
المسماسم المدرسةاالختصاصالتحصٌل الدراسًاالسم الثالثًت

االسحالًعلً بن االجود االبتدائٌة للبناتعربً بكالورٌوسبراء جاسم دمحم مسرع1

االسحالًمتوسطة المسار المختلطة رٌاضٌاتبكالورٌوساثٌر صباح دمحم2

االسحالًثانوٌة الرافدٌنرٌاضهبكالورٌوساثٌر دمحم احمد دمحم3

االسحالًثانوٌة النابؽة الذبٌانً للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوساحمد عبد خلؾ صالح4

االسحالًمتوسطة المصطفى علوم حٌاةبكالورٌوساحمد عبدالرزاق رشٌد دمحم5

االسحالًاالصالح االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساحمد علً سلطان6

االسحالًالحمد االبتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساحمد لؤي محمود7

االسحالًثانوٌة البهجة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساحمد دمحم لطٌؾ8

االسحالًاعدادٌة المنعم المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسادهام عطٌة مضح9ً

االسحالًثانوٌة دار العلم المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساركان اٌوب مشعان عبد10

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتفٌزٌاءبكالورٌوساسراء سامً صالح11

االسحالًاعدادٌة االسحالً للبناترٌاضٌاتبكالورٌوساسراء فاضل صعب12

االسحالًاالمل االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوساسراء دمحم عباس13

االسحالً اعدادٌة المنعم علوم حٌاةبكالورٌوساشرؾ عدنان فرحان عناد14

االسحالًشط العرب االبتدائٌةعربً بكالورٌوساشرؾ علً حسٌن مطلن15

االسحالً الشهٌد خالصلؽة عربٌة بكالورٌوساشوق حمدان سلٌمان اسود16

االسحالًصدر االسالم االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسافراح اسماعٌل علٌان17

االسحالً متوسطة الرحمن كٌمٌاءبكالورٌوسافنان إبراهٌم علً 18

االسحالًالجسر العباسً االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومامال بكر حسن19

االسحالًالمبله االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوماٌات داود سالم20

االسحالًثانوٌة الرافدٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌات دمحم احمد دمحم21

االسحالًمدرسة العراق الموحد تارٌخبكالورٌوساٌاد خالد علً 22

االسحالًالعراق الموحد االبتدائٌةللبنٌنتارٌخبكالورٌوساٌاد خالد فهد23

االسحالًالصدٌك االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوساٌاد خمٌس حسن24

االسحالًالفرحاتٌة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساٌاد خمٌس حماد25

االسحالًالنابؽة الذبٌانً للبنات/ثكٌمٌاءبكالورٌوساٌمان دمحم خلؾ26

االسحالًثانوٌة الصحابة المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوساٌمن ؼازي ترك27ً

االسحالًثانوٌة الشهٌد خالص  الهلوبعربًبكالورٌوساٌناس طه علً لطٌؾ28

االسحالًالرافدٌن المختلطة/ثرٌاضٌاتبكالورٌوساٌهاب ماجد ظاهر29

االسحالًاعدادٌة االسحالًانكلٌزيبكالورٌوساٌوب مصطفى علً فاضل30

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسأرٌج احمد دمحم31

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتاسالمٌةبكالورٌوسأسٌل سامً احمد32

االسحالًاعدادٌة االسحالً للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسبارق كامل صعب33

االسحالًابو الدرداء االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسباسم علً صالح34



االسحالًاالسحالً االبتدائٌة للبنٌنعربً دبلومبتول سحاب عبد35

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتعربًبكالورٌوسبتول طه جاسم36

االسحالًمدرسة ابو صفةرٌاضٌات دبلومبسام سعد عزٌز37

االسحالًثانوٌة الصحابة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسبالل عبد النبً سالم38

االسحالًثانوٌة العلٌاء للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوستمارة ادٌب جاسم39

االسحالًثانوٌة دار العلم انكلٌزيبكالورٌوسجاسم دمحم مخلؾ40

االسحالًمدرسة الحصري االبتدائٌة رٌاضٌات دبلومجمال جاسم علوان41

االسحالًمتوسطة الهادي المختلطة جؽرافٌةبكالورٌوسجنان عبد الكرٌم محمود42

االسحالًابو صفة االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسجنان عبد اللطٌؾ صالح43

االسحالً المبلة االبتدائٌة رٌاضٌات دبلومجواد دمحم كاظم جواد44

االسحالًثانوٌة النابؽة الذبٌانً للبنٌنعربًبكالورٌوسحسن داود حسن احمد45

االسحالًالنابؽة الذبٌانً للبنٌن/ثجؽرافٌةبكالورٌوسحسٌن احمد جسام46

االسحالًثانوٌة االسحالً المسائٌة تارٌخبكالورٌوسحسٌن علً خمٌس47

االسحالًالشهٌد وائل للبنات/ثرٌاضةبكالورٌوسحمدٌة شمس احمد48

االسحالًعلً بن االجود االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحمٌد عبد الرحمن حمٌد49

االسحالًالنجدة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسحنٌن حماد حمد50

االسحالًالعادل المختلطة/ثكٌمٌاءبكالورٌوسحنٌن حمٌد عل51ً

االسحالًاالسحالً للبنات/عفٌزٌاءبكالورٌوسحوراء خلؾ حسٌن52

االسحالً الجزٌرة الثانٌة تارٌخبكالورٌوسحٌدر احمد فرحان53

االسحالًالمواكب االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسحٌدر لؤي محمود54

االسحالً مدرسة الشهداءإسالمٌةدبلومخالد خلؾ ؼزال55

االسحالًالصابرٌن االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسخضر حسن عل56ً

االسحالًدار العلم المختلطة/ثعلوم حٌاةبكالورٌوسخلؾ حسن طارش57

االسحالًالتسامح المختلطة/ثكٌمٌاءبكالورٌوسخلٌفة مزهر خلٌفة58

االسحالًالحفٌظ االبتدائٌة المختلطةاحٌاءبكالورٌوسداود امٌر حسٌن59

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتاسالمٌةبكالورٌوسدعاء خلؾ احمد60

االسحالًالحصري االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسرافد لؤي محمود عزٌز61

االسحالًمتوسطة الرحمن المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسرجا مجٌد ترك62ً

االسحالً الشهٌد خالصإنكلٌزيبكالورٌوسرحاب خالص هلوب محمود63

االسحالًثانوٌة النابؽة الذبٌانً للبناتانكلٌزيبكالورٌوسرحاب عادل ساه64ً

االسحالًمتوسطة نجوم العلم المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسرزاق فرحان هماش65

االسحالً ثانوٌة االسحالًجؽرافٌة بكالورٌوسرشٌد ماهر هل66ً

االسحالًثانوٌة االسحالً المسائٌةاسالمٌةبكالورٌوسرعد حمد مهدي67

االسحالًمدرسة الصدٌك االبتدائٌةرٌاضٌات دبلومرؼدة عالء حسٌن 68

االسحالًاعدادٌة االسحالً للبناتفنٌةبكالورٌوسرواء حسن رشاد حسن69



االسحالًثانوٌة الشهٌد خالص  الهلوب رٌاضٌاتبكالورٌوسرواء حسٌن عبد حسٌن70

االسحالً مدرسة المناة االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسروٌدة إبراهٌم احمد71

االسحالًثانوٌة النابؽة الذبٌانًجؽرافٌة بكالورٌوسروٌدة محمود بدر72

االسحالًالتسامح  التكمٌلٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسرٌاض احمد عطٌة73

االسحالًثانوٌة الصحابة المختلطةالتصادبكالورٌوسزٌن العابدٌن علً حمدان74

االسحالًالرافدٌن المختلطة/ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسزٌنب عامر عبد الجبار75

االسحالًالمهدي المنتظر التكمٌلة انكلٌزيدبلومزٌنب فتاح عبد الزهرة76

االسحالًمدرسة الحمد االبتدائٌة اسالمٌة بكالورٌوسزٌنة وصفً موفك77

االسحالًمدرسة المدوس االبتدائٌةانكلٌزيدبلومسارة عدنان دمحم مطر78

االسحالً المسار المختلطةعربًبكالورٌوسسارة لحطان عدنان79

االسحالًالحسناء المختلطة/ماحٌاء بكالورٌوسسارة هاشم ساه80ً

االسحالً متوسطة صدى اإلسالمعلوم حٌاةبكالورٌوسسرمد ٌونس حسان81

االسحالًاعدادٌة االسحالً للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسسرى نصٌؾ جاسم 82

االسحالًاسٌد بن حضٌر االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومسعاد ناصر مراد83

االسحالًثانوٌة المهند المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسسعد احمٌد دمحم84

االسحالًثانوٌة حسان بن ثابت التصادبكالورٌوسسعد صباح ناج85ً

االسحالًابن مسعود  االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسسعد موسى خلؾ خاطر86

االسحالًمدرسة الفرحاتٌة تارٌخ بكالورٌوسسفٌان سعد عزٌز87

االسحالً الرفحاتٌة االبتدائٌة تارٌخ بكالورٌوسسفٌان سعد عزٌز حسن88

االسحالًالتحدي االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسسمٌة عادي فزع89

االسحالًمدرسة التحدي انكلٌزيبكالورٌوسسمٌعة عاٌدة فزع90

االسحالً ثانوٌة االسحالً المسائٌةكٌمٌاءبكالورٌوسسهاد عالء احمد91

االسحالًمدرسة الحفٌظ االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومسهى صالج إبراهٌم 92

االسحالًمدرسة ابن الرنديعلوم لرانبكالورٌوسسهٌمه خالد فهد علً 93

االسحالًثانوٌة العادل المختلطةاحٌاءبكالورٌوسسٌروان تركً ملحم94

االسحالًالعادل االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسسٌؾ سعد عزاوي95

االسحالًمدرسة التسامح االبتدائٌةعلوم لران بكالورٌوسشاكر مطر سرور 96

االسحالً الروافد االبتدائٌة إسالمٌة دبلومشعالن معروؾ لفته97

االسحالًثانوٌة النابؽة الذبٌانً للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسشفاء نعمة ساه98ً

االسحالًمدرسة العراق الموحد رٌاضٌات دبلومشهاب احمد شهاب 99

االسحالًثانوٌة الشهٌد خالص  الهلوبعلوم حٌاةبكالورٌوسشهد ابراهٌم دمحم هماش100

االسحالًاالسحالً االبتدائٌة الثانٌة للبنااتتارٌخبكالورٌوسشهد صالح دبٌس101

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتاحٌاءبكالورٌوسشهالء سلٌمان لٌلو102

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتاحٌاءبكالورٌوسشٌماء جمهور خلٌفة خاطر103

االسحالً مدرسة الشٌال االبتدائٌة رٌاضٌاتدبلومشٌماء حسن عواد خلؾ104



االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسصبا صباح دمحم طارش105

االسحالًالشهداء االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسصباح نوري مرٌؾ106

االسحالً ثانوٌة المواكبإسالمٌة بكالورٌوسصبرٌه حمٌد سفاح مشوح107

االسحالًمدرسة الحصري االبتدائٌة عربً بكالورٌوسصفاء جاسم علوان108

االسحالًالعادل المختلطة/ثتارٌخبكالورٌوسصفاء سعد برع109

االسحالً المدوس االبتدائٌةإسالمٌةبكالورٌوسصكر عدنان دمحم جاسم110

االسحالً نجوم العلمإسالمٌة بكالورٌوسصالح مهدي محٌبس حامد111

االسحالًثانوٌة الصحابة المختلطةاحٌاءبكالورٌوسصهٌب حسن عل112ً

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتانكلٌزيبكالورٌوسضٌوؾ حاتم دمحم113

االسحالًذات الرلاع االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسطالب دمحم حردان114

االسحالًالوجدان االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعادل عباس احمد115

االسحالًدار العلم االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومعاٌد حسٌن حمود116

االسحالًمتوسطة الهادي المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسعبد الرحمن علً دحام117

االسحالًمتوسطة صدر االسالمجؽرافٌةبكالورٌوسعبد الرزاق حسان عبد118

االسحالً ثانوٌة النابؽة الذٌبانًفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالرحمن ماهر عل119ً

االسحالًمدرسة الشهداء االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسعبدالرحمن دمحم حسٌن 120

االسحالً الشهٌد خالصكٌمٌاءبكالورٌوسعبدهللا جاسم دمحم جداع121

االسحالًالرافدٌن المختلطة/ثاحٌاء بكالورٌوسعدنان عبد الواحد كلش122

االسحالًثانوٌة أسماء بنت ابً بكراحٌاءبكالورٌوسعدنان عبدهللا حسٌن123

االسحالًالنوارس االبتدائٌة المختلطةرٌاضةبكالورٌوسعدنان محٌسن جعفر124

االسحالً مدرسة المعٌنٌةإنكلٌزيدبلومعروبة دمحم فهد125

االسحالً مدرسة المعٌنٌة علوم لرانبكالورٌوسعزت احمد حسٌن126

االسحالً مدرسة االسحالً االبتدائٌة تارٌخدبلومعزت سامً عل127ً

االسحالً مدرسة اإلصالح االبتدائٌة أصول فمة بكالورٌوسعزٌز ٌاسٌن سلمان128

االسحالًذات السالسل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة دبلومعساؾ احمد مضح129ً

االسحالًثانوٌة االسحالً المسائٌةعلوم لرانبكالورٌوسعصام سبع خمٌس موسى130

االسحالًالصدٌك االبتداٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعكاب احمد عل131ً

االسحالًابن الرندي االبتدائٌةعربًدبلومعالء محمود حسن مخلؾ132

االسحالً مدرسة ورلة ابن نوفل االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسعلً احمد ٌاسٌن مؽامس133

االسحالًإعدادٌة االسحالً للبنٌنعربًبكالورٌوسعلً تركً مجٌد134

االسحالً مدرسة ذات الدفاع االبتدائٌة جؽرافٌةبكالورٌوسعلً حمد خلؾ حسٌن135

االسحالًثانوٌة المهندعربًبكالورٌوسعلً شرلً فهد عل136ً

االسحالًاالثٌر االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومعلً مطنً حسٌن137

االسحالًثانوٌة دار العلم التصادبكالورٌوسعلً هاشم دمحم138

االسحالًشط العرب  االبتدائٌة  عربًبكالورٌوسعماد علً صالح حسن 139



االسحالًورلة بن نوفل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسعمار رعد زنزل140

االسحالً مدرسة التسامح االبتدائٌةعربً بكالورٌوسعمار دمحم فهد عل141ً

االسحالًالرلٌب االبتدائٌة الممختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسعمار مشعل حسن142

االسحالًالمهدي المنتظر التكمٌلة علومدبلومعمر عبد الواحد ابراهٌم143

االسحالً متوسطة المسار فنٌةبكالورٌوسعمر عزٌز خضٌر 144

االسحالًعبد المادر الكٌالنً االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعهود حسن عل145ً

االسحالًمتوسطة ذات السالسلاحٌاءبكالورٌوسؼازي شمس صالح146

االسحالًالمازنً االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسؼفران خضر عبود جاسم147

االسحالًالعفه االبتدائٌه المختلطه تارٌخبكالورٌوسؼفران ساجد صعب148

االسحالً مدرسة التسامح إنكلٌزي دبلومؼٌداء احمد حسٌن149

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتعربًبكالورٌوسفاطمة حسن علً احمد150

االسحالًمتوسطة المصطفى للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسفاطمة دمحم جاسم151

االسحالًالحجاز المختلطة/ثفٌزٌاءبكالورٌوسفراس حكمت عل152ً

االسحالًالمبله االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسفلاير خلؾ احمد153

االسحالًالهتدي باهلل انكلٌزي بكالورٌوسفالح عبد الجبار فٌاض154

االسحالًثانوٌة الرافدٌن للبنٌنتارٌخبكالورٌوسفواز حسٌن علً حمد155

االسحالًالشهداء االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومفؤاد احمٌد دمحم156

االسحالًاالسحالً االبتدائٌة االولىرٌاضٌاتبكالورٌوسفٌان حسٌن ظاهر حسٌن157

االسحالًمتوسطة جسر حربى المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسفٌصل حمد سلٌم158

االسحالًدار العلم المختلطة/ثرٌاضهبكالورٌوسلتٌبة فالح حسن159

االسحالً مدرسة ذات الدفاع االبتدائٌة لؽة عربٌة بكالورٌوسلتٌبة دمحم ذٌاب حسٌن160

االسحالً المنائر االبتدائٌةعربً بكالورٌوسلٌس ٌاسٌن محمود كاظم161

االسحالًالمنائر االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوملٌصر عدنان جمٌل162

االسحالًثانوٌة المهندعربًبكالورٌوسكرم احمد علً شرل163ً

االسحالً مدرسة العادل االبتدائٌة جؽرافٌة بكالورٌوسكرم امٌن إبراهٌم فرحان164

االسحالًاعدادٌة االسحالً للبنٌنتارٌخبكالورٌوسكمال جاسم دمحم علٌان165

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسلبنى عبد الواحد كلش166

االسحالًثانوٌة الرافدٌن المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسلٌث اكرم عبد167

االسحالًثانوٌة االسحالً المسائٌة اسالمٌةبكالورٌوسماجد علً خمٌس168

االسحالًثانوٌة دار العلم المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسمثنى سعد هللا سالم حسٌن169

االسحالًثانوٌة المواكب المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم عبدهللا جاسم170

االسحالًالمدوس االبتدائٌة المختلطةعربً بكالورٌوسدمحم لحطان حتروش171

االسحالًمدرسة المدوس االبتدائٌةعربًبكالورٌوسدمحم لحطان حتروش دمحم172

االسحالً ثانوٌة التسامح المختلطة رٌاضٌات بكالورٌوسدمحم هاشم علً 173

االسحالًمدرسة ابن الرنديرٌاضة بكالورٌوسمحمود ٌونس علً 174



االسحالً مدرسة االسحالً االبتدائٌة انكلٌزيبكالورٌوسمراد طه احمد 175

االسحالًمدرسة االسحالً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمراد طه احمد دمحم176

االسحالًثانوٌة كعب بن زهٌرانكلٌزيبكالورٌوسمراد عٌدان حمدان177

االسحالًإعدادٌة االسحالً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمروان علً لٌل178

االسحالً عبدهللا بن مبارن تارٌخ بكالورٌوسمروة خالد دمحم حسٌن179

االسحالًالحصري االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسمروة شاكر جاسم180

االسحالًالنجدة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسمروه عبد الرحمن حمٌد181

االسحالًثانوٌة عبد الرحمن بن عوؾ المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسمشتاق زٌدان خلؾ182

االسحالً المصطفى المختلطة رٌاضةبكالورٌوسمصطفى احمد شذر حسٌن183

االسحالًالمهتدي باهلل االبتدائً المختلطةرٌاضٌاتدبلوممصطفى عدنان جمٌل184

االسحالًدار العلم المختلطة/ثاسالمٌةبكالورٌوسمظفر عبد المحسن كلش185

االسحالًالمشاعل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة دبلوممعتز ابراهٌم خلؾ186

االسحالًالجزٌرة الثانٌة االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومممصد علً حسٌن187

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائل للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسمكارم ٌاسٌن سعدون188

االسحالًالروافد االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسمكً حسٌن دروٌش189

االسحالًاالثار االبتدائٌة المختلطة اجتماعٌاتدبلوممنى حسن عل190ً

االسحالًالمواكب المختلطة/ثانكلٌزيبكالورٌوسمهدي خلٌل ابراهٌم191

االسحالًاعدادٌة الروافداسالمٌة بكالورٌوسمهند دمحم عباس192

االسحالًاعدادٌة المنعم رٌاضة بكالورٌوسمهند محمود مهدي193

االسحالً الشهٌد خالصكٌمٌاءبكالورٌوسمٌراس لاسم عبدالرحمن محمود194

االسحالًضوء الحك االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة دبلومناصح علً خلؾ195

االسحالًنور االسالم االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسناطك كٌطان طلفاح مشوح196

االسحالًالمدوس االبتداٌئة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسناظم دمحم مشعل197

االسحالً المدوس االبتدائٌةإسالمٌة بكالورٌوسنزار عبدان حمدان نصٌؾ198

االسحالً ثانوٌة االسحالً المسائٌةاجتماعبكالورٌوسنضال حمٌد علً 199

االسحالًالحصري االبتدائٌة المختلطةعربً دبلومنعٌم مصلح دمحم200

االسحالًثانوٌة الشهٌد وائلكٌمٌاءبكالورٌوسنعٌمة عبدالواحدكلش حنتوش201

االسحالًثانوٌة الشهٌد خالص الهلوبتارٌخبكالورٌوسنورس ؼانم عنبر مسرع202

االسحالًالمنار االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسهدى دمحم صالح203

االسحالً المبلة االبتدائٌة جؽرافٌة بكالورٌوسهشام نصٌؾ عبد انصٌؾ204

االسحالًالوجدان االبتدائٌة المختلطةعربً بكالورٌوسهناء محمود فرحان205

االسحالًمدرسة جسر الحربة رٌاضٌات دبلومهند عبد الكرٌم عطاهلل206

االسحالًثانوٌة حسان بن ثابتاسالمٌةبكالورٌوسهنوؾ جبار سلمان207

االسحالًعمرو بن العاص االبتدائٌة االمختلطةعربً بكالورٌوسهٌام اسماعٌل ابراهٌم208

االسحالً متوسطة الهدى للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسورود جاسم نصٌؾ 209



االسحالًمدرسة شط العرب علوم حٌاة بكالورٌوسوسن صاٌل عداي210

االسحالً دار العلمفٌزٌاءبكالورٌوسوعد حفظً عبدالرحمن211

االسحالًعبد الرحمن بن عوؾ المختلطة/ثفٌزٌاءبكالورٌوسوعد خضٌر عباس212

االسحالًالمواكب االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسوعد علً خلؾ جفال213

االسحالًاالمجاد االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسوعد دمحم بزٌع سعد214

االسحالًالرلٌب االبتدائٌة الممختلطةانكلٌزيبكالورٌوسوعد محمود حسن مخلؾ215

االسحالًمتوسطة جسر حربى المختلطةرٌاضٌات بكالورٌوسوفاء جمٌل جاسم216

االسحالًابو صفة االبتدائٌة للبناتعربًدبلوموفاء حمٌد خضر صالح217

االسحالًعبدهللا بن المبارن االبتدائٌةانكلٌزيدبلوموفاء دحام حمود218

االسحالًالشهٌد وائل للبنات/ثاسالمٌةبكالورٌوسوالء حسن رشاد219

االسحالًاالسحالً للبنات/عاحٌاء بكالورٌوسوالء خلؾ حسٌن220

االسحالًمدرسة أبو صفة االبتدائٌةعربًدبلومولٌد تركً مجٌد 221

االسحالً ثانوٌة االسحالً المسائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسٌاسمٌن عبدالكرٌم احمد222

االسحالً االسحالً الثانٌة اجتماعٌاتدبلومٌمٌن خالد حمادي عبٌد223

االسحالًالعباس بن عبد المطلب االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومٌمٌن عارؾ مسربت224

