالص 16ال1م

ة204 اح ع خلف الحداد2016علوم القرانال اء ص دە جاسم احمدالثالث83.699ا ةصالح الدينع 15الالمسائ

ة205 ف2016اصول الدينالعلوم االسالم م فاضل لط د ال مان ع لالثالث82.873ا ةصالح الديننجلة احمد اسماع اح 15الالص

ة206 ةال ل2018الجغراف امل اسماع م احمد  د الحس محسنالثالث80.731م اء ع ةصالح الدينعل اح وجةالص 15ال0م

ة207 عةالعلوم االسالم ل2016ال ةصالح الدينسند محمد مصط الثالث79.763حفصة احمد صالح خل اح 15الالص

ة208 دة والفكر االسال العلوم االسالم دري2019العق ث سعدي حس علوان ال ةصالح الدينسعاد سلمان ع الثالث73.321ل وجالمسائ 15ال1م

ة209 ةال د ع محمد2017الجغراف ة محمد حاجمالثالث88.457 ع ةصالح الدينمه اح 14الالص

ة210 دة والفكر االسال العلوم االسالم م ع 2017العق ل ابرا ةصالح الدينوردة خلف محمدالثالث85.691مروة خل اح 14الالص

ة211 ةال دري2020الجغراف م القب ال  شة موفق ابرا رالثالث83.023عا ةصالح الديناالء خض ظا اح وجةالص 14ال1م

ة212 ةال رم احمد السامرا 2017اللغة الع د ا ف خلفالثالث81.124رغد ول ة الط ةصالح الدينسم اح 14الالص

ة213 ف محمد2020علوم القرانال د اخل د  ع ة حس احمدالثالث79.589ع ةصالح الدينفوز اح وجالص 14ال1م

ة214 ــــخال ز الخزر 2019التار ف ع د الرسول  لط ماشالثالث76.252طارق ع ة محمد  ةصالح الدينام اح وجالص 14ال0م

ة215 ــــخال د الرحمن2017التار ة محمد صالحالثالث72.043نور م ام ع ةصالح الدينخ 14الالمسائ

ة216 ف خلفالثالث91.428غسق احمد حمود علوان السامرا 2018علوم القرانال لة الط ةصالح الدينجم اح 13الالص
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ة217 عةالعلوم االسالم ت سعدون محمد2020ال ة ثا ةصالح الديناحالم حسن احمد الثالث84.364رق وجةالمسائ 13ال0م

ة218 ةال د الرحمن علوان2018اللغة الع د الغ ع مة ام احمدالثالث81.136نور ع ةصالح الديننع 13الالمسائ

ة219 عةالعلوم االسالم دري2018ال ل البو  لالثالث80.927انغام ثامر محمود خل صل خل ة ف ةصالح الدينمهد 13الالمسائ

ة220 ــــخال م2018التار د الرحمن محمودالثالث80.140شهد محمد خلف سل مان ع ةغدادا 13الالمسائ

ة221 عةالعلوم االسالم ر شكور محمد حمادي2018ال دالثالث59.211ما م ع مة ابرا ةكركوكحل اح 13الالص

ة222 عةالعلوم االسالم ب نوري حمود الثالث90.287حفصة عماد محمد جاسم السامرا 2019ال ةصالح الدينز اح 12الالص

ة223 دة والفكر االسال العلوم االسالم د السامرا 2019العق دالثالث86.173احمد تاج الدين ماجد حم د الفتاح سع ةصالح الدينرجاء ع اح 12الالص

ة224 د الحنظل 2019علوم القرانال ع خزعل ع ح حس الثالث84.935وضاح ف ةصالح الدينبتول  اح 12الالص

ة225 ةال د  الفرا 2019اللغة الع امل حس الثالث84.6735رفل حس نجم ع ةصالح الدينحنان  اح 12الالص

ة226 ــــخال ة2019التار ف عط د لط ةالثالث80.521نورس رش سة ع عط ةصالح الدينان 12الالمسائ

ة227 ةال د الثالث79.280احمد ع حس خض الفخر 2019الجغراف د الرزاق ع ةصالح الدينى ع اح 12الالص

ة228 ب2019علوم القرانال اب سالم حسن غا د الو بالثالث63.692ع عة حسن غا ةصالح الدينطل 12الالمسائ

ة229 عةالعلوم االسالم ةصالح الدينة محمود صالحالثالث97.019رعد فليح حسن ع 2020ال اح 11الالص

ة230 دة والفكر االسال العلوم االسالم اس حمد2020العق د الخالق خالد  اح حسن جاسمالثالث89.978ع ةصالح الدينر اح 11الالص

ة231 ةال ازي2020اللغة الع د  ال اس ع حة يوسف علوانالثالث86.837محمد فاضل ع ةصالح الدينص اح 11الالص

ة232 ــــخال ار محمود مهدي2020التار اويالثالث81.021ض ص ةصالح الدينشومة فاضل ح اح 11الالص

ة233 ــــخال د 2020التار دالثالث80.291سوزان ع جدوع ع د رش ةصالح الديناحالم مج 11الالمسائ

ة234 ــــخال ة احمداألو80.208افنان احمد حسن 2015التار ةصالح الدينمهد وجةالمسائ 11ال3م

ة235 ا 2020علوم القرانال د محمد الع ةصالح الدينلة جاسم محمدالثالث78.926االء محمود مج 11الالمسائ

ة236 ةال ف صالح الدرا 2020اللغة الع ف خالد نا د اللط م حمدالثالث78.173ع ةصالح الدينفردوس ابرا 11الالمسائ

ة237 ةال اس احمد غالم2020الجغراف ة احمد ع د المنعمالثالث75.755سعد ةصالح الدينعواطف ماجد ع 11الالمسائ
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