التركمانٌةمتوسطة نور الملم للبناترٌاضبات بكالورٌوساٌبن لاٌمز علً موسى225

التركمانٌةث االمانً للبنٌنتركمانًبكالورٌوسإبراهٌم كمال حٌدر إبراهٌم226

التركمانٌةع دمشك للبناتتركمانًبكالورٌوسجنان عائد مهدي حسٌن227

التركمانٌةع طوز للبناتتركمانًبكالورٌوسسراب سمٌن علً جوبان228

التركمانٌةالشهٌد  علً هاشم مختار اوؼلوتركمانًبكالورٌوسشهد دمحم مهدي حسن229

التركمانٌةالشهٌد علً هاشمرٌاضٌاتدبلومصورال حازم اكبر230

التركمانٌةالتمدم االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسعباس حسن علً حسن231

التركمانٌةالشهٌد علً هاشمانكلٌزيبكالورٌوسمالن ٌونس خضر232

التركمانٌةثانوٌة االمانً للبناتإنكلٌزيبكالورٌوسمرال نهاد كرٌم جعفر233

التركمانٌةحسان بن ثابت االبتدائٌة للبنٌنالدرسات التركمانٌة بكالورٌوسمروة صباح سال234ً

التركمانٌةاالندلس للبنات/ ث تركمانًبكالورٌوسمناهل اكرم مهدي حسٌن235

الدجٌلالزبٌدات االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسهدٌة جاسم دمحم موسى236

الدجٌل الطؾ. معربًبكالورٌوسابتسام جاسم دمحم حمٌد237

الدجٌل المستمبل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومابتسام حسن كاظم صالح238

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلعربًبكالورٌوسابراهٌم حسٌن مسلم داود239

الدجٌل العدالة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساثار ردام اسماعٌل ثامر240

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنات0ث اسالمٌةبكالورٌوساثمار ثامر عناد كعود241

الدجٌل  العدالة المختلط0ث كٌمٌاءبكالورٌوساحمد صفاء نصٌؾ جاسم242

الدجٌل متوسطة الحٌدراسالمٌةبكالورٌوساحمد عبود فرحان عباس243

الدجٌل ثانوٌة الثائر المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساسراء ابراهٌم خلؾ عل244ً



الدجٌل شهداء البادٌةانكلٌزيبكالورٌوساسراء حسٌن حامد عفات245

الدجٌل الشهٌد جدعانعربًبكالورٌوساسراء صادق محمود حسن246

الدجٌل  الٌرمون للبنات0ث رٌاضٌاتبكالورٌوساسراء عادل رشٌد مهدي247

الدجٌل مدرسة اللٌطانًرٌاضٌات دبلوم اسراء علً جلوب 248

رٌاضٌات دبلوماسراء علً لفتة عزٌز249

وعلوم

الدجٌل الزبٌدات للبنات

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنٌن0ث كٌمٌاءبكالورٌوساسماء احمد عبد الكرٌم علوان250

الدجٌل دار السالم للبنٌن . ثعربًبكالورٌوساسٌل هاشم كرٌم251

الدجٌل  الشباب العرب0ًم انكلٌزيبكالورٌوساطٌاؾ دمحم عبود صبح252ً

/ عربً دبلوماعٌاد باهر بندر حمزة253

اسالمٌة

الدجٌل الكرار االبتدائٌة المختلطة

الدجٌل الشهٌد دمحم هاديانكلٌزيدبلومافٌاء حسن عل254ً

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوساالء خضٌر عباس خلٌل255

الدجٌل اعدادٌة الدجٌل للبناتفٌزٌاءبكالورٌوساالء رعد عزٌز256

الدجٌل متوسطة حجً جوادتارٌخبكالورٌوساالؾ عبد الهادي مصطاؾ احمد257

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنٌن0ث انكلٌزيبكالورٌوسامنه عاٌد كردي جمٌل258

الدجٌل المطٌرات المختلطةتارٌخبكالورٌوسامنه ؼسان عبد الواحد عل259ً

الدجٌل مدرسة صفً الدٌن الحلً انكلٌزيدبلومانتضار صالح حسن علوان 260

الدجٌل موسى الكاظمرٌاضٌاتدبلومانسام رٌاض كاظم حمٌد261

الدجٌل العدالة المختلطةاسالمٌةدبلومانسام سعد حاتم سلمان262

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م عربًبكالورٌوسانؽام دمحم جاسم حسن263

الدجٌل صفً الدٌن الحلًرٌاضٌاتدبلومانفال عبد الهادي مصطاؾ264

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م رٌاضٌاتبكالورٌوسانوار حمٌد محمود حسن265

عربً دبلومانوار دمحم لطٌؾ نجم266

اجتماعٌات

الدجٌل الجلٌل االبتدائٌة للبنات

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسانور احمد عوٌد حسن267

الدجٌل ثانوٌة دار السالمجؽرافٌةبكالورٌوسانور جاسم دمحم268

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلفٌزٌاءبكالورٌوسانور عمٌل ناٌؾ عبود269

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوساٌات ردام اسماعٌل ثامر270

/ رٌاضٌات دبلوماٌات رعد رحٌم جاسم271

علوم

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطة

الدجٌل مدرسة الودود للبنٌناحٌاء بكالورٌوساٌاد سامً ٌاسٌن272

الدجٌل العدالة المختلطةرٌاضٌاتدبلوماٌثار سعٌد حاتم سلمان273

الدجٌل المعارؾ العرالٌة للبنات . مفٌزٌاء بكالورٌوساٌمان احمد دمحم274

الدجٌل جمانه للبنات. م لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوساٌمان فرحان جبار جاسم275

الدجٌل االجٌال االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوماٌناس حسن حسٌن روٌد276

الدجٌل المناذرة االبتدائٌةعربًدبلوماٌناس منشد بدر277

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م انكلٌزيبكالورٌوساٌه ولهان جاسم دمحم278

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن اسالمٌة بكالورٌوساٌوب احمد ابراهٌم عبد279



الدجٌل الطؾ . مانكلٌزي بكالورٌوسبدور كنعان سعدون عامر280

الدجٌل االجٌال االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاء بكالورٌوسبراء سعد جاسم جواد281

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م عربًبكالورٌوسبشائر عادل سامً مالن282

/ رٌاضٌات دبلومبلسم حسٌن علً حسن283

علوم

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطة

الدجٌل متوسطة موسى الكاظم المختلطةعلوم لرانبكالورٌوسبلسم رٌاض سلمان صابر284

الدجٌل متوسطة موسى الكاظم المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسبٌان احمد تركً دمحم285

الدجٌل جعفر الصادقرٌاضٌاتدبلومبٌداء صفاء علً حسٌن286

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسبٌداء عائد رشٌد عباس287

الدجٌلاعدادٌة الدجٌلانكلٌزيبكالورٌوستبارن لٌث عبدهللا دمحم288

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوستؽرٌد عناد محمود هزاع289

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوستموى جابر محمود عباس290

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م عربًبكالورٌوستمى رعد ؼانم291

الدجٌل متوسطة حجً جوادعلوم حٌاةبكالورٌوستمى زهٌر محمود حسٌن292

الدجٌل  المجد المختلطه0م انكلٌزيبكالورٌوستمٌم شاكر محمود مهدي293

الدجٌل مدرسة خزرج المختلطة إنكلٌزي دبلوم ثرٌا حسٌن علً عباس 294

الدجٌل  المجاهد المخلطه0ث رٌاضهبكالورٌوسجاسم ضٌاء مهدي حسن295

الدجٌل النباعً االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسجمال ابراهٌم خلٌل روٌد296

الدجٌل شهداء البادٌة االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسحارث عبد الواحد حمود عباس297

الدجٌل الجلٌل للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسحسام عبد زبن حبٌب298

الدجٌل  الجلٌل للبنٌن0م رٌاضٌاتبكالورٌوسحسام كرٌم حسٌن299

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م  فنٌةبكالورٌوسحسن عبد المطلب جعفر300

الدجٌل  الشباب العرب0ًم عربًبكالورٌوسحسن علً مهدي301

الدجٌل  المجاهد المخلطه0ث انكلٌزيبكالورٌوسحسنٌن طه ٌاسٌن حسن302

الدجٌل بداح بن عاصم . مانكلٌزي بكالورٌوسحسنٌن عباس ابراهٌم دروٌش303

علومبكالورٌوسحسٌن صباح ناٌؾ304
مدرسة المناذرة االبتدائٌة 

المختلطة
الدجٌل

الدجٌل اضواء العلمصفوؾ اولٌةبكالورٌوسحمود حاجم كعٌد حمود305

الدجٌل  البروج للبنات0ث عربًبكالورٌوسحنٌن سبع ٌوسؾ عل306ً

الدجٌل  البروج للبنات0ث رٌاضٌاتبكالورٌوسحٌاة احمد حسٌن عل307ً

الدجٌل اعدادٌة فاطمة بنت اسدانكلٌزيبكالورٌوسختام حسٌن علً حسون308

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م اسالمٌةبكالورٌوسخنساء عباس فاضل عباس309

الدجٌل  زٌنب للبنات0م رٌاضٌاتبكالورٌوسخنساء لاسم احمد كرٌم310

الدجٌل االستمالل المختلطة. ث عربًبكالورٌوسدالٌا حسن علً حسٌن311

الدجٌل الزبٌدات للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسدالٌا صكبان رشٌد عباس312

/ رٌاضٌات دبلومدعاء سعد حبٌب حمٌدان313

علوم

الدجٌل اضواء العلم

الدجٌل الشهٌد دمحم هاديرٌاضٌاتدبلومدعاء طه ٌاسٌن314



الدجٌل النشى الجدٌدانكلٌزيدبلومدعاء عٌدان علً حسٌن315

/ رٌاضٌات دبلومدنٌا حاتم كرٌم احمد316

علوم

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌن

الدجٌل  ذي لار للبنات0ث اسالمٌةبكالورٌوسدٌنا خالد تعبان لفته317

الدجٌل  ذي لار للبنات0ث فٌزٌاءبكالورٌوسذكرى رعد ؼانم عبد318

الدجٌل موسى الكاظمانكلٌزيدبلومذكرى شعالن كاظم سلطان319

الدجٌل متوسطة موسى الكاظم المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسذكرى نعمان ناٌؾ ابراهٌم320

الدجٌل االبراهمٌة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسرحاب موسى كاطع موسى321

الدجٌل ام كلثومرٌاضٌاتدبلومرسل حمٌد دمحم حمدي322

الدجٌل مدرسة الحسٌن جؽرافٌةبكالورٌوسرسل خالد اسماعٌل323

الدجٌل للبنٌن (2)الدجٌل عربًدبلومرسل رعد جاسم جواد324

الدجٌل جمانه للبنات. م فٌزٌاء بكالورٌوسرسل دمحم عبد االله325

الدجٌل مدرسة الحسٌن تارٌخ بكالورٌوسرشا زامل اسماعٌل326

الدجٌل  للبنات2االبراهٌمة اسالمٌة/عربً دبلومرشا كاظم محسن عل327ً

الدجٌل  الشٌخ جمٌل0م انكلٌزيبكالورٌوسرشٌد حمٌد محمود احمد328

الدجٌل مسرى الرسولرٌاضٌاتدبلومرفاه جمٌل عبد االمٌر عل329ً

الدجٌل السنابل االبتدائٌةانكلٌزيدبلومرفد فاضل عباس ابراهٌم330

الدجٌل الشهٌد دمحم هاديرٌاضٌاتدبلومرفل احمد حمٌدان331

الدجٌل الممصود االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومرلٌة امٌر لحطان ابراهٌم332

الدجٌل متوسطة حجً جوادفٌزٌاءبكالورٌوسرلٌة عبد االمٌر لطٌؾ عبد الحسٌن333

الدجٌل الحٌدرٌة االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسرلٌة نزار فاضل عباس334

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.علؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسرلٌه كاظم حمٌد كاظم335

الدجٌل متوسطة رلٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسرندة حسون حمد مشوح336

الدجٌل ثانوٌة الثائر المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسرندة رعد ؼانم عبد عل337ً

الدجٌل شهداء البادٌةعربًبكالورٌوسرواء سامً كعود صلب338ً

الدجٌل الؽد المشرق االبتدائٌةعلوم حٌاةبكالورٌوسرواٌة حسن علً خلٌفة339

الدجٌل مدرسة الكرار االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومرونك فؤاد سعٌد عباس340

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومروى دمحم جاسم حسن341

الدجٌل جمانه للبنات. م تارٌخبكالورٌوسروٌده حسن علً خلٌفه342

الدجٌل  ذي لار للبنات0ث رٌاضٌاتبكالورٌوسرؤى حسن هادي موسى343

الدجٌل  الٌرمون للبنات0ث عربًبكالورٌوسرؤى عماد دمحم احمد344

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنات0ث عربًبكالورٌوسرٌام ثامر عناد كعود345

الدجٌل رمضان مبارن للبنٌنانكلٌزيدبلومرٌام علً كرٌم مهدي346

الدجٌل  زٌنب للبنات0م عربًبكالورٌوسرٌم لفته حمد هدوة347

الدجٌل  للبنات2االبراهٌمة رٌاضٌاتدبلومرٌم دمحم زٌدان عل348ً

الدجٌل  البروج للبنات0ث انكلٌزيبكالورٌوسرٌم نصٌؾ جاسم عبٌد349



الدجٌل  الشهٌد مصطفى  المختلطه0م انكلٌزيبكالورٌوسرٌمه سعد محسن حمد350

الدجٌل شهداء المولؾصفوؾ اولٌةبكالورٌوسزمان داخل عباس عودة351

الدجٌل موسى الكاظمانكلٌزيبكالورٌوسزهراء اركان جعفر عزٌز352

الدجٌل جمانه للبنات. م عربًبكالورٌوسزهراء باسم دمحم عزاوي353

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.ععربًبكالورٌوسزهراء بشار خلٌل عطا هللا354

الدجٌل ثانوبة االمانة المختلطةعربًبكالورٌوسزهراء حاتم مهدي355

/ رٌاضٌات دبلومزهراء حبٌب ظاهر كرٌم356

علوم

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌن

الدجٌل ام كلثومعربًدبلومزهراء رٌاض حاتم زٌدان357

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن فٌزٌاء بكالورٌوسزهراء عامر فرحان كاظم358

/ عربً دبلومزهراء عاٌد حسن عبد الحمٌد359

اسالمٌة

الدجٌل للبنٌن (2)الدجٌل 

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلرٌاضٌاتبكالورٌوسزهراء عبد هللا جاسم حمد360

الدجٌل الممصود االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسزهراء ؼزوان ناصر حسون361

/ رٌاضٌات دبلومزٌنب بالر صادق حبٌب362

علوم

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطة

الدجٌل البٌرق االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومزٌنب حسن حسٌن روٌد363

الدجٌل المناذرة االبتدائٌةانكلٌزيدبلومزٌنب حكمت اسماعٌل مهدي364

الدجٌل  النزاهه  للبنٌن0ث انكلٌزيبكالورٌوسزٌنب خضٌر عباس عل365ً

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م انكلٌزيبكالورٌوسزٌنب عاٌد دمحم علوان366

الدجٌل المعارؾ العرالٌة للبنات . متارٌخبكالورٌوسزٌنب عدنان نجم367

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومزٌنب فهمً لطٌؾ شالش368

الدجٌل الزبٌدات للبناترٌاضٌاتدبلومزٌنب دمحم كاظم حاتم369

/ رٌاضٌات دبلومزٌنة حكمت مجٌد دمحم370

علوم

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌن

الدجٌل  الٌرمون للبنات0ث انكلٌزيبكالورٌوسسارة حسٌن جمٌل سعٌد371

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسسارة علً جبار جاسم372

الدجٌل الشعب العربً للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسارة دمحم خضٌر373

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومسارة محمود علوان نصٌؾ374

الدجٌل العدالة المختلطةعربًبكالورٌوسساره حسام عبد الرزاق375

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسساره حسٌن جاسم عبٌد376

الدجٌل ثانوٌة الفاروق للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسساري طارق عبود مجٌد377

الدجٌل البٌرق االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسسالً حسن دمحم حسٌن378

الدجٌل مدرسة بنً تمٌم االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسسث379

الدجٌل مدرسة رمضان مبارنفنٌة دبلومسجاد ثامر خضٌر عباس380

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن رٌاضة بكالورٌوسسجاد عباس حسٌن جاسم381

الدجٌل مسرى الرسولانكلٌزيبكالورٌوسسجى جاسم حسن382

الدجٌل رمضان مبارن للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسجى حمٌدي عزٌز حمٌدي383

الدجٌل تبارن للبنٌن. م لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسسجى عبد المهدي صالح مهدي384



الدجٌل  المجاهد المخلطه0ث كٌمٌاءبكالورٌوسسجى فٌصل علً جاسم385

الدجٌل الشموس االبتدائٌة للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسسحر عبد الرحٌم فاضل386

الدجٌل الشهٌد مصطفىجؽرافٌةبكالورٌوسسراب محمود دمحم387

الدجٌل  البروج للبنات0ث اسالمٌةبكالورٌوسسرى عبد الحسٌن حاتم عبد الحسٌن388

الدجٌل الطٌبات االبتدائٌةعربًدبلومسعد حاٌؾ محمود389

الدجٌل  المجد المختلطه0م فٌزٌاءبكالورٌوسسفٌان جسام شمس عبٌد390

الدجٌل للبنات (1)االبراهٌمٌة انكلٌزيدبلومسكٌنة سعد حسن هادي391

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنٌن0ث احٌاءبكالورٌوسسالم فاضل علوان حسٌن392

الدجٌل اعدادٌة فاطمة بنت اسدانكلٌزيبكالورٌوسسما حازم دمحم حاتم393

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن عربً بكالورٌوسسماح حمدي كاهً ابراهٌم394

الدجٌل  المجاهد للبنات0م انكلٌزيبكالورٌوسسناء حسن علوان حسٌن395

الدجٌل مدرسة المناذرة  االبتدائٌة عربً دبلومسنار جهاد نجم396

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنات0ث انكلٌزيبكالورٌوسسهاد كرٌم حسٌن دمحم397

الدجٌل  الجلٌل للبنٌن0م انكلٌزيبكالورٌوسسهى هادي خزعل هادي398

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومسٌؾ هللا علً جاسم نعمان399

الدجٌل مدرسة فتاة الرافدٌن للبنٌن عربًدبلومسٌناء عبد الحافظ طعمة400

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومشابٌب حسٌن عبٌد عل401ً

الدجٌل متوسطة الشهٌد جدعانعلوم حٌاةبكالورٌوسشعالن فواز حمٌد محجوب402

الدجٌل الجلٌل االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومشفاء ٌونس صالح عبد هللا403

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشهد حسون حمد مشوح404

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن جؽرافٌة بكالورٌوسشهد عبد الحمٌد جواد حسٌن405

الدجٌل الشهٌد مصطفى المعظماويعربًدبلومشهد فاضل فهد مرهج406

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومشٌماء داود عداي احمد407

الدجٌل النباعً االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومشٌماء زهٌر حسٌن كاظم408

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومشٌماء صباح مهدي حسنح409

الدجٌل الودود للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشٌماء دمحم سعد410

/ رٌاضٌات دبلومصابرٌن حمٌد مولى عون411

علوم

الدجٌل فتاة الرافدٌن

الدجٌل المستمبل االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومصفاء صباح اسماعٌل ابراهٌم412

/ عربً دبلومصفاء ضٌاء الدٌن حسٌن عل413ً

اجتماعٌات

الدجٌل فتاة الرافدٌن

الدجٌل العدالة المختلطةرٌاضٌاتدبلومضحى فارس دمحم حمٌدي414

الدجٌل عشار للبنٌن عام دبلومضحى كاظم عزٌز415

الدجٌل المستمبل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومضمٌاء فرحان فاضل سعود416

الدجٌل الدجٌل للبنات. ععربً بكالورٌوسضوٌه دمحم سرحان حمٌد417

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسطٌبة صباح خلؾ ابراهٌم418

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومظاهر نصٌؾ جاسم محٌمٌد419



الدجٌل النزاهة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبد العزٌز عباس جبرٌت فرمان420

الدجٌل المطٌرات المختلطةعربًبكالورٌوسعبد هللا رباح حسٌن جاعد421

الدجٌل الشموس االبتدائٌة  للبنٌنرٌاضٌات دبلومعبٌر حمٌد ضباب422

الدجٌل الشموس االبتدائٌة للبناتاجتماعٌات بكالورٌوسعبٌر حمٌد ضباب سرحان423

الدجٌل مدرسة الشهٌد ظافر انكلٌزيبكالورٌوس عبٌر عامر عداي424

الدجٌل المالن االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزي بكالورٌوسعبٌر عماد حاتم جسام425

الدجٌل  المجاهد للبنات0م عربًبكالورٌوسعذراء عباس شنٌت عل426ً

الدجٌل اضواء العلمانكلٌزيدبلومعال حسٌن عبود مهدي427

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م انكلٌزيبكالورٌوسعال حسٌن موسى نعمه428

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن عربًبكالورٌوسعال سعد علً كاظم429

/ عربً دبلومعال عبد االمٌر لطٌؾ عبد الحسن430

اسالمٌة

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌن

الدجٌل الطٌبات االبتدائٌة علوم لران بكالورٌوسعالء جاسم دمحم431

الدجٌل الطٌبات االبتدائٌة رٌاضٌاتبكالورٌوسعالء لطٌؾ جاسم432

الدجٌل النباعً االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسعلً ثائر دمحم حسن433

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.عفٌزٌاء بكالورٌوسعلً حسٌن عبد حسٌن434

الدجٌل الطؾ . مرٌاضٌات بكالورٌوسعلً خضٌر دمحم نجم435

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.عأحٌاءبكالورٌوسعلً سهٌل نجم عون436

الدجٌل الودود للبنٌنفنٌةدبلومعلً طعمة احمد كاظم437

الدجٌل سٌد جاسم االبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلومعلً عبد الهادي علٌوي ناصر438

الدجٌل متوسطة االمانه المختلطهتارٌخبكالورٌوسعلً عران دمحم فرحان439

الدجٌل متوسطة الشهٌد جدعانكٌمٌاءبكالورٌوسعلً ؼاٌب زهٌري جمٌل440

الدجٌل متوسطة حجً جوادعربًبكالورٌوسعلً دمحم ساهً رٌزة441

الدجٌل  الجلٌل للبنٌن0م عربًبكالورٌوسعلً محمود مهدي صالح442

الدجٌل دار السالم للبنٌن . ثكٌمٌاءبكالورٌوسعلً واثك ٌوسؾ جمٌل443

الدجٌل جمانه للبنات. م لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسعلٌاء اوس احمد حمزه444

الدجٌل اضواء العلم االبتدائٌة عربً بكالورٌوسعلٌاء عماد نجم عبٌد445

الدجٌل  الدجٌل المسائٌة0م تارٌخبكالورٌوسعمار اسماعٌل دمحم حمادي446

الدجٌل  العدالة المختلط0ث احٌاءبكالورٌوسعمار حاتم سلطان الحج447

الدجٌل اعدادٌة الشٌخ المفٌد للبنٌن فلسفةبكالورٌوسعمار سعدي ظاهر نصٌؾ448

الدجٌل  الشٌخ المفٌد للبنٌن0ع عربًبكالورٌوسعمار مظهر عل449ً

الدجٌل ثانوٌة المستمبل المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسعمر فرحان حسٌن حبٌب450

الدجٌل  للبنات2االرادة انكلٌزي بكالورٌوسعهد باهر بندر حمزه451

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبناتعربًدبلومؼادة عبد الرحمن حسون علوان452

الدجٌل  المجد المختلطه0م احٌاءبكالورٌوسؼاده رعد ؼانم عبد453

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلانكلٌزيبكالورٌوسؼربٌة عائد حمٌدان عل454ً



الدجٌل متوسطة خاتم االنبٌاءانكلٌزيبكالورٌوسؼسان خالد ؼانم مانع455

الدجٌل صفً الدٌن الحلًرٌاضٌاتبكالورٌوسؼصون علً مصحب حسٌن456

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومؼفران بالر صادق حبٌب457

الدجٌل متوسطة الجلٌل المختلطة انكلٌزي بكالورٌوسؼفران صفاء حسٌن458

الدجٌل للبنٌن (2)الدجٌل انكلٌزيدبلومؼفران ضٌاء علً حسٌن459

الدجٌل خدٌجة االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسؼفران طارق ؼفوري460

الدجٌل متوسطة رلٌة للبناتاجتماعٌات بكالورٌوسفاتن احمد جاسم صالح461

الدجٌل المعارؾ العرالٌة للبنات . ماللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسفاتن ضٌاء مهدي462

الدجٌل المطٌرات المختلطةرٌاضٌاتدبلومفاروق احمد رحٌم مجٌد463

الدجٌل دار السالم للبنٌن . ثعلوم حٌاة بكالورٌوسفاضل رحٌم علً سلطان464

الدجٌل متوسطة الشهٌد جدعانعربًبكالورٌوسفاطمة اٌاد عبد الرزاق عبد اللطٌؾ465

الدجٌل مدرسة الودودرٌاض أطفالبكالورٌوسفاطمة باسم هاشم بجاي466

الدجٌل المطٌرات المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسفائك ؼدار هدٌب467

الدجٌل جعفر الصادقعربًبكالورٌوسفراس نصٌؾ جاسم عبٌد468

الدجٌل متوسطة حجً جوادانكلٌزيبكالورٌوسفرح ٌاس خضٌر عباس469

الدجٌل ثانوٌة بداح بن عاصمعلوم لرانبكالورٌوسفرمان علً فرمان عران470

الدجٌل متوسطة موسى الكاظم المختلطةعربًبكالورٌوسفرٌدة ماهر مزهر عبٌد471

الدجٌل  الشٌخ جمٌل0م عربًبكالورٌوسفالح مهدي صالح عل472ً

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسلادرٌة مجٌد خمٌس جداع473

الدجٌل ثانوٌة بداح بن عاصمعربًبكالورٌوسلاسم عباس موسى عبد هللا474

الدجٌل شهداء البادٌةانكلٌزيبكالورٌوسلبس عدنان جهاد صلب475ً

الدجٌل  العدالة المختلط0ث انكلٌزيبكالورٌوسلتٌبة علوان خلؾ فدعم476

الدجٌل سٌد جاسم االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسلحطان عدنان فارس ذٌاب477

الدجٌل  البٌرق المختلطة0ث عربًبكالورٌوسكاظم رائد جبار جمعه478

الدجٌل الطؾ . ماسالمٌة بكالورٌوسكاظم عبد اللطٌؾ خلؾ479

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن انكلٌزي بكالورٌوسكرم فخري فاضل جاسم480

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن عربًبكالورٌوسكوثر علً عباس شهاب481

/ عربً دبلوملمٌاء صالح حمٌد حسٌن482

اسالمٌة

الدجٌل الفرلان

الدجٌل  الشٌخ جمٌل0م جؽرافٌةبكالورٌوسدمحم ابراهٌم عباس حسٌن483

الدجٌل مدرسة الحردانٌة علوم لرانبكالورٌوسدمحم توفٌك جاؤ هللا صالح484

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلعربًدكتوراه دمحم حسٌن دمحم رشٌد485

الدجٌل المناذرة االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومدمحم حكمت اسماعٌل مهدي486

الدجٌل النباعً االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسدمحم حمزة شذر مرجان487

الدجٌل جعفر الصادقانكلٌزيبكالورٌوسدمحم صباح ناٌؾ زٌدان488

الدجٌل متوسطة الحٌدرحٌاةبكالورٌوسدمحم طالب حسٌن489



الدجٌل الطٌبات االبتدائٌة علوم فٌزٌاء بكالورٌوسدمحم لٌس لٌد خلؾ490

الدجٌل الشهٌد جدعانانكلٌزيبكالورٌوسمحمود سمٌر فاضل اسماعٌل491

الدجٌل سٌد جاسم االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسمرتضى سامً فارس ذٌاب492

الدجٌل  الطؾ المختلطة0م ارشاد تربويبكالورٌوسمرتضى عبد سلمان مرهون493

الدجٌل مدرسة اللٌطانًرٌاضٌات دبلوم مروة احمد صالح 494

الدجٌل المطٌرات المختلطةاسالمٌةدبلوممروة اسماعٌل محمود حسن495

الدجٌل اعدادٌة شهداء الدجٌلانكلٌزيبكالورٌوسمروة سعٌد موسى جعفر496

الدجٌل  ذي لار للبنات0ث كٌمٌاءبكالورٌوسمروة طه حسٌن عل497ً

الدجٌل ام كلثوماسالمٌةبكالورٌوسمرٌم حسام جاسم حمزة498

الدجٌل  الشباب العرب0ًم رٌاضٌاتبكالورٌوسمرٌم حكمت كاظم499

الدجٌل  المجاهد للبنات0م فٌزٌاءبكالورٌوسمرٌم رعد ابراهٌم ٌوسؾ500

الدجٌل الكرار االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوممرٌم علً حسٌن عل501ً

الدجٌل مدرسة المناذرة  االبتدائٌة اسالمٌة دبلوممرٌم ؼالب فلٌح502

الدجٌل الكرار االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوممرٌم ؼالب فلٌح جعفر503

الدجٌل االستمالل المختلطة. ث لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسمسار فالح خلؾ ابراهٌم504

الدجٌل عشتار للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسمصطفى حسن عل505ً

الدجٌل مدرسة عشتار للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسمصطفى حسٌن علً حسٌن 506

الدجٌل ثانوٌة االستماللرٌاضةبكالورٌوسمصطفى خالد ترك507ً

الدجٌل الشعب العربً للبنٌنعلومدبلوممصطفى رحٌم ناٌؾ حسن508

الدجٌل  الشٌخ جمٌل0م احٌاءبكالورٌوسمصطفى علً دمحم حاجم509

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0م كٌمٌاءبكالورٌوسمنار اسماعٌل لفته خمٌس510

الدجٌل  البٌرق المختلطة0ث عربًبكالورٌوسمنال سعد مصطفى مهدي511

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0ع انكلٌزيبكالورٌوسمنال مظهر حسن حمٌد512

الدجٌل  زٌنب للبنات0م اسالمٌةبكالورٌوسمنى عدنان جاسم حمزة513

الدجٌل اعدادٌة فاطمة بنت اسدعربًبكالورٌوسمنى منتصر علً حسٌن514

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.عجؽرافٌةبكالورٌوسمنٌر فنر عبد البالً جواد515

الدجٌل الموعد االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوممها ابراهٌم داود سلمان516

الدجٌل  زٌنب للبنات0م انكلٌزيبكالورٌوسمها جاسم دمحم محمود517

الدجٌل  المجاهد المخلطه0ث عربًبكالورٌوسمهند خالد علوان حسٌن518

الدجٌل سٌد جاسم االبتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسمهند شنٌار سعدون عل519ً

الدجٌل متوسطة الشهٌد جدعانعربًبكالورٌوسمهند صاحب ذٌب عباس520

الدجٌل المستمبل االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسمهند عبٌد ناصر مرع521ً

الدجٌل الخضر االبتدائٌةانكلٌزيدبلوممً دمحم زٌدان نصٌؾ522

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م رٌاضٌاتبكالورٌوسمٌاده احمد خزعل خمٌس523

الدجٌل الممصود االبتدائٌةعربًدبلوممٌس ؼالب محمود جاسم524



الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوممٌسون رٌاض حمزة عل525ً

الدجٌل صفً الدٌن الحلًانكلٌزيدبلوممٌمونة رافع فرحان عل526ً

الدجٌل مدرسة الرٌؾ الزهراءإنكلٌزيبكالورٌوسنافع طارق عبود مجٌد527

الدجٌل مدرسة اللٌطانًرٌاضٌاتدبلومنبراس ضٌاء علً حسن528

الدجٌل  االبراهٌمٌة للبنٌن0ع اسالمٌةبكالورٌوسنبراس عبد االمٌر لطٌؾ529

الدجٌل مالن االشتر المسائٌة المختلطة.عحاسوب/رٌاضٌاتبكالورٌوسنبٌل دمحم دحام مرهون530

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسندوة طارق ابراهٌم عصالن531

الدجٌل تبارن للبنٌن. م لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسنسرٌن دمحم عباس عبد الحسٌن532

الدجٌل مدرسة أضواء الدجٌل عربً دبلومنؽم عادل ٌوسؾ عباس533

الدجٌل المعارؾ العرالٌة للبنات . ماللؽة العربٌة بكالورٌوسنؽم لاسم سلمان534

الدجٌل جمانه للبنات. م رٌاضٌاتبكالورٌوسنؽم مهدي علً خلٌفه535

الدجٌل شهداء البادٌةعربًبكالورٌوسنمارق عارؾ هالل حبتر536

الدجٌل  للبنات1االرادة انكلٌزيبكالورٌوسنهى عبد الحسٌن علوان537

الدجٌل اعدادٌة فاطمة بنت اسداسالمٌةبكالورٌوسنور الهدى جاسم دمحم ذٌاب538

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسنور حمٌد ناٌؾ ابراهٌم539

الدجٌل الرفاعٌة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومنور خالد ابراهٌم دمحم540

الدجٌل صفً الدٌن الحلًاجتماعٌاتبكالورٌوسنور عامر اسماعٌل حمزة541

الدجٌل مدرسة اللٌطانًإسالمٌة دبلوم نور عباس شكر محمود542

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومنور علً جلوب عبد الرضا543

الدجٌل االستمالل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة/ عربً دبلومنور علً عبٌد احمد544

الدجٌل عشار للبنٌن عام دبلومنور كرٌم جاسم545

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومنور كرٌم جاسم محمود546

الدجٌل عشار للبنٌن عام دبلومنور لٌث حسٌن547

الدجٌل عشتار االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومنور لٌث حسٌن جاسم548

الدجٌل متوسطة الثائرتارٌخبكالورٌوسنور متعب549

الدجٌل موسى الكاظمرٌاضٌاتدبلومنور دمحم علً داخل550

الدجٌل متوسطة الحٌدر المختلطةعربًبكالورٌوسهادي ابراهٌم عطٌة حمادي551

الدجٌل  الدجٌل المسائٌة0م عربًبكالورٌوسهادي دمحم حسن هادي552

الدجٌل الجلٌل للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسهالة حمٌدي نصٌؾ دؼٌش553

الدجٌل  الٌرمون للبنات0ث عربًبكالورٌوسهاله هاشم دمحم عباس554

/ علوم دبلومهبة سعد جواد كاظم555

رٌاضٌات

الدجٌل للبنات (1)االبراهٌمٌة 

الدجٌل ثانوٌة الٌرمون للبنٌن رٌاضٌات بكالورٌوسهبه حسٌن علً كاظم556

الدجٌل مروان بن دمحمانكلٌزيدبلومهبه عدنان علوان حسٌن557

الدجٌل الفرلانانكلٌزيدبلومهدى صباح مهدي حسن558

رٌاضٌات دبلومهدى طالل كاظم روٌد559

وعلوم

الدجٌل الزبٌدات للبنات



الدجٌل  ذي لار للبنات0ث عربًبكالورٌوسهدى كاظم علً كاظم560

الدجٌل موسى الكاظمعربًدبلومهدى نعمان ناٌؾ ابراهٌم561

الدجٌل  الرٌؾ الزاهر للبنات0ث احٌاءبكالورٌوسهدٌر رفعت ٌاسٌن طه562

رٌاضٌات دبلومهدٌر مهدي صالح563

وعلوم

الدجٌل الؽد المشرق االبتدائٌة

الدجٌل اللٌطانً االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومهشام فارس مٌزر عبد الحمٌد564

الدجٌل الخضر االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومهناء حسٌن امٌن عبد هللا565

الدجٌل  بالط الشهداء للبنٌن0م عربًبكالورٌوسهناء عادل علً ناصر566

الدجٌل الزبٌدات االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومهند عبد االله جعفر عبٌد567

الدجٌل المجد االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسهند دمحم عزٌز حمٌد568

الدجٌل  الٌرمون للبنات0ث عربًبكالورٌوسهند مهدي خلٌل دروٌش569

الدجٌل مسرى الرسولاجتماعٌاتبكالورٌوسهٌام نوري حمود570

الدجٌل الطٌبات االبتدائٌة احٌاء/علوم بكالورٌوسورود عارؾ سامً مالن571

الدجٌل ام كلثوماجتماعٌاتبكالورٌوسورود عامر كاظم صبح572ً

الدجٌل الزبٌدات للبناتانكلٌزيبكالورٌوسوصفاء حسٌن جٌاد نصٌؾ573

الدجٌل  البٌرق المختلطة0ث انكلٌزيبكالورٌوسوالء سرحان زبار اسماعٌل574

الدجٌل مدرسة المطٌراد االبتدائٌة تارٌخ بكالورٌوسولٌد خالد سعود مجٌد575

الدجٌل تبارن للبنٌن. م فٌزٌاءبكالورٌوسٌاس خضٌر عباس576

الدجٌل الحكٌم التكمٌلًانكلٌزيدبلومٌاسمٌن احمد فاضل حبٌب577

الدجٌل مدرسة المناذرة عربً بكالورٌوسٌاسمٌن جاسم احمد حسن578

الدجٌل جمانه للبنات. م لؽة إنكلٌزٌةبكالورٌوسٌاسمٌن جواد عباس جواد579

الدجٌل الكرار االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومٌاسمٌن شاكر سلمان دمحم580

الدجٌل مدرسة كرار عربً دبلومٌاسٌمن شاكر سلمان581

الدجٌل متوسطة حجً جوادانكلٌزيبكالورٌوسٌسرى حسٌن خلٌل عباس582

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسابتهال دمحم لربان عل583ً

الدور ثانوٌة زٌد السراي المختلطةرٌاضةبكالورٌوسابراهٌم خلٌل ابراهٌم احمد584

الدور ثانوٌة االعشى للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسابو بكر سعد محسن خضر585

الدور اعدادٌة الوطن للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساثار زهٌر دمحم586

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوساحمد ثائر حمٌد صالح587

الدور متوسطة كرم الرحمن للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساحمد جارهللا دمحم كاظم588

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوساحمد جمال دمحم فتح589ً

الدور ثانوٌة الرازي للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد حمد عداد عطٌة590

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوساحمد خلٌل ابراهٌم حسن591

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد زركان سلطان عزر592

الدور االطالل االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساحمد عادل احمد عبد الستار593

الدور الصراة االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوساحمد فاضل عباس امٌن594



الدور اعدادٌة المسطل للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوساحمد لحطان عبد الستار طه595

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساحمد مثنى ابراهٌم عبد هللا596

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساحمد ناظم دمحم خلؾ597

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةعلم اجتماعبكالورٌوساحمد نعمة عبد المالن محمود598

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساحمد ولٌد دمحم صالح599

الدور البادٌة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومازهار دمحم احمد دمحم600

الدور اعدادٌة الرحمة للبناتالتصادماجستٌراساور لاسم ذٌاب خضر601

الدور عامر بن فهٌرة االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوماسراء عبد الهادي صالح احمد602

الدور الدور االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلوماسفار دمحم شهاب عزاوي603

الدور ثانوٌة الهدى للبناتتارٌخماجستٌراسماء وداد فٌصل عبد الكرٌم604

الدور ثانوٌة الدور للبناتاحٌاءبكالورٌوساصالة عدنان عطلة ٌاسٌن605

الدور اعدادٌة الشٌماء للبناترٌاضٌاتبكالورٌوساعراؾ باسل عبد الجبار عمر606

الدور متوسطة دمحم الدري للبنٌنعربًبكالورٌوسالحوان ثابت نعمان ٌاسٌن607

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة احٌاءبكالورٌوسالحكم خلٌل ابراهٌم صالح608

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبناتعلوم كٌمٌاءبكالورٌوسالشٌماء انس حسٌن عبد الرزاق609

الدور زٌد السراي االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسامجد منسً مزعل610

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماناس عبد المالن رحٌم امٌن611

الدور الرٌان االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسانتصار حسن احمد شوٌش612

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة اسالمٌةبكالورٌوسانتصار مزهر حمد احمد613

الدور عامر بن فهٌرة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومانسام خٌر هللا دمحم عباس614

الدور المهلب االبتدائٌة للبناتعربًدبلومانسام لاسم دمحم فتاح615

الدور المهلب االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسانفال خلٌل اسماعٌل جاسم616

الدور اعدادٌة الرحمة للبناتاحٌاءبكالورٌوساٌات سامً عمر دمحم617

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة انكلٌزيبكالورٌوساٌات عامر راضً امٌن618

الدور ابن سنان االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوساٌة صباح حسٌن عل619ً

الدور الرازي االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌة طارق حمٌد محمود620

الدور متوسطة دمحم الدري للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساٌالؾ عماد مجٌد طه621

الدور المهلب االبتدائٌة للبنٌنفنٌةبكالورٌوساٌهاب طه عاٌد دمحم622

الدور ثانوٌة زٌد السراي المختلطةعربًبكالورٌوسإبراهٌم نده مطر صبٌح623

الدور متوسطة كرم الرحمن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسآمنة عبد الؽنً مدحً فٌصل624

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسبارق لحطان رشاد625

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومباسم كردي جاسم ثالج626

الدور عامر بن فهٌرة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومبتول صابر توفٌك خضر627

الدور الضٌاء االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسبتول منصور زعٌان احمد628

الدور الضٌاء االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومبسمة كامل حمدي دمحم629



الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسبالل حسن فتحً ٌوسؾ630

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسبنٌان صالح حسٌن حسٌن631

الدور الصاحب بن عباد االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسبٌداء جابر احمد خلؾ632

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومتؽرٌد هادي حمودي مهدي633

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسثائر كعٌد لفته مسٌر634

الدور متوسطة دمحم الدري للبنٌنعربًبكالورٌوسجعفر سامً صالح لدوري635

الدور اعدادٌة اعالم المستمبل للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسجمٌل عبد هللا عبد الرزاق شهاب636

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة احٌاءبكالورٌوسحبٌب فالح عبد الكرٌم مطلن637

الدور اعدادٌة المسطل للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسحسان حسام توفٌك حسان638ً

الدور ثانوٌة االعشى للبنٌنتارٌخبكالورٌوسحسان خماس ضاحً نجم639

الدور البو رٌاش االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسحسٌن هادي ؼاٌب سلٌمان640

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومحفصة عباس فتحً ٌوسؾ641

الدور ثانوٌة زٌد السراي المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسحفصة ٌمضان إسماعٌل لدوري642

الدور ثانوٌة االعشى للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسحكم عبد الكرٌم احمد سلمان سلمان643

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحنان دمحم احمد دمحم644

الدورثانوٌة الرازيانكلٌزيبكالورٌوسحواس ناجً هلٌل جدعان645

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسخلٌل بحر شهاب احمد646

الدور التٌماء الثانٌة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسدالٌا عبد الؽنً دمحم عبد العزٌز647

الدور ثانوٌة الرازيإسالمٌةبكالورٌوسدحام عبد محمود648

الدور الضٌاء االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومدالل سعدون حمٌد جاسم649

الدور اعدادٌة اعالم المستمبل للبنٌنعربًبكالورٌوسرامً صابر دمحم زهو650

الدور ابن سنان االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسرانٌة اٌاد عبد هللا خضر651

الدور متوسطة الدور للبنٌنعربًبكالورٌوسرجاء ٌاسٌن سالم عبد652

الدورمتوسطة الهدى للبنات جؽرافٌةبكالورٌوسرحمة ضٌاء فالح653

الدور المطلن االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسرشا مهند عبد هللا محمود654

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومرؼد توفٌك محمود خضر655

الدور ٌالوت الحموي االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسرفل خلٌل اسماعٌل جاسم656

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسرفٌك حامد حمادي عبار657

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسروسم مظهر دمحم خضر658

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسروكان جبار بربص659

الدور متوسطة كلكامش للبنٌناحٌاءبكالورٌوسرؤى عباس جمٌل دمحم660

الدور اعدادٌة الشٌماء للبناتاسالمٌةبكالورٌوسرٌا هاشم منصور جابر661

الدور االطالل االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومرٌام لاسم جبار حمٌد662

الدور  عمبة بن نافعرٌاضٌاتبكالورٌوسزهراء فٌصل حسن663

الدور فتح الفتوح االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسزٌد سالم دمحم مزعل664



الدورالشهٌد انمار عواد. معلوم حٌاة بكالورٌوسزٌد صدام عذرا عٌاش 665

الدور الرازي االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسزٌد نعمان زٌد مذري666

الدور اعدادٌة الرحمة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسزٌنب مالن عبد هللا عل667ً

الدور متوسطة الشٌماء للبناتعربًبكالورٌوسزٌنة جمال رزولً سمٌر668

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنالتصادبكالورٌوسزٌنة دمحم جاسم صالح669

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنعربًبكالورٌوسساري عبد هللا عكاب موسى670

الدور الطائؾ االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسسجى ابراهٌم كامل جاسم671

الدور الرٌان االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسجى عادل حمٌد مخلؾ672

الدور اعدادٌة الشٌماء للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسسجى مجٌد صالح لدوري673

الدور الدور االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومسراب لاسم دمحم رزول674ً

الدور ثانوٌة الرازي للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسعد تركً فلٌح محداة675

الدور ثانوٌة الرازي المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسسعد خمٌس نهار676

الدور الدور للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتبكالورٌوسسفٌان عبد الكرٌم دمحم عبد العزٌز677

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسسالم ستار خلؾ نسنٌس678

الدورمدرسة الشرلٌة االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسسلٌل مجٌد حمٌد679

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسسلٌل مجٌد حمٌد حمدي680

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌنعربًبكالورٌوسسمرمدلل باز مجول681

الدور البٌار االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسسمٌر عواد مسرهد682

الدور البادٌة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومسندس جاسم دمحم زهو683

الدور الفضٌلة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومسنٌة طه ٌوسؾ ٌعموب684

الدور الصراة االبتدائٌة المختلطةعربًماجستٌرشهد فرٌد رشاد نعمان685

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسشوٌش لفته مخلؾ موسى686

الدور متوسطة الشرلٌة للبناتارشاد تربويبكالورٌوسشٌرٌن حمزة فتحً ٌوسؾ687

الدور الطائؾ االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشٌماء طارق احمد مجٌد688

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسشٌماء علً ٌونس حسٌن689

الدور ثانوٌة الدور للبناتارشاد تربويبكالورٌوسصابرٌن حسن حسون علوان690

الدور الصاحب بن عباد االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومصبٌحة حسن كاظم حاسد691

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسصفا برهان احمد نعمان692

الدور متوسطة الشٌماء للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسصفا فؤاد احمد جابر693

الدور الرازي االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسضرؼام حسن حمدي دمحم694

الدور للعة العظٌم االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومظاهر احمد كاظم كركز695

الدور ثانوٌة الرازي للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعادل ضٌاء عبدهللا مضح696ً

الدور البو رٌاش االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسعامر دمحم بالش بشو697

الدور ثانوٌة االعشى للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسعباس صالح دمحم فاضل698

الدور الصراة االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسعبد الحمٌد عبد المجٌد رشاد نعمان699



الدور متوسطة الحسان للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعبد الرحمن عدنان شامل دمحم700

الدور ثانوٌة االعشى للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعبد الرحٌم كرم احمد زهو701

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعبد السالم ستار خلؾ702

الدور البو رٌاش االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبد هللا حسٌن علً سعٌد703

الدور ثانوٌة الرازي للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعبد هللا ناجً ٌونس حسٌن704

الدور للعة العظٌم االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسعبد رشٌد حمادي جراد705

الدور فتح الفتوح االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسعبدهللا طالب فواز حواس706

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسعبلة مرشد فرحان جمعة707

الدور الرازي االبتدائٌة للبناتعربًدبلومعبٌر حمد ارحٌم سعٌد708

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعبٌر خالد عبد البالً دمحم709

الدور الجامعة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعبٌر عبد الرحٌم حسون بردي710

الدور ثانوٌة الهدى للبناتانكلٌزيبكالورٌوسعذراء زكرٌا سلمان عبد711

الدور المهلب االبتدائٌة للبناتعربًدبلومعروبة جودي زٌد خلؾ712

الدور الخبٌب االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسعزالدٌن عبد الرحٌم حمد713

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة تارٌخبكالورٌوسعلً خلٌفة زعالن ؼضبان714

الدور البو رٌاش االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسعلً كامل صبح كنون715

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة اسالمٌةبكالورٌوسعمر سالم وهٌب مخلؾ716

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة فٌزٌاءبكالورٌوسعمر كفاح سامً شول717ً

الدور متوسطة الشٌماء للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسؼادة طارق شمسً خضر718

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومؼٌداء شاكر محمود حسن719

الدور متوسطة الشٌماء للبناتاسالمٌةبكالورٌوسؼٌداء لؤي طالع جابر720

الدورمدرسة الدور للبناتإنكلٌزيبكالورٌوسفاطمة كامل رشٌد721

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنتارٌخبكالورٌوسفائز نوري احمد سمٌر722

الدور متوسطة كرم الرحمن للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسفرلد بنٌان محمود شهاب723

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسفالح حسن مراح احمد724

الدور زٌد السراي االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسفٌصل ؼازي فٌصل ابراهٌم725

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسلحطان علً ساجت726

الدور عمبة بن نافع االبتدائٌة للبناتعربًدبلوملمعان خالد عبد هللا حسن727

الدور نصر العراق االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوملمى ولٌد دمحم صالح728

الدور البادٌة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوملمٌاء سمٌر ذٌاب عباس729

الدور رابعة العدوٌة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوملمٌاء محمود مجٌد ٌحٌى730

الدور متوسطة كرم الرحمن للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسلٌث مثنى ابراهٌم علوان731

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة انكلٌزيبكالورٌوسلٌالن عدي عبد الرزاق مهدي732

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسماجدة فرحان عباس طه733

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسدمحم داود عبدهللا734



الدور متوسطة الحسان للبنٌنعربًبكالورٌوسدمحم زبن كامل كدٌم735ً

الدور الدور االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومدمحم عبد السالم سهٌل نجم736

الدور الخبٌب االبتدائٌة المختلطةعلوم لرآنبكالورٌوسدمحم عبد المادر حمد737

الدور نصر العراق االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسدمحم مناؾ جٌجً عباس738

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسدمحم ٌوسؾ علوان دمحم739

الدور الكرامة االبتدائٌة المختلطةرٌاضةبكالورٌوسمروان فرحان عجاج740

الدور متوسطة السراج المنٌر للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسمروة اٌاد عواد حسٌن741

الدور متوسطة اصول الدٌن للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمروة ثائر تمر رجب742

الدور المطلن االبتدائٌة المختلطةعربًدبلوممروة خلؾ ابراهٌم عل743ً

الدور الفضٌلة االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسمروة سالم مصطفى سلمان744

الدور متوسطة كلكامش للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمروة سلطان دمحم فاضل745

الدور متوسطة السراج المنٌر للبناتعربًبكالورٌوسمرٌم ولٌد دمحم صالح746

الدور ثانوٌة زٌد السراي المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسمصطفى اسماعٌل لدوري عمر747

الدور البٌار االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوممصطفى جودي حمٌد امٌن748

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة عربًبكالورٌوسمصطفى موسى صالح احمد749

الدور البو رٌاش االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسمعن صباح دمحم مجٌد750

الدور الدور للتعلٌم المسرعاسالمٌةبكالورٌوسمكرم مثنى عبد هللا محمود751

الدور البادٌة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوممنى مصطفى دمحم محسن752

الدور ثانوٌة زٌد السراي المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسمها نعمان زٌد مذري753

الدور متوسطة السراج المنٌر للبناترٌاضةبكالورٌوسمٌادة خالد عٌادة عٌادة754

الدور الطائؾ االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمٌالد لحطان عبد الستار طه755

الدور الشرلٌة االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسنادٌة اسماعٌل حمد شهاب756

الدور متوسطة السراج المنٌر للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسنارٌمان مثنى ابراهٌم علوان757

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسناظم عدنان عكاب موسى758

الدور بدر االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسناظم عٌدان جهاد حمد759

الدور للعة العظٌم االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسناظم دمحم خلؾ760

الدور فتح الفتوح االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومنسرٌن حمود لاسم حمد761

الدور الصراة االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسنعمان عبد المجٌد رشاد نعمان762

الدور الرازي االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنهى لحطان ناجً محمود763

الدور ثانوٌة الدور المسائٌةعربًبكالورٌوسنور صالح عبدهللا مجٌد764

الدور العبٌر االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسنور عبد الخالك حمٌد مجٌد765

الدور مدرسة المطلن عربًبكالورٌوسنور لصً ٌحٌى766

الدور ثانوٌة الدور للبناتعربًبكالورٌوسنور مولود حسٌن حمد767

الدور متوسطة الدور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسنور نزار احمد سلمان768

الدور متوسطة الشرلٌة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسنور ٌاسٌن محمود ارحٌم769



الدور النابؽة الذبٌانً االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومنورا سعد جمٌل صبح770ً

الدور متوسطة دمحم الدري للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسهالة هاشم مزهر خضٌر771

الدور اعدادٌة الشٌماء للبناتعربًبكالورٌوسهبة مولود ٌاسٌن زهو772

الدور متوسطة الشرلٌة للبناتعربًبكالورٌوسهدٌل عادل صالح جاسم773

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومهدٌل عبد هللا لطٌؾ امٌن774

الدور النابؽة الذبٌانً االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسهناء بدر عواد علوان775

الدور الضٌاء االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسهند عبد اللطٌؾ حمٌد احمد776

الدور العٌث االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومورلاء عباس فتحً ٌوسؾ777

الدور ثانوٌة الدور المسائٌة فٌزٌاءبكالورٌوسوسٌم ٌاس خضٌر سعٌد778

الدور فتح الفتوح االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوموصال فائك خطاب مرع779ً

الدور البٌار االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوموضاح خلٌل رحٌم امٌن780

الدور الرازي االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسوفاء ابراهٌم محمود تاٌه781

الدور الدور االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسوفاء صالح مهدي حسن782

الدور فتح الفتوح االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسولٌد خالد فواز حواس783

الدور الدور االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسٌاسر رٌاض رجب دمحم784

الدور حفص الدوري االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومٌاسمٌن طه إسماعٌل حسٌن785

الدور عامر بن فهٌرة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسٌاسمٌن عز الدٌن احمد خلؾ786

الدور متوسطة الشرلٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسٌاسمٌن لٌصر ابراهٌم علوان787

الدور ثانوٌة حمرٌن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسٌاسٌن احمد دلس بروز788

الدور الرٌان االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومٌوكسل زٌاد حسٌن سمٌن789

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتعربًبكالورٌوسابتسام ادرٌس احمد790

الشرلاطابطال الخضرانٌةاسالمٌةدبلومابراهٌم حمد خلؾ791

الشرلاطعبدهللا بن المبارن.معربًبكالورٌوسابراهٌم عدنان ٌونس792

الشرلاطمتوسطة البوٌب للبنٌنتارٌخبكالورٌوسابراهٌم عطشان ثامر793

الشرلاطثانوٌة عثمان بن عفان للبنٌنتارٌخبكالورٌوسابراهٌم دمحم خلؾ794

الشرلاطالممدسً المختلطةعربًدبلومابراهٌم محمود حسن795

الشرلاطالسٌادة بناتعلوم لرانبكالورٌوساثٌر خالد احمد796

الشرلاطثانوٌة النهرٌن للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساثٌر عٌسى عبدالمجٌد797

الشرلاطعٌن زالة بنٌناسالمٌةبكالورٌوساثٌر ؼانم عبدالح798ً

الشرلاطمدرسة الواسطً االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلوماحمد ابراهٌم اسماعٌل799

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساحمد ابراهٌم حسٌن800

الشرلاطالذهب االبٌض بنٌناحٌاءبكالورٌوساحمد ابراهٌم رمضان حسٌن801

اللؽه العربٌة دبلوماحمد ابراهٌم عل802ً

واالجتماعٌات
الشرلاطمدرسة العماد االبتدائٌة

الشرلاطمتوسطة الؽسك للبنٌن التصادبكالورٌوساحمد اسماعٌل احمد803

الشرلاطااللالم الذهبٌة المختلطةعربًدبلوماحمد اسماعٌل هوٌد804



الشرلاطمتوسطة البدٌع للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد جاسم عبد805

الشرلاطابً الٌمظان بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوساحمد جاسم مجٌد806

الشرلاطمتوسطة الخصم للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد جاسم دمحم شهاب807

الشرلاطالخضرانٌة بنٌنانكلٌزيدبلوماحمد حجاب سعود808

الشرلاطام الخٌر بناترٌاضٌاتدبلوماحمد حسن صالح809

عربًبكالورٌوساحمد حسن فرحان810
مدرسة احباب المصطفى 

االبتدائٌة  للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطالسفٌنة بناترٌاضةبكالورٌوساحمد حسٌن مطر811

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوساحمد خضر صالح812

الشرلاطثانوٌة ؼرناطة بنٌنعلوم لرانبكالورٌوساحمد راكان حسٌن813

الشرلاطابطال الخضرانٌة المختلطةعربًبكالورٌوساحمد زٌدان خلؾ814

الشرلاطمتوسطة المهٌمن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساحمد سامً اسماعٌل815

الشرلاطالحدباء التكمٌلٌة المختلكطةفٌزٌاءبكالورٌوساحمد سعٌد عبد دروٌش816

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنعلوم اسالمٌةبكالورٌوساحمد صالح مرٌس817

الشرلاطالمحطانٌة المختلطةعلومدبلوم احمد عبد المادر محمود 818

الشرلاطالمكارم بناتانكلٌزيدبلوماحمد عبدالرحمن ٌاسٌن819

الشرلاطعٌن زالة بناتفٌزٌاءبكالورٌوساحمد عدنان احمد820

الشرلاطمدرسة الماجدات االبتدائٌة للبناتعربًدبلوماحمد عسكر ظاهر821

الشرلاطابن االرلم الثانٌة بنٌنتارٌخبكالورٌوساحمد علً احمد822

الشرلاطمدرسة السوٌدان للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوساحمد علً احمد علً صالح823

الشرلاطثانوٌة احمد بن حنبل للبنٌن علوم حٌاةبكالورٌوساحمد علً مخلؾ824

الشرلاطام الربٌعٌن المختلطةعلم نفسبكالورٌوساحمد عٌسى حسٌن825

جؽرافٌةبكالورٌوساحمد فرج عبد826
مدرسة الخانوكة االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطمتوسطة الخصم للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد فرج مدهللا827

الشرلاطابن االرلم بناتانكلٌزيدبلوماحمد كامل احمد828

الشرلاطالخضرانٌة بناتانكلٌزيدبلوماحمد دمحم احمد سلطان829

الشرلاطمتوسطة االمال للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد دمحم جاسم830

الشرلاطمتوسطة الواسطً بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساحمد دمحم حسٌن831

الشرلاطاعدادٌة ابن كثٌر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوساحمد دمحم خضر832

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌن علوم لرانبكالورٌوساحمد دمحم دلٌل833

الشرلاطالجوادٌن التكمٌلٌة للبناتعلوم لرانبكالورٌوساحمد دمحم سلطان834

الشرلاطثانوٌة النعمان بن المنذر للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساحمد دمحم صبح835

الشرلاطام الخٌر بناتانكلٌزيبكالورٌوساحمد دمحم موسى836

الشرلاطبعاجة بنٌنتارٌخبكالورٌوساحمد دمحمعطاهلل837

الشرلاطمدرسة دمحم بن الحنفٌة االبتدائٌةعربًدبلوماحمد مخلؾ عمر838

الشرلاطمتوسطة تلول الباج للبناتعربًبكالورٌوساحمد مزهر لٌصون839



الشرلاطالمنهل المختلطةعربًدبلوماحمد مظهور رمضان840

الشرلاطابن األرلم للبناتتارٌخدبلوماحمد موسى عبدالرحمن841

الشرلاطثانوٌة عثمان بن عفان للبنٌناسالمٌهبكالورٌوساحمد موفك ترن842

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن بنٌناسالمٌةبكالورٌوساحمد نواؾ احمد843

الشرلاطلرطاجة التكمٌلٌة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوساروى عبدهللا جاسم844

الشرلاطثانوٌة الفٌاض للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسازهار ٌونس ٌحٌى845

الشرلاطثانوٌة االصمعً للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوساسامة عبدالهادي سلٌمان846

الشرلاطثانوٌة الرفل للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساسماء سلطان خضر847

الشرلاطالخضرانٌة بناتانكلٌزيدبلوماسماء عبد دمحم848

الشرلاطعمان بنٌنعربًدبلوماسماعٌل خلؾ محٌمٌد849

الشرلاطالمنهل المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوساسماعٌل خلٌل ضٌؾ850

الشرلاطثانوٌة حضرموت للبنٌٌنانكلٌزيبكالورٌوساسماعٌل سامً اسماعٌل851

اسالمٌةدبلوماسماعٌل علً حسٌن852
مدرسة الخضرانٌة االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطالزهاوي بناتانكلٌزيبكالورٌوساسٌل عبدالرحمن جاسم853

عربًدبلوماصٌل عبٌد حمد حسٌن854
مدرسة دارالندوة االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطاجمٌلة بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوساضحٌة خلؾ احمد855

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة بناتفٌزٌاءبكالورٌوساطٌاب حبٌب حسن856

الشرلاطثانوٌة االطٌاؾ للبناتعربًبكالورٌوساطٌاؾ عبدالرحمن عطٌة857

الشرلاطالوادي الخصب المختلطةانكلٌزيدبلوماعزاز دمحم عبود858

الشرلاطثانوٌة الحدباء للبنٌن علوم حٌاةبكالورٌوساؼارٌد عبدالمجٌد خلؾ859

الشرلاطالخصم للبناترٌاضٌاتدبلومافتخار حمد اسماعٌل860

الشرلاطالبالؼة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوماكرم خلؾ احمد861

الشرلاطاالندلس بناتكٌمٌاءبكالورٌوساالء خالد دمحم862

الشرلاطسومر االبتدائٌةعامدبلومالمثنى ٌوسؾ حمد863

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة بناتكٌمٌاءبكالورٌوسامال اسماعٌل حمٌد864

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتانكلٌزيبكالورٌوسامال رشٌد احمد865

الشرلاطموسى بن نصٌر المختلطةترجمهبكالورٌوسامجد خلٌل ؼانم866

عربً دبلومامل دمحم جمعه867

واجتماعٌات

مدرسة تل العالً االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطالمالحم الثانٌة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومامواج زٌدان صالح ٌاسٌن868

الشرلاطمتوسطة الشرلاط بنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسامٌر بشٌر ابراهٌم869

الشرلاطثانوٌة عمان بنٌنترجمةبكالورٌوسامٌر عبدالمهار حسٌن870

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسامٌرة سامً مبرد871

الشرلاطمدرسة عٌن زاله االبتدائٌة للبناتعربًدبلومانتظار علً دمحم872

الشرلاطالمعماع االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومانس خلؾ حمد873

الشرلاطالسفٌنة بناترٌاضةبكالورٌوسانس علً حسن874



الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتكٌمٌاءبكالورٌوسانؽام جمعة سلطان875

الشرلاطالنهر المختلطةرٌاضٌاتدبلومانور اسماعٌل احمد876

الشرلاطمتوسطة البدٌع للبنٌنتارٌخبكالورٌوساٌاد احمد صالح877

الشرلاطثانوٌة احمد بن حنبل للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌاد خلؾ رشٌد878

الشرلاطثانوٌة النعمان بن المنذر للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌاد دمحم جاسم879

الشرلاطالٌمامة بناتاسالمٌةدبلوماٌاد محمود موسى880

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوساٌثار حسن سعٌد881

الشرلاطمتوسطة ؼطفان للبنٌنعربًبكالورٌوساٌسر عبدهللا حمد882

الشرلاطالمعماع االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوساٌسر هاشم احمد883

الشرلاطالمعماع بنٌنرٌاضٌاتدبلوماٌالؾ ابراهٌم عجاج884

الشرلاطالٌعربٌة بنٌنرٌاضٌاتدبلوماٌالؾ نوري بشٌر885

الشرلاطثانوٌة االٌمان للبناتفٌزٌاءبكالورٌوساٌمان براء فاضل886

الشرلاطمدرسة الواسطً االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماٌمان حسن عل887ً

الشرلاطثانوٌة الحدباء للبنٌن كٌمٌاءبكالورٌوساٌمان عطٌة عزٌز888

الشرلاطثانوٌة الشرلاط بناتعربًبكالورٌوساٌمان فرحان احمد889

الشرلاطالمروءة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماٌمان لاسم هاشم890

الشرلاطاعدادٌة الواسطً للبنٌن علوم حٌاةبكالورٌوساٌمان دمحم احمد891

الشرلاطمتوسطة سوٌدانعلوم حٌاة بكالورٌوساٌمان دمحم احمد عبدالكرٌم892

الشرلاطالخضرانٌه للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساٌمان ٌوسؾ عل893ً

الشرلاطالنهرٌن بناتعلوم لرانبكالورٌوساٌمن عبدالسالم دمحم894

الشرلاطمتوسطة المروءة بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوساٌمن عدنان احمد895

الشرلاطالحدباء التكمٌلٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوساٌهاب علً وسم896ً

الشرلاطابن سٌرٌن بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسبارق سبهان دمحم897

الشرلاطسنحارٌب بنٌنانكلٌزيدبلومبارق مجبل عبدالرزاق898

الشرلاطالزهاوي بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسباسم احمد خلٌل899

الشرلاطاعدادٌة الواسطً للبنٌنعربًبكالورٌوسباسم خلؾ حمود900

الشرلاطابً الٌمظان بناتعربًبكالورٌوسبان ناجً عٌد901

الشرلاطمدرسة الؽربٌة االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسبراء رعد عكلة902

الشرلاطثانوٌة ملتمى النهرٌنكٌمٌاءبكالورٌوسبراء عبد الرحمن محمود903

الشرلاطمدرسة الٌعربٌة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومبرزان عبدالحمٌد رسول904

الشرلاطمدرسة ام لصراالبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسبسام جاسم زناد905

الشرلاطثانوٌة عثمان بن عفان للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسبسام جمعة اسماعٌل906

الشرلاطالتل العالً المختلطةرٌاضٌاتدبلومبشرى خلؾ رجب907

الشرلاطتلول الباج للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسبشرى عبدالمنعم احمد908

الشرلاطالسوٌدان بنٌنعلوم لرانبكالورٌوسبنٌان دمحم بنٌان909



الشرلاطمتوسطة شهداء الخانوكةانكلٌزيبكالورٌوسبٌداء عزاوي ذٌاب910

الشرلاطثانوٌة االمام علً بنٌنانكلٌزيبكالورٌوستركً سالم عبدهللا911

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوستؽرٌد فؤاد علً ارزٌك912

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌنعربًبكالورٌوسثامر طلب دمحم913

الشرلاطااللمار المختلطةاجتماعبكالورٌوسجادهللا دمحم عل914ً

الشرلاطابن االرلم االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسجاسم حسٌن جاسم915

الشرلاطاسدٌرة وسطى االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومجاسم حمد عل916ً

الشرلاطالعٌن البٌضاء المختلطةتارٌخبكالورٌوسجمال محمود مصطو917

الشرلاطاالنصاؾ المختلطةرٌاضٌاتدبلومجمعه سالمه جمعه918

الشرلاطمتوسطة عبدهللا بن المبارنرٌاضةبكالورٌوسحاتم حمد عباس919

الشرلاطبلد الرافدٌن للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحارث حسن حدٌس920

الشرلاطالوادي الخصب المختلطةعربًبكالورٌوسحازم علً احمد921

الشرلاطمتوسطة مارب المختلطةتارٌخبكالورٌوسحرجان عبدالرزاق حرجان922

جؽرافٌةبكالورٌوسحسام دحام حسٌن923
مدرسة الحدباء االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطلرطاجة التكمٌلٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسحسن بشٌر حسن924

الشرلاطمدرسة  الحورٌة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومحسن حمود رمضان925

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌنتارٌخبكالورٌوسحسن خلؾ دمحم926

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوسحسن صالح حسن927

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسحسن صالح دمحم928

الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد للبناتانكلٌزيبكالورٌوسحسن صفاء عبداالله929

الشرلاطاسدٌرة وسطى االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحسن عبدهللا حسن930

الشرلاطشهداء الفٌاض بنٌنتارٌخبكالورٌوسحسن علً مسلط931

الشرلاطالسٌادة االبتدائٌة للبناترٌاضةبكالورٌوسحسٌن ابراهٌم عبداللطٌؾ932

الشرلاطمدرسة االمسٌحلً االبتدائٌة بنٌنتارٌخبكالورٌوسحسٌن خضر خلٌؾ933

الشرلاطثانوٌة ؼرناطة للبنٌناسالمٌهبكالورٌوسحسٌن خلؾ عل934ً

رٌاضٌاتدبلومحسٌن طه احمد935
مدرسة ذوالنورٌن االبتدائٌة 

للبنات
الشرلاط

الشرلاطبعاجة بنٌنانكلٌزيدبلومحسٌن عبدالمجٌد حمد936

الشرلاطسلون الحرٌر بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحسٌن علً جاسم937

الشرلاطثانوٌة ؼرناطة للبنٌنعربًبكالورٌوسحسٌن علً عوٌد938

الشرلاطثانوٌة النهرٌن بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحسٌن علً دمحم939

الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحسٌن لحطان مصطفى940

الشرلاطثانوٌة االصمعً للبنٌنعربًبكالورٌوسحمادي احمد ابراهٌم941

الشرلاطمدرسة الؽربٌة االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسحمد صالح عٌسى ابراهٌم942

الشرلاطاالمسٌحلً بنٌنالفمة واصولةبكالورٌوسحمد عبدهللا اسماعٌل943

الشرلاطالزهاوي بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحمد محمود عبدالرحمن944



الشرلاطالضاحٌة المختلطةعربًدبلومحمدان دانون عبود945

الشرلاطثانوٌة الرفل للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحمزة عبدهللا رشٌد946

الشرلاطتلول الباج للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحمٌد دمحم احمٌد947

الشرلاطمدرسة الولاص االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومحنان فرحان احمد948

الشرلاطمدرسة طوى االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحنٌن عوٌد عبد949

الشرلاطثانوٌة اشور للبناتتارٌخبكالورٌوسحنٌن نبٌل جبار950

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة للبناتالمران الكرٌمبكالورٌوسحٌدر عواد تماوي951

الشرلاطمدرسة ابن كثٌر االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومخالد ابراهٌم خلؾ952

الشرلاطمدرسة السفٌنة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومخالد احمد دمحم953

الشرلاطتلول الباج بنٌناسالمٌةدبلومخالد خلؾ محمود954

عربًدبلومخالد شاكر محمود955
مدرسة  الجفر الحار االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطالصالحٌة المختلطةعربًبكالورٌوسخالد شهاب حشاش956

الشرلاطاالبتهال بناتاجتماعبكالورٌوسخالد فؤاد الدٌن ظاهر957

الشرلاطمتوسطة الجوادٌن للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسخالد دمحم صالح958

الشرلاطعمان بناتاسالمٌةدبلومخالد محمود عبدهللا959

الشرلاطابً البمظان بنٌنتارٌخبكالورٌوسخالد محٌسن احمد960

الشرلاطثانوٌة تلول الباجفٌزٌاءبكالورٌوسخالد نطاح دمحم961

الشرلاطااللمار المختلطةاحٌاءبكالورٌوسخضر جاسم خضر962

الشرلاطالخصم بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسخضر عباس خضر963

الشرلاطالسٌادة بناترٌاضةبكالورٌوسخطاب عبدهللا جاسم964

الشرلاطالنهر المختلطةعربًدبلومخلؾ حسن حمٌد965

الشرلاطمدرسة المكارم للبنٌنانكلٌزيدبلومخلؾ حمش دمحم966

الشرلاطذوالنورٌن بنٌناجتماعبكالورٌوسخلٌفة عزٌز خلٌفة967

الشرلاطمدرسة جرناؾ عربًبكالورٌوسخلٌل ابراهٌم معٌوؾ احمد968

الشرلاطثانوٌة تلول الباجالتصادبكالورٌوسخلٌل اسماعٌل ابراهٌم969

الشرلاطمتوسطة شهداء الخانوكةكٌمٌاءبكالورٌوسخمائل محسن شرلاط970

الشرلاطثانوٌة الرفل للبناتالفمه واصولهبكالورٌوسدجلة زٌد سبهان971

الشرلاطدمحمبن الحنفٌة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومدخٌل اسماعٌل حسٌن972

الشرلاطالتل العالً المختلطةحاسوببكالورٌوسدعاء عبدالهادي عبدهللا973

الشرلاطالمعماع االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسدعاء دمحم سلٌمان974

الشرلاطالتل العالً المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسدعاء دمحم عطاهللا975

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسدٌنا ستار محمود976

الشرلاطثانوٌة النعمان بن المنذر للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسراجح حسن عل977ً

الشرلاطمتوسطة السوٌدان بنٌنعربًبكالورٌوسرافع عوٌد عل978ً

الشرلاطمتوسطة بردى للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسرباب ابراهٌم حمد979



الشرلاطثانوٌة الخانوكة للبنٌنعربًبكالورٌوسرباح محمود احمد980

الشرلاطمتوسطة صمر لرٌش للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسرجاء عبدالعزٌز عسل981

الشرلاطالشرلاط بنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسرحمة عبدهللا عجٌل982

الشرلاطثانوٌة اشور للبناتانكلٌزيبكالورٌوسرحمة ٌونس ابراهٌم983

الشرلاطالسفٌنة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسرخاء علً محمود984

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتحاسوببكالورٌوسرشا خالد جاسم985

الشرلاطشبعاد االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومرشا فاروق رفٌك986

الشرلاطمدرسة الخصم االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسرشٌد عبدالمنعم احمد987

الشرلاطالسفٌنة بناترٌاضٌاتدبلومرضاء علً محمود988

الشرلاطالحارث االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومرعد دمحم جارهللا989

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة بناتعلوم حٌاةبكالورٌوسرؼد محسن عبد990

الشرلاطثانوٌة عٌن زالة بناتعلوم حٌاةبكالورٌوسرفاه مكً فرحان991

الشرلاطابن طفٌل بنٌنعربًدبلومرفل رمضان خلٌفة992

الشرلاطالسٌادة بناترٌاضٌاتبكالورٌوسرفل عبدالحمٌد سعد993

الشرلاطمتوسطة الشرلاط بنٌناحٌاءبكالورٌوسرمضان محسن رمضان994

الشرلاططوى بنٌنانكلٌزيبكالورٌوسرمضان نامس عطٌه995

الشرلاطثانوٌه الشرلاط بناتاسالمٌهبكالورٌوسرنده عبدالمادر حسن996

الشرلاطابً الٌمظان للبناترٌاضٌاتدبلومرنٌن اجدٌع سعد997

الشرلاطالمولد المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسرواء عبدهللا جاسم998

الشرلاطالماجدات االولى للبناتحاسوببكالورٌوسرواد ناٌؾ مصطفى999

الشرلاطالمٌمونة بنٌنرٌاضٌاتدبلومرؤى فاضل صلب1000ً

الشرلاطاعدادٌة ؼطفان للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسرٌاض احمد حمد1001

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسرٌاض احمد عل1002ً

الشرلاطثانوٌة النهرٌن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسرٌاض احمد دمحم1003

الشرلاطمدرسة المعماع االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسرٌام عبدالهادي سلٌمان1004

الشرلاطالحورٌة االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسرٌم صالح دمحم1005

الشرلاططوى بناتانكلٌزيدبلومزبٌدة علً احمد1006

الشرلاطالٌمامه للبناترٌاضهبكالورٌوسزكرٌا ٌحٌى نجرس1007

الشرلاطمدرسة الشرلاط االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومزهراء حسن نصٌؾ1008

الشرلاطثانوٌة الخانوكة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسزٌاد خلؾ دمحم ظاهر1009

الشرلاطلرطاجة التكمٌلٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسزٌاد طارق طه1010

الشرلاطمدرسة الؽربٌة االبتدئٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسزٌاد عبٌد عبدهللا1011

الشرلاطالنعمان بن المنذر المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسزٌد صدام عزرا1012

الشرلاطالمطمٌر المختلطةعربًدبلومزٌنب احمد ابراهٌم1013

عربً دبلومزٌنب اكرم عبدهللا1014

واجتماعٌات
الشرلاطمدرسة الخصم االبتدائٌة للبنات



الشرلاطبلد الرافدٌن بنٌنرٌاضٌاتدبلومزٌنة عبدهللا عٌسى1015

الشرلاطابن طفٌل بناتتارٌخبكالورٌوسزٌنة علً محمود1016

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسساري عبدهللا محمود1017

الشرلاطابطال الخضرانٌة المختلطةعلومبكالورٌوسسالم خلؾ موسى1018

الشرلاطالضاحٌة المختلطةحاسوببكالورٌوسسالم عوٌد ابراهٌم1019

الشرلاطالمطمٌر المختلطةرٌاضٌاتدبلومسالً اجوٌر عبود1020

الشرلاطمدرسة الخضرانٌة للتعلٌم المسرعاسالمٌةدبلومسامً دمحم علً ؼثوان1021

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوسسامً ناظم حسٌن1022

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌنعربًبكالورٌوسسجى محمود فاضل1023

الشرلاطمدرسة عٌن زاله االبتدائٌة للبناتعربًدبلومسحر حسٌن سلطان1024

الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد بناتعلوم حٌاةبكالورٌوسسرور عدنان حمد1025

الشرلاطالمعماع بناتكٌمٌاءبكالورٌوسسرور فارس عل1026ً

الشرلاطالتهذٌب المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسسطم احمد عبوش1027

الشرلاطثانوٌة اشور للبناتعربًبكالورٌوسسعاد ٌوسؾ عل1028ً

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتعربًبكالورٌوسسعد حسن خضٌر1029

الشرلاطالحارث االبتدائٌة للبنٌناحٌاءبكالورٌوسسعد ذٌاب دمحم1030

الشرلاطام لصر المختلطةرٌاضةبكالورٌوسسعد عبدهللا محمود1031

الشرلاطالمٌمونة األبتدائٌةاسالمٌهدبلومسعد عزٌز ع1032ً

الشرلاطثانوٌة المعماع للبنٌناحصاءبكالورٌوسسعد دمحم نامس1033

الشرلاطالعٌن البٌضاء المختلطةاسالمٌةدبلومسعد موسى خلؾ1034

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسسعد نعمان احمد1035

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسعدون حسن حمد1036

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومسعدون علً حمد1037

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسعدٌة دمحم خلؾ1038

الشرلاطثانوٌة الٌعربٌة بنات جؽرافٌةبكالورٌوسسعود احمد عبدالكرٌم1039

الشرلاطثانوٌة الفٌاض للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسسعود حمود عثمان1040

الشرلاطمتوسطة سومر المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسسعود محسن برزان1041

الشرلاطالجوادٌن بنٌنعلوم لرانبكالورٌوسسفٌان محسن مح1042ً

الشرلاطثانوٌة الحدباء للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسسالم جمعة حسن1043

الشرلاطثانوٌة الحدباءإنكلٌزيبكالورٌوسسالم جمعة حسن صحن1044

الشرلاطالخضرانٌة بنٌنرٌاضٌاتدبلومسلطان حسن عبٌد1045

الشرلاطالتواضع بنٌنعلوم لرانبكالورٌوسسلمان مرٌس جمعة1046

الشرلاطثانوٌة الشرلاط بناتتارٌخبكالورٌوسسلمى نافع عبدهللا1047

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسلوان صافً سهٌل نجم1048

الشرلاطثانوٌة اسدٌرة سفلى للبناتاسالمٌةبكالورٌوسسلوان عدنان دمحم1049



الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسسلوى دمحم حمد1050

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومسماح شهاب احمد1051

الشرلاطثانوٌة الخصم للبناتعربًبكالورٌوسسماح فرحان عبدهللا1052

الشرلاطثانوٌة النهرٌن بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسمٌر عبدهللا محسن1053

الشرلاطبعاجة بنٌنرٌاضٌاتدبلومسمٌرة تركً مبرد1054

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومسمٌرة مبرد عبود1055

الشرلاطثانوٌة الحورٌة بناتحاسوببكالورٌوسسناء عزاوي ذٌاب1056

الشرلاطالسٌادة بناترٌاضٌاتدبلومسهام مجٌد صبار1057

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسسهى خضر صالح1058

الشرلاطثانوٌة االطٌاؾ للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسهٌل نجم هلٌم1059

الشرلاطمتوسطة صمر لرٌش للبنٌنعربًبكالورٌوسسوالؾ خلؾ ظاهر1060

الشرلاطثانوٌة االٌمانفٌزٌاءبكالورٌوسسٌروان جبر عبدهللا1061

الشرلاطثانوٌة للعة اشور للبنٌناسالمٌهبكالورٌوسسٌؾ احمد جمعه1062

الشرلاطالنعمان بن المنذر المختلطةعربًبكالورٌوسسٌؾ جابر احمد1063

الشرلاطالبصرة بناتجؽرافٌةبكالورٌوسسٌؾ علً جاسم1064

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناترٌاضٌاتبكالورٌوسسٌناء احمد حرٌد1065

الشرلاطشمس المحبة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسشاكر حسٌن عل1066ً

الشرلاطمتوسطة الوئام بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسشاكر عبدهللا محمود1067

الشرلاطالسفٌنه للبناتإسالمٌةدبلومشاهٌن دمحم عبد ٌوسؾ1068

الشرلاطثانوٌة البراء بن مالنعلوم حٌاةبكالورٌوسشاهٌن وعد حمٌد1069

الشرلاطالخصم للبناتانكلٌزيبكالورٌوسشفاء ٌوسؾ عل1070ً

الشرلاطمتوسطة الجوادٌن بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسشمس محسن شرلاط1071

الشرلاطابً الٌمظان بناتعلوم حٌاةبكالورٌوسشٌماء صالح دمحم1072

الشرلاطثانوٌة الٌعربٌة للبناتعربًبكالورٌوسشٌماء صالح مح1073ً

الشرلاطمدرسة الماجدات االبتدائٌة للبناتعربًدبلومصالح احمد ظاهر1074

عربً دبلومصالح اسماعٌل دمحم1075

واجتماعٌات
الشرلاطمدرسة ذوالنورٌن االبتدائٌة للبنٌن

الشرلاطمدرسة الحورٌة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومصالح عبد خلؾ دمحم1076

رٌاضٌاتبكالورٌوسصالح عواد رمضان1077
مدرسة العمٌري االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومصالح دمحم خلٌل1078

الشرلاطمدرسة ابطال الخضرانٌه االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسصالح دمحم عمٌر1079

الشرلاطااللمار المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسصباح احمد ناٌؾ1080

الشرلاطثانوٌة الفٌاض للبنٌنعلوم لرانبكالورٌوسصباح دمحم عبدالرحمن1081

الشرلاطالحارث األبدائٌه المختلطةانكلٌزيدبلومصبري كنعان احمد عل1082ً

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومصدام حسٌن عل1083ً

الشرلاطالمعماع للتعلٌم المسرعانكلٌزيدبلومصدام عبدهللا حسن1084



الشرلاطالحورٌة االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسصفا عبدالعزٌز مطر1085

الشرلاطالمعماع بنٌنرٌاضٌاتدبلومصفا عبدهللا صالح1086

الشرلاطمدرسة الٌعربٌة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومصفا ممدوح ٌوسؾ1087

الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد للبناتعربًبكالورٌوسصفاء حسن عل1088ً

الشرلاطثانوٌة حضرموت للبنٌٌنانكلٌزيبكالورٌوسصالح احمد سعٌد1089

الشرلاطاالبداع للبنٌناسالمٌهدبلومصالح علً عبد الرزاق1090

الشرلاطمتوسطة عمان للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسصالح فالح طرفه1091

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومصالح دمحم حسٌن1092

الشرلاطابن طفٌل بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسصهٌب دمحم جاسم1093

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن  للبنٌنعربًبكالورٌوسضامن عطشان ثامر1094

الشرلاطالعٌثة للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتبكالورٌوسضمٌر ابراهٌم عباس1095

الشرلاطاعدادٌة الشرلاط بنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسضٌاء صالح عبد1096

الشرلاطاالبداع بنٌناجتماعبكالورٌوسضٌاء عبدالعزٌز سالم1097

الشرلاطاحباب المصطفى بنٌناسالمٌةدبلومطالل دلٌمً عبد1098

الشرلاطالتواضع بناتكٌمٌاءبكالورٌوسطه ابراهٌم علً سعٌد1099

الشرلاطمدرسة السوٌدان االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومطه راوي ٌاسٌن1100

الشرلاطالماجدات الثانٌة للبناتاسالمٌةدبلومطه عبٌد جادهللا1101

الشرلاطالمالحم الثانٌة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومطه علً دمحم1102

الشرلاطمتوسطة ابطال الخضرانٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسطه ٌاسٌن بكر1103

الشرلاطعٌن زالة بناتعربًدبلومعادل فرحان روضان1104

الشرلاطابن سٌرٌن بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعارؾ ادرٌس حمد1105

الشرلاطالبالؼة االبتدائٌةاسالمٌةدبلومعامر حبٌب حسٌن عطٌة1106

الشرلاطالبالؼة المختلطةاسالمٌةدبلومعامر حسٌب حسٌن1107

الشرلاطاحباب المصطفى بناتفٌزٌاءبكالورٌوسعامر صالح احمد1108

الشرلاطالجبل االخضر المختلطةانكلٌزيدبلومعامر عبدالسمٌع عطٌة1109

الشرلاطالواسطً بناتحاسوببكالورٌوسعامر عبدهللا رشٌد1110

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعامر عٌسى عوٌد1111

الشرلاطمدرسة ام لصراالبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومعامر دمحم موسى1112

رٌاضهدبلومعامر محمود عبٌد1113
مدرسة بلد الرافدٌن االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطالولاص بنٌنانكلٌزيدبلومعامرة عبدهللا صالح1114

عربًدبلومعباس خلٌفة راوي1115
مدرسة الخضرانٌة االبتدائٌة 

للتعلٌم المسرع
الشرلاط

الشرلاطاعدادٌة الشرلاط بنٌنعربًبكالورٌوسعبد احمد عل1116ً

الشرلاطمدرسة ابن كثٌر االبتدائٌةإسالمٌةبكالورٌوسعبد الرحمن جمعة شرلً 1117

الشرلاطالسوٌدان بنٌنعلم نفسبكالورٌوسعبد الرحمن حسٌن صالح حمود1118

الشرلاطثانوٌة البراء بن مالنجؽرافٌةبكالورٌوسعبد الصمد دمحم محمود1119



الشرلاطالحورٌة للتعلٌم المسرعاسالمٌةدبلومعبد شعبان احمد1120

الشرلاطمدرسة االلمار االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبد صالح دخٌل1121

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةرٌاضةبكالورٌوسعبد عبدهللا دولت1122

الشرلاطالماجدات االولى للبناتعلم نفسبكالورٌوسعبدالجادر احمد عبود1123

الشرلاطدمحمبن الحنفٌة االبتدائٌة المختلطةعلم نفسبكالورٌوسعبدالحكٌم مدٌد احمد1124

الشرلاطمدرسة الذهب االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسعبدالحلٌم كنعان احمد1125

الشرلاطثانوٌة عثمان بن عفان للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعبدالرحمن احمد حطاب1126

الشرلاطالخضرانٌة بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالرحمن احمد عبد1127

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌن عربًبكالورٌوسعبدالرحمن حبٌب حسن1128

الشرلاطالسوٌدان بنٌناسالمٌةبكالورٌوسعبدالرحمن حسن صالح1129

الشرلاطالمنهل المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالرحمن خضر عبدهللا1130

الشرلاطثانوٌة االٌمانعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدالرحمن خلٌل إبراهٌم1131

الشرلاطاعدادٌة الشرلاط بنٌنتارٌخبكالورٌوسعبدالرحمن عبدالفتاح حسن1132

الشرلاطالخضرانٌة بنٌناسالمٌةدبلومعبدالرحمن عبدهللا حسٌن1133

الشرلاطثانوٌة الرفل للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسعبدالرحمن عطٌة وردي1134

الشرلاطالواسطً بناتحاسوببكالورٌوسعبدالرحمن عواد تبان1135

اسالمٌةدبلومعبدالرزاق احمد خلٌفة1136
مدرسة العمٌري االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطمتوسطة المهٌمن للبنٌنعربًبكالورٌوسعبدالرزاق احمد ذٌاب1137

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنعربًبكالورٌوسعبدالرزاق احمد عل1138ً

الشرلاطمدرسة ام الخٌر االبتدائٌة للبنٌناسالمٌهدبلومعبدالرزاق سلطان خاٌر1139

الشرلاطمتوسطة البوٌب للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالرزاق صالح وهاب1140

علوم حٌاةبكالورٌوسعبدالرزاق معٌوؾ احمد1141
مدرسة احباب المصطفى 

االبتدائٌة للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطاعدادٌة المرؤة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدالستار صبار احمد1142

الشرلاطثانوٌة ملتمى النهرٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعبدالسالم عواد عبد1143

الشرلاطمتوسطة الواسطً للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالؽفار ابراهٌم عبد1144

الشرلاطالحدباء التكمٌلٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعبدالؽفار حاضر عبدهللا1145

الشرلاطالتواضع بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعبدالؽفار مدهللا عبدهللا1146

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالفتاح ابراهٌم احمد1147

الشرلاطمتوسطة السوٌدان بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعبدالكرٌم ادرٌس عبدهللا1148

الشرلاطالنهرٌن بنٌنعلم نفسبكالورٌوسعبدالكرٌم جبر سلطان1149

الشرلاطمدرسة السوٌدان االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومعبدالكرٌم حسٌن صالح1150

الشرلاطمدرسة الخضرانٌة االبتدئٌة للبناتانكلٌزيدبلومعبدالكرٌم نجم عبدهللا1151

الشرلاطالمعماع للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتدبلومعبدهللا ابراهٌم حمادي1152

الشرلاطمتوسطة تلول الباج للبناتتارٌخبكالورٌوسعبدهللا اعشوي دل1153ً

الشرلاطثانوٌة تلول الباجعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدهللا بشٌر ابراهٌم1154



الشرلاطموسى بن نصٌر المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدهللا حسٌن عبد1155

الشرلاطمدرسة النهرٌن االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومعبدهللا حسٌن عبدهللا1156

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعبدهللا حسٌن عل1157ً

الشرلاطمدرسة سومر االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبدهللا محسن برزان1158

الشرلاطمدرسة الواسطً االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومعبدهللا منسً ؼثوان1159

الشرلاطابن طفٌل للبناتانكلٌزيبكالورٌوسعبدالمحسن خلٌفة رمضان1160

الشرلاطاعدادٌةالواسطً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسعبدالمنعم ابراهٌم دمحم1161

الشرلاطابن االرلم االبتدائٌة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسعبدالمنعم احمد بدوي1162

الشرلاطالجبل االخضر المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسعبدالمنعم دمحم محمود1163

الشرلاطثانوٌة الخصم للبناتترجمةبكالورٌوسعبدالناصر حمد دمحم1164

الشرلاطتلول الباج للبنٌنعربًدبلومعبدالواحد معٌوؾ عبٌد1165

الشرلاطاؼادٌر المختلطةادارة اعمالبكالورٌوسعبدالوهاب جاسم دمحم1166

الشرلاطمدرسة المناسن االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدالوهاب دمحم محمود1167

الشرلاطالعٌثة للتعلٌم المسرعفٌزٌاءبكالورٌوسعبٌد خلؾ عبٌد1168

الشرلاطثانوٌة االٌمان للبناتانكلٌزيبكالورٌوسعبٌر ذٌاب مهٌدي1169

الشرلاطثانوٌة حضرموت للبنٌٌنعربًبكالورٌوسعجاج اسماعٌل احمد1170

الشرلاطالزهاوي بناترٌاضٌاتدبلومعدنان ابراهٌم فاضل1171

الشرلاطبعاجة بنٌنعربًبكالورٌوسعدنان حمد جادهللا1172

الشرلاطمدرسة االمسٌحلً االبتدائٌةبنٌنعربًدبلومعدنان خلؾ عبدهللا1173

الشرلاطثانوٌة ملتمى النهرٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعذراء فتحً سمان1174

الشرلاطمتوسطة اسدٌرة سفلى للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسعزت ابراهٌم حدٌد1175

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌنتارٌخبكالورٌوسعزٌز صباح عزٌز1176

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةعلم نفسبكالورٌوسعطاهللا خلؾ سعٌد1177

الشرلاطمدرسة السوٌدان االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومعطٌة حسن دمحم1178

الشرلاطام الخٌر بناتكٌمٌاءبكالورٌوسعالء حمد عل1179ً

االجتماعبكالورٌوسعالء سهام محمود1180
مدرسة الخضرانٌة االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطثانوٌة الفٌاض للبنٌنعربًبكالورٌوسعالء صالح دمحم1181

الشرلاطاالبداع بنٌنرٌاضةبكالورٌوسعالء عبدالعزٌز سالم1182

الشرلاطالخضرانٌة للتعلٌم المسرعجؽرافٌةبكالورٌوسعالء عوٌد ابراهٌم1183

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعالءالدٌن عبد عجٌل1184

الشرلاطام الربٌعٌن المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسعلً احمد عٌسى جاسم1185

الشرلاطالعمٌري االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسعلً الهادي احمد عسكر1186

الشرلاطمدرسة السوٌدان االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومعلً جاسم ابراهٌم1187

الشرلاطمتوسطة طوى للبنٌن  جؽرافٌةبكالورٌوسعلً جاسم دمحم1188

الشرلاطالشروق للبنٌنانكلٌزيدبلومعلً حسٌن عبٌد1189



الشرلاطذو النورٌن بناتانكلٌزيبكالورٌوسعلً حسٌن عل1190ً

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسعلً حسٌن علً دمحم1191

الشرلاطمتوسطة البدٌععلوم إسالمٌةبكالورٌوسعلً حمد جمعة دخٌل1192

عربًدبلومعلً حمود فاضل1193
مدرسة المالحم االبتدائٌة االولى 

للبنات
الشرلاط

الشرلاطاعدادٌة الخصم للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعلً خالد موسى1194

الشرلاطالشموخ بناتاحٌاءبكالورٌوسعلً سالم عمر1195

الشرلاطذوالنورٌن بنٌناجتماعبكالورٌوسعلً سعد عل1196ً

الشرلاطذو النورٌن بناترٌاضةبكالورٌوسعلً سمٌط دمحم معٌوؾ1197

الشرلاطالضاحٌة المختلطةاسالمٌةدبلومعلً صالح وسم1198ً

الشرلاطالمحطانٌة المختلطةعلوم لرانبكالورٌوسعلً عوٌد جاسم1199

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعلً محسن عل1200ً

الشرلاطالؽربٌة المختلطةعلم نفسبكالورٌوسعلً دمحم احمد1201

الشرلاطاعدادٌة الخصم للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعلً دمحم حسٌن1202

الشرلاطالمولد المختلطةاجتماعبكالورٌوسعلً دمحم طه1203

الشرلاطتلول الباج للبنٌناسالمٌةدبلومعلً ناٌؾ خلؾ1204

الشرلاطام الخٌر للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعماد صالح محمود1205

الشرلاطمدرسة الماجدات االبتدائٌة للبناتاسالمٌهدبلومعماد عبد عبدهللا1206

الشرلاطثانوٌة االمام علً بنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعماد نٌسان عبدهللا1207

الشرلاطثانوٌة البوٌب بنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعمار حمد خلؾ1208

الشرلاطثانوٌة االصمعً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعمار عبدهللا خلٌفة1209

الشرلاطثانوٌة المعماع للبنٌنعربًبكالورٌوسعمار عبٌد دخٌل خلؾ1210

عربًدبلومعمار دمحم صالح1211
مدرسة المالحم االبتدائٌة الثانٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطالخصم بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعمر ابراهٌم عبداللطٌؾ1212

الشرلاطالحكنة المختلطةاسالمٌةدبلومعمر احمد دمحم طة1213

الشرلاطابن االرلم الثانٌة بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعمر صالح عمر1214

الشرلاطاعدادٌة الشرلاط بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعمر عبدهللا عجٌل1215

الشرلاطمتوسطة الواسطً للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعمر عبدهللا دمحم رشٌد1216

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن للبنٌنعربًبكالورٌوسعمر دمحم جوٌر1217

الشرلاطالنهرٌن بناترٌاضٌاتبكالورٌوسعمر دمحم طه1218

الشرلاطالٌمامة بناتتارٌخبكالورٌوسعمر دمحم مدهاس1219

الشرلاطاالبتهال بناتعربًبكالورٌوسعمر نزهت حمد1220

الشرلاطالخضرانٌه للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعمر ٌوسؾ موسى1221

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنعربًبكالورٌوسعمران حسن سرحان1222

الشرلاطالنهرٌن بناتجؽرافٌةبكالورٌوسعٌسى موسى مسلط1223

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتفٌزٌاءبكالورٌوسؼادة خالد جاسم1224



الشرلاطثانوٌة معاوٌة بن ابً سفٌاناسالمٌةبكالورٌوسؼازي احمد محمود1225

الشرلاطمدرسة بعاجة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومؼانم حمد احمد1226

الشرلاطالتواضع بنٌنعلوم لرانبكالورٌوسؼزوان جمٌل دمحم1227

الشرلاطالخضرانٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومؼزوان حسٌن عبٌد1228

الشرلاطثانوٌة اسدٌرة سفلى للبناتعربًبكالورٌوسؼسان ابراهٌم فاضل1229

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنالتصادبكالورٌوسؼسان صالح اسعد1230

الشرلاطابن االرلم بناتانكلٌزيدبلومؼسان دمحم عبد1231

الشرلاطبعاجة بنٌنعربًبكالورٌوسؼفران دمحم محمود1232

الشرلاطثانوٌة التراث للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسفادٌة محمود خلؾ1233

الشرلاطمتوسطة شهداء الخانوكةعربًبكالورٌوسفاطمة كسار ؼثوان1234

رٌاضةدبلومفاٌك احمد ذٌاب1235
مدرسة ابً الٌمظان االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطمتوسطة سمر لرٌشرٌاضهبكالورٌوسفرحان حمد خلؾ1236

الشرلاطبعاجة بناتعربًدبلومفضٌلة حمد حسٌن1237

الشرلاطالمحتسب االبتدائٌةعربًدبلومفواز مرعً حسن1238

الشرلاطالخانوكة المختلطةعربًبكالورٌوسفٌصل ابراهٌم بٌج1239

الشرلاطاؼادٌر المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسفٌصل خالد مطر1240

الشرلاطاعدادٌة طارق بن زٌاد للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسفٌصل ؼازي عباس1241

الشرلاطالمروءة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسلتٌبة لاسم هاشم1242

الشرلاطتلول الباج للبناترٌاضٌاتدبلوملحطان دمحم احمٌد1243

الشرلاط ثانوٌة الشهٌد خالص الهلوبفنٌة دبلوملصً جمعة عهبد الستار عبدهللا1244

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة للبناتاجتماعٌاتبكالورٌوسلصً موسى راوي1245

الشرلاطالخضرانٌة بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسلٌدار راضً احمد1246

الشرلاطمتوسطة ابن كثٌر للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسلٌس ابراهٌم عبداللطٌؾ1247

الشرلاطعمار بن ٌاسر المختلطةعلم نفسبكالورٌوسلٌس مهدي دمحم1248

الشرلاطثانوٌة حضرموت للبنٌٌنفٌزٌاءبكالورٌوسلٌصر محمود جادهللا1249

الشرلاطملتمى النهرٌن. ثكٌمٌاءبكالورٌوسكاظم كامل عبدهللا1250

الشرلاطاعدادٌة الخصم للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسكامل صالح دمحم1251

الشرلاطشبعاد االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومكرامه رشٌد احمد1252

الشرلاطالشموخ للبناترٌاضهبكالورٌوسكردي حمدان احمد1253

الشرلاطثانوٌة حضرموت للبنٌٌنكٌمٌاءبكالورٌوسكمال جاسم دمحم1254

الشرلاطثانوٌة الخصم للبناتاحٌاءبكالورٌوسكوثر ابراهٌم حمٌد1255

الشرلاطالٌمامة بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسلٌث احمد جاسم1256

الشرلاطالخضرانٌة بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسلٌث عبدالرزاق مطر1257

الشرلاطالمعماع للتعلٌم المسرعاسالمٌةدبلوملٌث محمود جمعة1258

الشرلاطمتوسطة المهٌمن للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسلٌفان عبدهللا دمحم1259



الشرلاطالمٌمونة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسماجد عبدهللا دخٌل1260

الشرلاطاحد المختلطةعربًدبلوممبارن خلؾ دعٌجان1261

الشرلاطاالبداع بناتجؽرافٌةبكالورٌوسمثنى اسماعٌل مراد1262

الشرلاطالتواضع للبنٌنعربً بكالورٌوسمجبل عبدالرزاق مسلط1263

الشرلاطام الخٌر للبنٌنعربًبكالورٌوسمحسن ابراهٌم خلؾ1264

الشرلاطمدرسة ام الكرام االبتدائٌةاسالمٌةدبلوممحسن فاضل ابراهٌم1265

الشرلاطمدرسة البراق االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومدمحم ابراهٌم عباس1266

الشرلاطالسفٌنة بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم ابراهٌم محمود1267

الشرلاطالنهرٌن بنٌنرٌاضٌاتدبلومدمحم احمد دمحم1268

الشرلاطاعدادٌة ؼطفان للبنٌنعربًبكالورٌوسدمحم ادرٌس ٌونس1269

الشرلاطاحباب المصطفى بناتانكلٌزيدبلومدمحم امٌن شهاب1270

الشرلاطذوالنورٌن بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم ثامر دمحم1271

الشرلاطتل الصٌد الشمالًرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم جاسم احمد1272

الشرلاطالواسطً بناتجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم جاسم سلمان1273

الشرلاطالسٌادة بناترٌاضةبكالورٌوسدمحم جمعة حنظل1274

الشرلاطالنعمان بن المنذر المختلطةانكلٌزيدبلومدمحم جمعة فرج1275

الشرلاطمدرسة ابن االرلم االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومدمحم حسن احمد1276

الشرلاطثانوٌة التراث للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم حسن شالش1277

الشرلاطبلد الرافدٌن للبنٌناسالمٌةدبلومدمحم حسٌن دمحم1278

الشرلاطاعدادٌة الشرلاط بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم حمد عطٌة1279

عربًدبلومدمحم حمٌد جمعة1280
مدرسة الخضرانٌة االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطمدرسة االمسٌحلً االبتدائٌة بناتعربًدبلومدمحم خضر خلٌؾ1281

الشرلاطالسفٌنة بناتعربًبكالورٌوسدمحم خضر دمحم1282

الشرلاطالمسٌحلً االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومدمحم خضر ٌاسٌن1283

الشرلاطمدرسة السوٌدان االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومدمحم خلؾ عبدهللا1284

الشرلاطثانوٌة البراء بن مالنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم خلؾ مدهللا1285

عربًبكالورٌوسدمحم رجب محمود1286
مدرسة  الجفر الحار االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطاحباب المصطفى بناترٌاضٌاتدبلومدمحم رشٌد احمد1287

الشرلاطثانوٌة ؼرناطة بنٌنترجمةبكالورٌوسدمحم سالم اسماعٌل1288

الشرلاطاالبداع االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومدمحم سالم عل1289ً

الشرلاطثانوٌة الخانوكة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم سعد عكلة1290

الشرلاطمتوسطة صالح الدٌن بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم سمٌط محمود1291

الشرلاطابن كثٌر بنٌنرٌاضٌاتدبلومدمحم شعبان عاشور1292

الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد للبناتعربًبكالورٌوسدمحم صالح خلؾ1293

الشرلاطعكا المختلطةاسالمٌةدبلومدمحم صالح عوٌد1294



الشرلاطالجفر الحار المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم صالح عٌسى1295

الشرلاطالشروق للبنٌناحٌاءبكالورٌوسدمحم صبحً مندٌل1296

الشرلاطالزهاوي بناتعربًبكالورٌوسدمحم طلب عبدهللا1297

الشرلاطموسى بن نصٌر المختلطةاسالمٌةدبلومدمحم عبد عبدهللا1298

الشرلاطالسوٌدان بنٌنعلم نفسبكالورٌوسدمحم عبدهللا دمحم1299

الشرلاطاحد المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم عكاب سعود1300

الشرلاطدمحمبن الحنفٌة االبتدائٌة المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم علً احمد1301

الشرلاطمدرسة النهر االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومدمحم علً دمحم1302

الشرلاطالجوادٌن بنٌنانكلٌزيدبلومدمحم فاضل دروٌش1303

الشرلاطاعدادٌة ؼطفان للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم فرحان عبود1304

الشرلاطابطال الخضرانٌة المختلطةعربًدبلومدمحم كامل احمد1305

الشرلاطبلد الرافدٌن للبناترٌاضٌاتدبلومدمحم محمود حسن1306

الشرلاطمتوسطة الحورٌة الجدٌدة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم مخلؾ شبٌب1307

الشرلاطثانوٌة عثمان بن عفان للبنٌنترجمةبكالورٌوسدمحم مرٌر عل1308ً

الشرلاطالبالؼة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم مصلح عبد1309

الشرلاطالشروق للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسدمحم ملحم دمحم1310

علوم حٌاةبكالورٌوسدمحم نواؾ ابراهٌم1311
مدرسة العمٌري 

االبتدائٌةالمختلطة
الشرلاط

الشرلاطابن االرلم الثانٌة بنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم نواؾ احمد1312

الشرلاطالنهرٌن بناتانكلٌزيدبلومدمحم هٌالن محمود1313

الشرلاطشهداء اسدٌرة بنٌنتارٌخبكالورٌوسمحمود ابراهٌم دمحم1314

الشرلاطمتوسطة الحورٌة الجدٌدة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمحمود راضً خلؾ1315

الشرلاطالخانوكة المختلطةرٌاضٌاتدبلوممحمود سالم ظاهر1316

الشرلاطالشروق للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمحمود شاهر مندٌل1317

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتتارٌخبكالورٌوسمحمود صالح عبد1318

الشرلاطمتوسطة ؼطفان للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمحمود عمر مجبل1319

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةاحٌاءبكالورٌوسمراد طه عل1320ً

الشرلاطثانوٌة معاوٌة بن ابً سفٌانحاسوببكالورٌوسمروان صالح احمد1321

الشرلاطالمكارم بنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمروان دمحم رزوق1322

الشرلاطالمفاخر المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسمروان ناجً عبٌد1323

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتاحٌاءبكالورٌوسمروة ابراهٌم عبدالرحمن1324

الشرلاطالعروبٌة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسمروة عبدالجادر عٌسى عروة1325

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسمروه فاضل عباس1326

اسالمٌهدبلوممشاري عاٌد شحاذ1327
مدرسة المفاخر االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطالشموخ بنٌنرٌاضٌاتدبلوممصطفى اسماعٌل جاسم1328

الشرلاطمتوسطة البوٌب للبنٌنعلم نفسبكالورٌوسمصطفى دمحم موسى1329



الشرلاطالسفٌنة بناتانكلٌزيدبلوممصطفى مٌسر احمد1330

الشرلاطمتوسطة ابطال الخضرانٌة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسمطلن احمد سالم1331

الشرلاطثانوٌة ملتمى النهرٌنكٌمٌاءبكالورٌوسمعاذ عٌدان محمود1332

الشرلاطالمٌمونة بناتانكلٌزيبكالورٌوسمعتز عٌسى صلب1333ً

الشرلاطالشموخ بنٌنرٌاضٌاتدبلوممعمر لطٌؾ كردي1334

الشرلاطثانوٌة البراء بن مالنانكلٌزيبكالورٌوسممداد ركاد احمد1335

الشرلاطالمٌمونة بناتانكلٌزيدبلوممكارم فاضل صلب1336ً

الشرلاطمدرسة المعماع االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسمنار حمد مح1337ً

الشرلاطاؼادٌر المختلطةعربًبكالورٌوسمنار سلٌم جاسم1338

الشرلاطالشموخ بناتجؽرافٌةبكالورٌوسمنار شعبان خلؾ1339

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتكٌمٌاءبكالورٌوسمنار صالح مطر1340

الشرلاطثانوٌة اشور للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسمنار عبدالستار خلٌفة1341

الشرلاطابن االرلم بناتعربًبكالورٌوسمنتهى عٌدان خلٌفة1342

الشرلاطثانوٌة االٌمان للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسمنهل دمحم مطلن1343

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة بناتانكلٌزيبكالورٌوسمنٌر خلؾ دمحم حسٌن1344

الشرلاطالمعماع االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممها فٌاض حبٌب1345

الشرلاطثانوٌة الشرلاط بناتفٌزٌاءبكالورٌوسمها محمود عل1346ً

اسالمٌةدبلوممهدي خلؾ دمحم1347
مدرسة الضاحٌة االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطابن االرلم بناترٌاضٌاتبكالورٌوسمهدي صالح سلطان1348

الشرلاطاعدادٌة الواسطً للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسمهند خالد حسٌن1349

الشرلاطثانوٌة االطٌاؾ للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسمهند شهاب عل1350ً

الشرلاطثانوٌة الخانوكة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسمهند صالح احمد1351

الشرلاطمدرسة شهداء الفٌاضرٌاضٌاتدبلوممهند كامل ٌاسٌن1352

جؽرافٌةبكالورٌوسمهند دمحم حسن1353
مدرسة سلون الحرٌر االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الشرلاطبعاجة بنٌناسالمٌةدبلوممهند مرعً حسن1354

الشرلاطابن االرلم بناتفٌزٌاءبكالورٌوسمهى عبدهللا عبد1355

الشرلاطثانوٌة النهرٌنانكلٌزيبكالورٌوسمهٌمن حمود نزال 1356

الشرلاطثانوٌة الملعة للبنٌن فٌزٌاء بكالورٌوسموسى خلؾ احمد خلؾ1357

الشرلاطثانوٌة النهرٌنعربً بكالورٌوسمٌثم دمحم احمد1358

الشرلاطاحباب المصطفى بناترٌاضٌاتبكالورٌوسمٌسر خلؾ عبٌد1359

الشرلاطمدرسة المعماع االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلوممٌسون دمحم حمٌد1360

الشرلاطسنحارٌب بناتجؽرافٌةبكالورٌوسناجً عبدالكرٌم محمود1361

عربًدبلومناضر جمعه رمضان1362
مدرسة الخانوكة االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطالحدباء التكمٌلٌة المختلطةعلوم لرانبكالورٌوسناطك هاشم دمحم1363

الشرلاطمدرسة عٌن زاله االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومناظم حسن عبدالمجٌد1364



الشرلاطثانوٌة الفجر الجدٌد بناتكٌمٌاءبكالورٌوسنبراس خلؾ حمد1365

الشرلاطشهداء الفٌاض بنٌنعلم نفسبكالورٌوسنبراس طٌب احمد1366

الشرلاطالفرزدق المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسنبٌل جاسم دمحم1367

الشرلاطبعاجة بنٌناسالمٌةدبلومنبٌل زهٌر نجم1368

الشرلاط ثانوٌة النعمان بن منذر عربً ماجستٌر نبٌل عماد ٌوسؾ احمد1369

الشرلاطمتوسطة االمال للبنٌنتارٌخبكالورٌوسنجاة عبدالسالم حسن1370

الشرلاطثانوٌة عمان بنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسنداء احمد ذٌاب1371

الشرلاطلرطاجة التكمٌلٌة المختلطةعلم نفسبكالورٌوسنزار خلؾ سلٌمان1372

الشرلاطثانوٌة االٌمانرٌاضٌاتبكالورٌوسنشوان جبر عبدهللا1373

الشرلاطمدرسة االمال االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومنشوان سطام عزاوي1374

الشرلاطابن كثٌر بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسنشوان عبدالمادر صوٌلح1375

الشرلاطالولاص بناتعربًدبلومنضال عواد دمحم1376

الشرلاطثانوٌة الخصم للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنهاٌة دمحم اسماعٌل1377

الشرلاطاالبداع بناتانكلٌزيدبلومنهى عامر حسٌن1378

الشرلاطالمفاخر المختلطةعربًدبلومنواؾ احمد ضاح1379ً

الشرلاطالذهب االبٌض بنٌنعربًدبلومنوح خلؾ صالح1380

الشرلاطمتوسطة التهذٌب المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسنور حسٌن احمد1381

الشرلاطثانوٌة بعاجة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنور حمد عباس1382

الشرلاطمدرسة الجوادٌن االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسنور حمد مح1383ً

الشرلاطالسٌادة بناتانكلٌزيدبلومنور رمضان عطٌة1384

الشرلاطااللالم الذهبٌة المختلطةعربًبكالورٌوسنور صباح باز1385

الشرلاطابن البٌطار االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسنور عبدالؽنً محمود1386

الشرلاطمدرسة الجوادٌن االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسنورس احمد مصطفى1387

الشرلاطالٌعربٌة بنٌنرٌاضٌاتدبلومنورس علً خضر1388

الشرلاطسومر االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسنوري حمٌد حالوب1389

الشرلاطمتوسطة االمال للبنٌنتارٌخبكالورٌوسنوري حواس عزاوي1390

الشرلاطام لصر المختلطةعلم نفسبكالورٌوسنوفل ابراهٌم ٌوسؾ1391

الشرلاطثانوٌة الرفل للبناتتارٌخبكالورٌوسنوفل خلؾ عبٌد1392

الشرلاطبعاجة بناتعربًبكالورٌوسهاشم حردان حسن1393

الشرلاطاعدادٌة ابن كثٌر للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسهاشم حسٌن عواد1394

الشرلاطثانوٌة الشرلاط بناتترجمةبكالورٌوسهبة اٌوب عبدالجلٌل1395

الشرلاطثانوٌة الحورٌة بناتتارٌخبكالورٌوسهبة ناصر فرحان1396

الشرلاطمدرسةالشرلاط االبتدائٌة للبناتعربًدبلومهدى عبدالهادي عبدالكرٌم1397

اسالمٌةدبلومهدٌل تركً عوٌد1398
مدرسة الوادي الخصب االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطاالندلس بناتانكلٌزيدبلومهدٌل هندي حسن1399



الشرلاطثانوٌة ملتمى النهرٌنكٌمٌاءبكالورٌوسهدٌل وسمً محمود1400

الشرلاطمدرسة الواسطً االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومهذال دمحم خاٌر1401

الشرلاطثانوٌة النهرٌنعربًبكالورٌوسهشام احمد مجبل1402

الشرلاطابً الٌمظان بناتعربًدبلومهناء اسماعٌل عبدهللا1403

الشرلاطالٌعربٌة بنٌنرٌاضٌاتدبلومهناء حسٌن عل1404ً

الشرلاطالمعماع االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومهند سامً حماد1405

الشرلاطاالنصاؾ المختلطةعربًبكالورٌوسهوٌش عبد دمحم1406

الشرلاطالحورٌة الجدٌدة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسهٌثم اسماعٌل ابراهٌم1407

الشرلاطم الجفر الحار المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسهٌثم جاسم حمادة1408

الشرلاطمتوسطة الؽسك للبنٌن ترجمةبكالورٌوسواثك خلٌل ضٌؾ1409

الشرلاطشهداء الفٌاض بنٌناسالمٌةدبلومواثك عبدالمجٌد مظهور1410

الشرلاطمدرسة الٌعربٌة االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسواثك مهدي صالح1411

الشرلاطثانوٌة الحورٌة بناتعلوم حٌاةبكالورٌوسوداد هاشم حمد1412

الشرلاطالنهرٌن بناتتارٌخبكالورٌوسوسام عمر خطاب1413

عربًبكالورٌوسوسام مطلن جدوع عبد1414
مدرسة االمسٌحلً االبتدائٌة 

المختلطة
الشرلاط

الشرلاطثانوٌة الٌعربٌة بناتعربًبكالورٌوسوسماء صالح مح1415ً

الشرلاطالشروق للبنٌنرٌاضٌاتدبلوموسمً احمد صالح1416

الشرلاطالجبل االخضر المختلطةاحٌاءبكالورٌوسوضاح احمد صالح1417

الشرلاطالبراق المختلطةعربًدبلوموطبان احمد حمٌد1418

الشرلاطمدرسة االمسٌحلً االبتدائٌة بناتعربًبكالورٌوسوعد ابراهٌم حمٌد1419

الشرلاطابن سٌرٌن بنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسولٌد حمد صالح1420

الشرلاطالمعماع بنٌنتارٌخبكالورٌوسولٌد خالد حمد1421

الشرلاطالضاحٌة المختلطةعربًدبلومولٌد خالد خلؾ1422

الشرلاطمتوسطة تلول الباج للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسولٌد ٌونس اسماعٌل1423

الشرلاطام الخٌر للبناتعامدبلومٌاسر حسن سرحان1424

الشرلاطالماجدات الثانٌة للبناترٌاضٌاتدبلومٌاسٌن رجب عبدهللا1425

الشرلاطمدرسة الخضرانٌة للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتدبلومٌاسٌن عبدالرزاق سلٌمان1426

الشرلاطاعدادٌة ؼطفان للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسٌاسٌن عزالدٌن عبدهللا1427

الشرلاطالضاحٌة المختلطةعامدبلومٌاسٌن عوٌد سمٌط1428

الشرلاطبعاجة بنٌنعربًدبلومٌسرى تركً مبرد1429

الشرلاطثانوٌة الخضرانٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسٌسرى سامً مطر1430

الشرلاطاعدادٌة ابن كثٌر للبنٌنعربًبكالورٌوسٌوسؾ شرٌؾ جاسم1431

الشرلاطمدرسة الولاص االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومٌوسؾ فرحان احمد1432

شرلاط مدرسة الخصم انلكٌزي بكالورٌوسعبدهللا دمحم عبدهللا نجم1433

الشرلاطثانوٌة االمام علً بنٌنعربًبكالورٌوسٌونس حمد اعبٌد1434



رٌاضٌاتبكالورٌوسٌونس نجم عابد1435
مدرسة ابً الٌمظان االبتدائٌة 

للبنٌن
الشرلاط

الضلوعٌةمدرسة المعراج للبنٌناسالمٌة بكالورٌوساشراق محمود حمود سحل1436

الضلوعٌة ث الجاحظ للبناتانكلٌزي بكالورٌوسابتهال حمٌد حافظ ابراهٌم1437

الضلوعٌة معن  بن زائدة للتعلٌم المسرععربًبكالورٌوسابراهٌم عادي زبٌدي جاسم1438

الضلوعٌة ث الجاحظ للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسابو بكرعلً حمود كناص1439

الضلوعٌة االنشراح للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوساحسان فاضل مجٌد زبط1440

الضلوعٌةحوران للتعلٌم المسرععربًبكالورٌوساحمد ابراهٌم محمود1441

الضلوعٌة ث الشافعً للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد مهدي صالح علو1442

الضلوعٌة حوران للبناتتارٌخ بكالورٌوساروى صباح عبدهللا علوان1443

ضلوعٌة اعدادٌة االمٌن التصادبكالورٌوسصباح دمحم اسماعٌل1444

الضلوعٌة ساجد هلل اسالمٌة بكالورٌوسارٌج ابراهٌم حسٌن1445

الضلوعٌة معن  بن زائدة للتعلٌم المسرععربًبكالورٌوسازهار عاٌد مهدي كمون1446

الضلوعٌة ث الجاحظ للبنٌنفنٌةبكالورٌوساسامه عاٌد جاسم دمحم1447

الضلوعٌة االنشراح للبناتانكلٌزيبكالورٌوساساور جاسم حمود طلمس1448

الضلوعٌة ث التعاون للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوساسراء احمد مصطفى جاسم1449

الضلوعٌة الكفاءة للبناتعربًبكالورٌوساسراء خمٌس عزام احمد1450

الضلوعٌة الهجرة للبناتاسالمٌة بكالورٌوساسراء علً حسٌن1451

الضلوعٌة ث الجاحظ للبناتاسالمٌةبكالورٌوساسراء علً حمود كناص1452

الضلوعٌة حوران للبناتعربًبكالورٌوساسمهان علً احمد خورشٌد1453

الضلوعٌةثانوٌة األمٌنعلم نفس بكالورٌوساسٌا مطلن تركً ٌحٌى1454

الضلوعٌة ث المنى للبناتكٌمٌاء بكالورٌوساسٌل دمحم حمٌد خلٌل1455

الضلوعٌة روضة الحردانٌةعربًبكالورٌوساشواق حمد علً سلوم1456

الضلوعٌة ث الهجرة للبناتعربًبكالورٌوساشواق خالد عبٌد جدٌع1457

الضلوعٌة الحردانٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوساشواق ظاهر باهض1458

الضلوعٌة ث الضلوعٌه المسائٌة مختلطةانكلٌزيبكالورٌوسافراح رحٌم دمحم حردان1459

الضلوعٌة ث الجاحظ للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسافٌاء فاٌك سعدون جدٌع1460

الضلوعٌة المجد العالًتارٌخبكالورٌوساكرم مطر حسٌن هندي1461

الضلوعٌة ع الزوراء للبناترٌاضٌاتبكالورٌوساالء عباس نصٌؾ جاسم1462

الضلوعٌة ث شهداء الضلوعٌه المسائٌهالتصادبكالورٌوسالحان سالم حسٌن عرمان1463

الضلوعٌة الضلوعٌة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسامال ٌوسؾ خلؾ جاسم1464

الضلوعٌة ث التعاون للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسامجد مولود عوٌد صالح1465

الضلوعٌة المجد العالًعربًبكالورٌوسانتصار ؼازي كرٌم1466

الضلوعٌة م الضلوعٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسانس حمٌد حسن خلؾ1467

الضلوعٌة ث الكفاح للبنٌنتارٌخبكالورٌوسانس علوان خلؾ عطاهلل1468

الضلوعٌة ث الخالصة المختلطةعربًبكالورٌوسانسام مولود حمٌد صالح1469



الضلوعٌة ث المنى للبناتالتصادبكالورٌوسانفال احمد ابراهٌم ؼضبان1470

الضلوعٌة ث الجاحظ للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسانفال وجدي خلؾ احمد1471

الضلوعٌة الشهٌد سعد حسن حسٌن للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسانمار حمٌد تركً عل1472ً

الضلوعٌة ث التعاون للبناتاسالمٌةبكالورٌوسانمار طاهر محمود علوان1473

الضلوعٌة ث التعاون للبناتانكلٌزيبكالورٌوساوس وحٌد برٌسم حسٌن1474

الضلوعٌة الهجرة بنات انكلٌزي بكالورٌوساٌة حمٌد تركً عل1475ً

الضلوعٌة ث دار السالم للبناتاسالمٌة بكالورٌوساٌة فاٌك ضاري خلؾ 1476

الضلوعٌة الشام المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوساٌالؾ محمود حسٌن دمحم1477

الضلوعٌة الشام المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوساٌمن صبار عبدهللا حسٌن1478

الضلوعٌة الضلوعٌة للبناتعربًبكالورٌوساٌناس عامر ابراهٌم مجٌد1479

الضلوعٌة م البخاري للبناتانكلٌزيبكالورٌوساٌه علً مطلن دمحم1480

الضلوعٌة ث الجاحظ للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسبراء دمحم مصطفى جاسم1481

الضلوعٌة حاتم الطائً للبناتعربًبكالورٌوسبشرى لطٌؾ جاسم فرج1482

الضلوعٌة اوراس المختلطةعربًبكالورٌوسبهاء جبار دمحم حسٌن1483

الضلوعٌة زهرة الفرات رٌاضٌاتدبلومبٌان حمٌد صبحً خلؾ1484

الضلوعٌة المعراج للبنٌنعربًبكالورٌوسبٌجة حسٌن علون1485

الضلوعٌة المعراج للبناترٌاضٌاتدبلومتؽرٌد دمحم احمد طلمس1486

الضلوعٌة اوراس المختلطةرٌاضٌاتدبلومجالل شاهر علوان دمحم1487

الضلوعٌةحوران للتعلٌم المسرعاسالمٌةبكالورٌوسحسام لطٌؾ محمود1488

الضلوعٌة ث الخالصة المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسحسن سعٌد احمد حسن1489

الضلوعٌة الجداول المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسحسٌن هٌثم حسٌن احمد1490

الضلوعٌة حوران للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسحمٌد احمد حسٌن1491

الضلوعٌة ث نازن المالئكة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسحنٌن عبدهللا جواد جاسم1492

الضلوعٌة ث التعاون للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحنٌن نوفل صهٌود كمون1493

الضلوعٌة ث شهداء الضلوعٌه المسائٌهكٌمٌاء بكالورٌوسخطاب حسن ناصرحسٌن1494

الضلوعٌة الشهٌد مطلن عبد مطلنرٌاضٌاتدبلومخلدون عدنان احمد1495

الضلوعٌة حوران للبنٌنعربًبكالورٌوسخلٌل ابراهٌم علوان1496

الضلوعٌة الجداول المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسدجلة جاسم حسٌن مصلح1497

الضلوعٌة الشهٌد سعد حسن حسٌن للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسدالل عامر ثامر شهاب1498

الضلوعٌة الورود المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسدٌانا دمحم حمد خالد1499

الضلوعٌة ث الهجرة للبناتاحٌاء بكالورٌوسدٌانا موفك كرٌم حسن1500

الضلوعٌة ث النوابػ المختلطهتارٌخبكالورٌوسرانٌا ابراهٌم خلٌل دمحم1501

الضلوعٌة الشهٌد لواء ثائراسالمٌة بكالورٌوسرائد حمد مهدي احمد1502

الضلوعٌة ث االمٌن للبنٌناحٌاء بكالورٌوسرجاء كرٌم سلٌمان دمحم1503

الضلوعٌة الشهٌد لواء ثائراسالمٌةبكالورٌوسرحاب احمد سلمان صاٌل1504



الضلوعٌة مكة المكرمة اسالمٌةبكالورٌوسرشا علً عباس شنٌت1505

الضلوعٌة التعاون للبناترٌاضٌات دبلومرعد مهدي صالح علوان1506

الضلوعٌة الحردانٌة المختلطةعربًبكالورٌوسرفعت جاسم لفتة حرام1507ً

الضلوعٌة ث الكوثر للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسرنا سعدي نجم عبدهللا1508

فٌزٌاءبكالورٌوسرنا موفك رشٌد لطٌؾ1509
ث الشهٌد سعد حسن حسٌن 

للبنات
الضلوعٌة 

الضلوعٌة ث النوابػ المختلطهانكلٌزيبكالورٌوسروزان ابراهٌم خلٌل دمحم1510

الضلوعٌة البشٌر المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسرؤى رحٌم حسان محمود1511

الضلوعٌة حاتم الطائً للبناتانكلٌزيدبلومرؤى كامل نجم عبدهللا1512

الضلوعٌة النبا العظٌم االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسرٌم جبار فٌاض1513

الضلوعٌة اوراس االبتدائٌةعربًبكالورٌوسزٌاد جمال دمحم حسن1514

الضلوعٌة ث الحسٌن المسائٌةكٌمٌاء بكالورٌوسزٌاد خلؾ ابراهٌم صالح1515

الضلوعٌة الشهٌد مطلن عبد مطلنرٌاضٌاتدبلومزٌد محمود فلكً كنج1516

الضلوعٌة ث االمٌن للبنٌنانكلٌزي بكالورٌوسزٌنب جاسم دمحم فارس1517

الضلوعٌة الصالحات المختلطةاسالمٌةدبلومسارة ثاٌر مناور حسان1518

الضلوعٌة ث الكوثر للبناتاسالمٌةبكالورٌوسساري عبدهللا خضٌر عباس1519

الضلوعٌة الهجرة بناتانكلٌزي دبلومسالً سعد دمحم جواد1520

الضلوعٌة االنصار للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسساهرة نجم عبدهللا عبد1521

الضلوعٌة الجداول المختلطةتارٌخ بكالورٌوسستار جبار حسٌن مصلح1522

الضلوعٌة ث الجاحظ للبناتكٌمٌاء بكالورٌوسسحر نعمان ابراهٌم حسٌن1523

الضلوعٌة الشهٌد لواء ثائراسالمٌةبكالورٌوسسدود جاسم دمحم رضٌمة1524

الضلوعٌة ث المحطانٌه للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسسراب كاظم حسون محمود1525

الضلوعٌة مجد السلطانعربًدبلومسعد ناجً عبدالحمٌد حمدوش1526

الضلوعٌة ث التعاون للبناتتارٌخبكالورٌوسسعدون صالح احمد علٌان1527

الضلوعٌة ث التعاون للبناتاحٌاء بكالورٌوسسعٌد راضً محمود حمدان1528

الضلوعٌة المعراج للبنٌنعربًبكالورٌوسسماهر محمود عبدهللا فارس1529

الضلوعٌةمدرسة الخالصةعربًدبلومسناء إبراهٌم لطٌؾ مهدي1530

الضلوعٌة ث شاعر الرسول للبنٌنعربًبكالورٌوسسهاد حسن احمد جاسم1531

الضلوعٌة زهرة الفرات رٌاضٌات دبلومسهام دمحم كوان خلؾ1532

الضلوعٌة المجد العالًاسالمٌةبكالورٌوسسهى محجوب حسن1533

الضلوعٌة ث الجاحظ للبناترٌاضٌات بكالورٌوسسوسن دمحم جاسم عبود1534

الضلوعٌة ث التعاون للبنٌنتارٌخبكالورٌوسسٌؾ صباح عبٌد حردان1535

الضلوعٌة ث الخٌام للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسسٌؾ ؼنً مهدي دحام1536

الضلوعٌة الشمائل المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسسٌماء علً صالح دمحم1537

الضلوعٌة المنٌطرة للبنٌنعربًبكالورٌوسشاكر محمود علً روضان1538

الضلوعٌةمدرسة األنصار االبتدائٌةكٌمٌاءبكالورٌوسشفاء حسٌن حمد صالح1539



الضلوعٌة ثانووٌة الشهٌد سعداحٌاة بكالورٌوسشهد علً عبدهللا حسن1540

الضلوعٌة حاتم الطائً للبناتاسالمٌةبكالورٌوسشهد مزحم جار هللا1541

الضلوعٌة الحردانٌة المختلطةعام دبلومشٌرٌن كوان حسن1542

الضلوعٌة مكة المكرمةاسالمٌةبكالورٌوسشٌماء رحٌم مصلح محٌش1543ً

الضلوعٌة سعد بن عبادة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسشٌماء علً حسن1544

الضلوعٌة ث النوابػ المختلطهعربًبكالورٌوسصابرٌن محٌسن ؼربً شفلح1545

الضلوعٌة ث الخٌام للبناتارشادبكالورٌوسصالح احمد حسٌن فارس1546

الضلوعٌة الشمائل المختلطة رٌاضةبكالورٌوسصباح سلمان احمد خلٌل1547

الضلوعٌة الخالصة للبناتتارٌخ بكالورٌوسصباح محمود فرحان دمحم1548

الضلوعٌة م االمٌن للبنٌنرٌاضٌات بكالورٌوسصدام حسٌن ؼائب سالم1549

الضلوعٌة ث التعاون للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسصالح رحٌم حسٌن مطلن1550

الضلوعٌة ث النوابػ المختلطهتارٌخبكالورٌوسضى حسٌن علً فحل1551

الضلوعٌة مجد السلطانعربًبكالورٌوسطارق حمد سامر كمون1552

الضلوعٌة ثانوٌة التعاون للبنات اسالمٌةبكالورٌوسطٌبة ذٌاب دمحم حسن1553

الضلوعٌة ث الكوثر للبناتاسالمٌةبكالورٌوسطٌبة كامل طامً حسون1554

الضلوعٌة التعاون للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسعاصً علً خلؾ سلٌمان1555

الضلوعٌة مدرسة المعراج االبتدائٌة علم نفسبكالورٌوسعباس دمحم جاسم1556

الضلوعٌة البطل االبتدائٌةاسالمٌة دبلومعبدالكرٌم حامد حمد خلؾ1557

الضلوعٌة المجد العالًاسالمٌةبكالورٌوسعبدالكرٌم مجٌد متعب1558

الضلوعٌة ع الضلوعٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعبدهللا اسود حسٌن احمد1559

الضلوعٌة الشام المختلطةعربً دبلومعبدهللا رضا حمٌد مهدي1560

الضلوعٌة م الؽساسنة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسعدن ماجد احمد صالح1561

الضلوعٌة الشهٌد مطلن عبد مطلناجتماعٌات بكالورٌوسعزت ابراهٌم مجٌد زبط1562

الضلوعٌةروضة األنصار إنكلٌزيبكالورٌوسعزٌزة كوان دمحم خلؾ1563

الضلوعٌة م الؽساسنة للبناتعلوم احٌاةبكالورٌوسعزٌزة دمحم جاسم حمد1564

الضلوعٌة التعاون للبناتاسالمٌة بكالورٌوسعلً ستار حمدان علوان1565

الضلوعٌة االنشراح للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسعلً فلٌح دمحم جاسم1566

الضلوعٌة ثانوٌة االنشراح للبنٌن تارٌخبكالورٌوسعلً نهاد لطٌؾ 1567

الضلوعٌة ث الخالصة المختلطةكٌمٌاء بكالورٌوسعلٌه كرٌم محمود حٌدري1568

الضلوعٌة المعراج للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسعماد خلؾ خورشٌد1569

الضلوعٌة ث الحسٌن المسائٌةكٌمٌاء بكالورٌوسعمار حسن لطٌؾ سنجار1570

الضلوعٌة ث االمٌن للبنٌنكٌمٌاء ماجستٌر عمر حسٌن خلؾ حمد1571

الضلوعٌة الشهٌد مطلن عبد مطلنانكلٌزيبكالورٌوسعمر سلمان دروٌش خلؾ1572

الضلوعٌةثانوٌة العذراء للبناتعربًبكالورٌوسؼادة عبد جبار شكر1573

الضلوعٌة ث العذراء للبناتلؽة عربٌةبكالورٌوسؼادة عبدالجبار شكر محمود1574



الضلوعٌةحوران للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتدبلومؼالب احمد مهدي1575

الضلوعٌة البطل االبتدائٌة رٌاضة بكالورٌوسؼزوان ثامر احمد ساٌر1576

الضلوعٌة ث الؽساسنة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسؼصون جاسم ابراهٌم صالح1577

الضلوعٌة المعراج للبناتاسالمٌةبكالورٌوسؼفران حسن مصطفى جاسم1578

الضلوعٌة ث الكفاح للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسؼٌث شالل جاسم حمد1579

الضلوعٌة الخٌام اجتماعٌات بكالورٌوسؼٌداء صافً خلؾ دبعون1580

الضلوعٌة الخٌامعربًبكالورٌوسفاهم ظاهر جاسم دمحم1581

الضلوعٌة اوراس المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسفاٌك فاضل جاسم حمادي1582

الضلوعٌة ث الشافعً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسفراس مزهر علوان حسٌن1583

الضلوعٌة ثانوٌة الهجرة لللبناتارشادبكالورٌوسفردوس خالد دمحم1584

الضلوعٌةمدرسة زهرة الفرات المختلطةاسالمٌةدبلومفوزي محجوب كاظم دمحم1585

الضلوعٌة المنٌطرة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسفؤاد دمحم احمد كناص1586

الضلوعٌة الحردانٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسلحطان هاشم حمٌد كاظم1587

الضلوعٌة التعاون للبناتتارٌخبكالورٌوسلصً نصٌؾ جاسم دمحم1588

الضلوعٌة ث الشافعً للبنٌنتارٌخبكالورٌوسكنعان سلمان خمٌس صالح1589

الضلوعٌة ث الهجرة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسكوثر شاكر محمود حسٌن1590

الضلوعٌةمدرسة زهرة الفرات المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسكوثر عامر ثاٌر عبد الجبار1591

الضلوعٌة الصالحات المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسلماء خمٌس مسعود عوٌد1592

الضلوعٌة الضلوعٌة للبنات اسالمٌة بكالورٌوسلماء سعد فهد محسن1593

الضلوعٌة ث دار السالم للبناتانكلٌزيبكالورٌوسلمى مبارن خلؾ حمد1594

الضلوعٌة حوران للبنٌنعربًبكالورٌوسلٌث روكان حمٌد1595

الضلوعٌة ث سٌؾ الدولة للبنٌنكٌمٌاء بكالورٌوسمازن عكاب ٌاسٌن فارس1596

الضلوعٌة لرطبة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسمحاسن محجوب عناز1597

الضلوعٌة ث المحطانٌه للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسدمحم عبدالوهاب احمد1598

الضلوعٌة ث الجاحظ للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم مطشر دمحم احمد1599

الضلوعٌة ث الشافعً للبنٌنفٌزٌاءماجستٌر دمحم نزار دمحم محمود1600

الضلوعٌة حوران للبناتانكلٌزيبكالورٌوسمحمود عامر محمود دٌونن1601

الضلوعٌة ث الشافعً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمروان احمد عبد الحمٌد كمون1602

الضلوعٌة م الؽفار للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسمروان رحٌم حسان محمود1603

الضلوعٌة ث نازن المالئكة للبناتاحٌاء بكالورٌوسمروة دمحم عبدهللا فارس1604

الضلوعٌة الهجرة بنات عربًدبلوممروه حاتم سعٌد خلؾ1605

الضلوعٌة ث الحسٌن المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسمروه كامل ذٌاب حسن1606

الضلوعٌة المعراج للبناتجؽرافٌة بكالورٌوسمرٌم احمد كرٌم عطاهللا1607

الضلوعٌةحوران للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتدبلوممزهر خلؾ هندي1608

الضلوعٌة ث الحسٌن المسائٌةعربًبكالورٌوسمصباح صالح جاسم دمحم1609



الضلوعٌة الكفاءة للبنٌناجتماعٌات بكالورٌوسمعتصم محمود حمد1610

الضلوعٌة حوران للبناتاسالمٌةبكالورٌوسمنتهى احمد عل1611ً

الضلوعٌة المعراج للبنٌنعربًبكالورٌوسمنذر فٌصل ابراهٌم دمحم1612

الضلوعٌة حوران للبناتاسالمٌة بكالورٌوسمنى علً عزٌز دوٌح1613

الضلوعٌة الشهٌد لواء ثائرعربًبكالورٌوسمنٌر خلٌل ابراهٌم دمحم1614

الضلوعٌة االنصار للبناتاسالمٌة دبلوممهران كامل جاسم كٌؾ1615

الضلوعٌةالروابً الخضراء للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسمهند إبراهٌم احمد عنفوص1616

الضلوعٌة ث الحسٌن المسائٌةاحٌاء ماجستٌر مٌس ابراهٌم خلٌل دمحم1617

الضلوعٌة ث نازن المالئكة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسمٌساء هادي عباس حسٌن1618

الضلوعٌة الجداول المختلطةاسالمٌة دبلومناهدة كوان دمحم خلؾ1619

الضلوعٌة م مكه المكرمه المختلطهعربً بكالورٌوسنبأ منصور جاسم حمد1620

الضلوعٌة حاتم الطائً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسنجالء منسً فاضل احمد1621

الضلوعٌة الشهٌد لواء ثائرانكلٌزي بكالورٌوسنعٌم خضٌر شهاب حمٌد1622

الضلوعٌة الشهٌد سعد حسن حسٌن للبناتانكلٌزيبكالورٌوسنوال حمٌد تركً عل1623ً

الضلوعٌة ث الكوثر للبناتحاسوببكالورٌوسنور حسن حسٌن كناص1624

الضلوعٌة ع الؽساسنة للبناتكٌمٌاء بكالورٌوسنور حمد عبدهللا حسٌن1625

الضلوعٌة االنشراح للبناتعربًبكالورٌوسنور خضٌر صالح صاٌل1626

الضلوعٌة ث الكوثر للبناتعربًبكالورٌوسنوفه هزبر علً رضٌمه1627

الضلوعٌة البشٌر المختلطةتارٌخبكالورٌوسهاجر ثاٌر مناور حسان1628

الضلوعٌة الضلوعٌة للبنات رٌاضٌات دبلومهاجر شجاع حمٌد احمد1629

الضلوعٌة ع الزوراء للبناتفٌزٌاء بكالورٌوسهاله صالح نصٌؾ جاسم1630

الضلوعٌة ث الخٌام للبناتعربًبكالورٌوسهبة دمحم جاسم علوان1631

الضلوعٌة ث االمٌن للبنٌنعربًبكالورٌوسهدى ابراهٌم احمد عبدهللا1632

الضلوعٌة الشمائل المختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسهدى ابراهٌم رمٌض دمحم1633

الضلوعٌة مكة المكرمةرٌاضٌات بكالورٌوسهدى علً عبدهللا دمحم1634

الضلوعٌة ث شهداء الضلوعٌه المسائٌهرٌاضٌات بكالورٌوسهند عبدهلل دمحم حسن1635

الضلوعٌة الشمائل المختلطةعربًدبلومورود ابراهٌم جاسم دمحم1636

الضلوعٌة االنشراح للبنٌنرٌاضٌاتدبلوموسام جمعة دمحم زبط1637

الضلوعٌة معن  بن زائدة للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتبكالورٌوسوسام عبد خلؾ عبد1638

الضلوعٌة الجداول المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسوسر صالح علو جاسم1639

الضلوعٌة الشهٌد سعد حسن حسٌن للبناتكٌمٌاء بكالورٌوسوسن سامً عبدهللا دمحم1640

الضلوعٌة ث دار السالم للبناتاحٌاء بكالورٌوسوصال ؼالب خلؾ محمود1641

الضلوعٌة ث السالم للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسٌازي صالح ابراهٌم حمد1642

الطوزاعدادٌة التجارة المهنٌةزراعةبكالورٌوساٌمان عبداالمٌر حسٌن بكتاش1643

الطوزصدى العراق رٌاضة بكالورٌوسعلً دمحم محمود1644



الطوزدمشك للبنات.ث فٌزٌاءبكالورٌوسزانا محمود كرٌم1645

الطوزسلٌمان بٌنعلوم إسالمٌةبكالورٌوسهبة سٌسان احمد عل1646ً

الطوزمتوسطة مولوي للبناترٌاضةبكالورٌوسزهراء برهان علً 1647

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثالرٌاضةبكالورٌوسرؼد دمحم مطلب حمودي1648

الطوز مدرسة الشٌد حمٌد فاضل المختلطة رٌاضهبكالورٌوساحمد فرهاد لاسم كرٌم1649

الطوز ثانوٌة الفرات اسالمٌة بكالورٌوسهبة سٌان احمد1650

الطوز ثانوٌة الفرات اسالمٌة بكالورٌوساسراء فائك دمحم1651

الطوز ثانوٌة حلٌمة السعدٌة فٌزٌاءبكالورٌوسبلمٌس حسٌب دمحم1652

الطوز ثانوٌة حلٌمة السعدٌة انكلٌزيبكالورٌوسهدى سٌان احمد1653

الطوز دار العلوم للبنٌن/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسدعاء رشٌد حسٌن خلؾ1654

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسٌوسؾ مؤٌد خلؾ جلٌل1655

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثاالسالمٌةبكالورٌوسضٌاء باسل خضر لمبر1656

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوسمصطفى احمد مصطفى كردي1657

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوسعلً عماد دمحم احمد1658

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوساحمد شدهان كرٌم حسٌن1659

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالترجمةبكالورٌوسدمحم حسٌن اسعد ترن1660

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثالكٌمٌاءبكالورٌوسسجاد سعٌد علً توفٌك1661

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسعلً اسعد مصطفى حسٌن1662

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسدحام سلمان احمد عبدهللا1663

الطوز الطبري المسائٌة للبنٌن/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسفؤاد نجٌب جاسم دمحم1664

الطوز االنطالق المختلطة/ مالرٌاضٌاتبكالورٌوسعلً كنعان كرٌم مجٌد1665

الطوز االنطالق المختلطة/ مالكٌمٌاءبكالورٌوسابتسام سعٌد دمحم ؼفور1666

الطوز انس بن مالن/ ماالحٌاءبكالورٌوسبدور عبدالسالم لادر جادر1667

الطوز امرؤ المٌس للبنٌن/ ثالكٌمٌاءبكالورٌوساٌمان مشعل علً وهاب1668

الطوز البتول للبنات/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوسسارة جبار علً عبدالرضا1669

الطوز االمانً للبنات/ ثالرٌاضةبكالورٌوسمنال عاصً عباس حسن1670

الطوز البتول للبنات/ ثالرٌاضةبكالورٌوسهبة حسٌن علً اكبر اكبر1671

الطوز الفرات للبنٌن/ عاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسدمحم فهد عبد احمد1672

الطوز دٌر ٌاسٌن للبنٌن/ مالرٌاضٌاتبكالورٌوسرؤٌا صاحب حسٌن جاسم1673

الطوز دٌر ٌاسٌن للبنٌن/ مالترجمةبكالورٌوسدمحم حسام الدٌن علً شرٌؾ1674

الطوز دٌر ٌاسٌن للبنٌن/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسرحاب جنعان نجم عبدهللا1675

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثالكٌمٌاءبكالورٌوسسلوى زكً دمحم احمد1676

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساسٌل اسماعٌل مجٌد دمحم1677

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثالتارٌخبكالورٌوسسهٌلة طه حسٌن دمحم1678

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسمها جاسم توفٌك عل1679ً



الطوز طوز للنازحٌن للبنٌن/ ثالكٌمٌاءبكالورٌوسعبدالؽفور مدٌح امٌن حمٌد1680

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسمسلم ولٌد رجب رمضان1681

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ثالحاسوببكالورٌوسرؤٌا عدنان دمحم نوري عل1682ً

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسحنان حبٌب دمحم ول1683ً

الطوز االمانً للبنٌن/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوسزٌد مزهر نوري ذٌاب1684

الطوز الرشٌد للبنٌن/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسنازن موسى عزٌز حسن1685

الطوز الرشٌد للبنٌن/ ماالسالمٌةبكالورٌوسزٌنب كمال عمران رشٌد1686

الطوز ابن خلدون للبنٌن/ ثالفٌزٌاءبكالورٌوسهلكوت حمٌد حسن عل1687ً

الطوز ابن خلدون للبنٌن/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسرامال برزان دمحم عل1688ً

الطوز االندلس للبنات/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسلٌنة عباس انور مصطفى1689

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسافٌن نوزاد كرٌم دمحم1690

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسسماح هادي خلؾ جاسم1691

الطوز الحمراء للبنات/ ثاالسالمٌةبكالورٌوسشٌماء فاتح صالح حسٌن1692

الطوز الحمراء للبنات/ ث الكٌمٌاءبكالورٌوسنٌكارشٌروان زٌن العابدٌن دمحم1693

الطوز الحمراء للبنات/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساٌة صالح زٌن العابدٌن دمحم1694

الطوز الحمراء للبنات/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسخولة عدنان دمحم عل1695ً

الطوز نور الملم للبنات/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسمالن احمد زٌن العابدٌن مهدي1696

الطوز نور الملم للبنات/ ماللؽة العربٌةبكالورٌوسالنه فالح زٌن العابدٌن صابر1697

الطوز دمشك للبنات/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساوزجان خلٌل شكر احمد1698

الطوز دمشك للبنات/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسبنٌن جاسم دمحم عل1699ً

الطوز دمشك للبنات/ ثعربًبكالورٌوسجنار صفر جوان 1700

الطوز الفرات للبنٌن/ ماللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسعلً ٌوسؾ عبدهللا حسن1701

الطوز طوز للبنات/ عاللؽة العربٌةبكالورٌوسحنان بركان ابراهٌم عل1702ً

الطوز زمزم للبنٌن/ مالرٌاضٌاتبكالورٌوسسهى هاشم كاظم ابراهٌم1703

الطوز زمزم للبنٌن/ مالفنٌةبكالورٌوسدمحم فاتح شكور رضا1704

الطوز زمزم للبنٌن/ ماالسالمٌةبكالورٌوسسارة ستار جلٌل ابراهٌم1705

الطوز عائشة للبنات/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسصون كول عدنان جعفر مختار1706

الطوز عائشة للبنات/ ثالكٌمٌاءبكالورٌوسبوكان جابر محسن امٌن1707

الطوز امرؤ المٌس للبنٌن/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسخبات لادر احمد ابراهٌم1708

الطوز كرمٌان للبنٌن/ ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسدمحم عدنان عزٌز لادر1709

الطوز صدى العراق للبنٌن/ ثاللؽة الكردٌةبكالورٌوسمروان نجٌب دمحم مصطفى1710

الطوز زمزم للبنٌن/ مالرٌاضٌاتبكالورٌوسكون اي انور زٌن العابدٌن حسٌن1711

الطوز االمانً للبنات/ ثالحاسوببكالورٌوسافٌاء دمحم علً فاضل1712

الطوز طوز للبنات/ ععلوم االرض التطبٌمٌةبكالورٌوسكولجان كامل شكور دمحم1713

الطوز زمزم للبنٌن/ معلم االجتماعبكالورٌوسبشائر ؼازي مطلب حمودي1714



الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثعلوم الحٌاةبكالورٌوسجنان ندٌم عبد احمد1715

الطوز المولوي للبنات/ مالعربٌةبكالورٌوسسعاد رفٌك توفٌك محمود1716

الطوز ابً فراس الحمدانً/ ثاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساٌالؾ نٌاز هٌاس عباس1717

الطوز طوز للبنات/ عالعربٌةبكالورٌوساٌفان صالح جمال صمد1718

الطوز الفرات للبنٌن/ عالكٌمٌاءبكالورٌوسؼانم جاسم دمحم حبٌب1719

الطوز الفرات للبنٌن/ عالفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم وهاب احمد خورشٌد1720

الطوز الفرات للبنٌن/ عاالسالمٌةبكالورٌوسحبٌب احمد حبٌب نجم1721

الطوز الفرات للبنٌن/ عاالحٌاءبكالورٌوسسفٌان داود سلٌمان عبدهللا1722

الطوز طوز للبنات/ محاسوب ورٌاضٌاتبكالورٌوساٌة عامر حمدان حسن1723

الطوز دمشك للبنات/ ثاالسالمٌةبكالورٌوسافراح كرٌم حسٌن كاظم1724

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسناهدة فهد عبد احمد1725

الطوز طوز للبنات/ ع اللؽة العربٌةبكالورٌوسشٌماء ناظم ابراهٌم مجٌد1726

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثكٌماءبكالورٌوسمٌادة نزهان خلؾ خضر1727

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثالرٌاضٌاتبكالورٌوسشذى ؼازي كرٌم هزاع1728

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثانكلٌزيبكالورٌوسهبة نجم محً الدٌن كاظم1729

الطوز حلٌمة السعدٌة للبنات/ ثانكلٌزيبكالورٌوسعمٌل خلؾ دمحم مهدي1730

الطوز المولوي للبنات/ مرٌاضةبكالورٌوسزهراء برهان علً عباس1731

الطوز ابً فراس الحمدانًرٌاضٌاتبكالورٌوسزٌنب عباس عسكر حسن1732

الطوز  االمانً للبنات0ث جؽرافٌةبكالورٌوسنورهان عدنان عمران كاظم1733

الطوز ث دار العلوم للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمهند نجٌب حسٌن سلطان1734

الطوز العدنانٌة المختلطة/ مانكلٌزيبكالورٌوساسراء ٌوسؾ دمحم احمد1735

الطوز طوز للبنات/ مرٌاضة بكالورٌوسسكٌنة حسن علً عرٌان1736

الطوز الفرات للبنٌن/ مرٌاضة بكالورٌوسمعتز لاسم كرٌم دمحم1737

الطوز دار العلوم للبنٌن/ ثرٌاضةبكالورٌوسدمحم احمد رضا مصطفى1738

الطوز االمانً للبنٌن/ ثفٌزٌاءبكالورٌوسعدب هللا زاحم نوري ذٌاب1739

الطوز االندلس للبنات/ ثرٌاضٌاتبكالورٌوسرنا عبد الحسٌن وهاب عرٌان1740

الطوز الفرات للبنٌن/ مفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم عبد هللا محمود عبد هللا1741

الطوز الفرات للبنٌن/ مكٌماءبكالورٌوسعامر فخري مجٌد رشٌد1742

الطوز االندلس للبنات/ ثعربٌةبكالورٌوسلٌنة عباس فاضل حسٌن1743

الطوز نور الملم للبنات- مرٌاضة بكالورٌوساٌمان جرجٌس خورشٌد مردان1744

الطوز امرؤ المٌس للبنٌن/ ثفنٌةبكالورٌوسرضا سمٌن رفعت رضا1745

الطوز امرؤ المٌس للبنٌن/ ثفٌزٌاءبكالورٌوساحمد شالل علً دمحم1746

الطوز الحمراء للبنات/ ثعربٌةبكالورٌوساٌة صالح دمحم ذٌاب1747

الطوز الحمراء للبنات/ ثفٌزٌاءبكالورٌوسحنان زكً محسن دلؾ1748

الطوز الطبري المسائٌة- ث احٌاءبكالورٌوسٌاسر ؼازي علً دمحم1749



الطوز الطبري المسائٌة- ث كٌماءبكالورٌوسشاهٌن نجم عبد هللا حسن1750

الطوز الطبري المسائٌة- ث عربٌةبكالورٌوسعامر شرٌؾ سعٌد مهدي1751

الطوز الطبري المسائٌة- ث اسالمٌة بكالورٌوسحمزة اسعد هللا جاسم1752

الطوز الطبري المسائٌة- ث فٌزٌاءبكالورٌوسعبد الودود لاسم جداع حسن1753

الطوز عائشة للبنات/ ثرٌاضةبكالورٌوسعبٌر عباس مصطفى فاضل1754

الطوز عائشة للبنات/ ثفٌزٌاءبكالورٌوسنرمٌن احمد ؼزال حسن1755

الطوز الطبري المسائٌة- ث العربٌةبكالورٌوسعلً حسٌن عباس احمد1756

الطوز عائشة للبنات- ثاالحٌاءبكالورٌوسارٌج علً خلٌل كرٌم1757

الطوز سلٌمان بٌن للبنٌنعربٌةبكالورٌوسهوٌدة جمهور محموداحمد1758

الطوز ذات الصواري الملحكعلوم المرانبكالورٌوسمحمود عباس احمد خورشٌد1759

الطوز ذات الصواري الملحكعربٌةبكالورٌوسجمٌل عبدالستار دمحم خورشٌد1760

الطوز ذات الصواري الملحكعربٌةبكالورٌوسماهر علً عبد خضر1761

الطوز دمشك للبناتاالنكلٌزيبكالورٌوسزٌنب علً خضٌرحسن1762

الطوز بابا كركر للبناتاالسالمٌةبكالورٌوساٌنور خلؾ عبدهللا دمحم1763

الطوز الوثبة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسزبٌدة عبدهللا هزاع حمدي1764

الطوز الموعظة المختلطةاالسالمٌة بكالورٌوسٌوسؾ رعد اسعد محمود1765

الطوز الموعظة المختلطةاللؽة العربٌة بكالورٌوسعلً سعٌد دمحم محمود1766

الطوز المشرق للبنٌناالنكلٌزي بكالورٌوسمالن خلٌل ابراهٌم حسٌن1767

الطوز المشرق للبنٌنعربٌةبكالورٌوسدمحم جمعة خمٌس سلٌمان1768

الطوز المشرق للبناتعلوم والمرانبكالورٌوسبدران ناظم عمر احمد1769

الطوز المشرق للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسبالل ؼازي احمد جادر1770

الطوز المشرق للبناتتارٌخبكالورٌوسفاروق لادر حسن دمحم1771

الطوز الفتوة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسطاهر جاسم نوري دمحم1772

الطوز الفتوة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسبنار ناصر ابوبكر عمر1773

الطوز الفتوة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسهدى فؤاد جهانكرعباس1774

الطوز الفتوة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسمحمود طه حمٌد عبدهللا1775

الطوز الفتوة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسفاطمة دمحم باهرحسٌن1776

الطوز الفتوة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسلٌان جلٌل ابراهٌم عل1777ً

الطوز الفتوة للبناتتارٌخبكالورٌوسشٌماء لاسم عبدهللا رشٌد1778

الطوز الشفك للبنٌناللؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسسارة رحٌم شهاب احمد1779

الطوز الشفك للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسلٌث حسن ابراهٌم حسٌن1780

الطوز الشفك للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسعبد اللطٌؾ جالل زوبع1781

الطوز الخندق للبنٌناللؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسهٌثم جمعة صالح دمحم1782

الطوز الجمهورٌة للبنٌناالسالمٌةبكالورٌوسدمحم لاسم دمحم فاضل1783

الطوز الجمهورٌة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسوفاء ثاٌر دمحم محمود1784



الطوز الجمهورٌة للبنٌنالرٌاضٌاتبكالورٌوسرؤى محمود حسن عمارة1785

الطوز الجمهورٌة للبنٌنالرٌاضٌاتبكالورٌوسسفٌان عجٌل مطشرمتعب1786

الطوز الجمهورٌة للبناتاللؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسندى عبدالحسٌن ابراهٌم حسٌن1787

الطوز الثمافة المختلطة كٌمٌاء بكالورٌوسمرٌم دمحم عل1788ً

الطوز االمانً للبنٌناللؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسجنار فاضل عباس خورشٌد1789

الطوز رام هللا للبنٌن االسالمٌةبكالورٌوسؼسان كرٌم حسٌن1790

الطوز نوروز للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسبشرى عدنان صالح1791

الطوز االمانً للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسزٌنب عدنان جاسم1792

الطوز سلٌمان بٌن للبناتاسالمٌةبكالورٌوسوجدان عدنان محمود سالم1793

الطوز سفٌن للبنات انكلٌزيبكالورٌوسسارة دمحم كرٌم1794

الطوز نوروز للبنات رٌاضةبكالورٌوسرٌهام حكٌم حسن1795

الطوز الفتوة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسشهٌناز ناظم عبد الكرٌم1796

الطوز الثمافة المختلطة جؽرافٌةبكالورٌوسمحمود عبد خماس عزٌز1797

الطوز االمانً للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسوسام محمود عبد هللا1798

الطوز باباكركرللبناتانكلٌزيبكالورٌوسبٌبان جمعة جبار1799

الطوز االمانً للبنات جؽرافٌةبكالورٌوسهاوزٌن عزٌز عبد الكرٌم1800

الطوز دمشك للبنات اسالمٌةبكالورٌوسهدى صادق جعفر1801

الطوز سفٌن للبنٌنالتارٌخبكالورٌوسسارة خلؾ مجٌد حمٌد1802

الطوز سفٌن للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوساسٌن محمود سلمان حسن1803

الطوز االنتصار للبناتالتارٌخبكالورٌوسهدى محمود سلمان حسن1804

الطوز نوروز للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسؼادة هادي شكر لدوري1805

الطوز العدنانٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسفاضل عواد لاسم دمحم1806

الطوز نور الملماللؽة العربٌة بكالورٌوسولٌد خالد محمود1807

الطوز المشرق للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسمعروؾ سعٌد دمحم1808

الطوز العدنانٌة للبنٌنالرٌاضٌاتبكالورٌوسمهدي فٌصل احمد1809

الطوز العدنانٌة للبنٌنكٌمٌاء بكالورٌوسسعاد خماس علً ابراهٌم1810

الطوز البٌان المختلطةالتارٌخبكالورٌوسمراد احمد شكور حمٌد1811

الطوز الشهٌد حمٌد فاضل المختلطةاللؽة العربٌة بكالورٌوسعدنان ؼٌدان خلؾ عبد هللا1812

الطوز الشهٌد حمٌد فاضل المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسمنذر احمد متعب عواد1813

الطوز المواسم المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسعباس محمود علً عباس1814

الطوز المواسم المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسدمحم ابراهٌم فلٌح حسن1815

الطوز سفٌن للبنات علوم المرانبكالورٌوسامل حسٌن ابراهٌم1816

الطوز المشرق للبنات اسالمٌةبكالورٌوسحسن عبد الحمٌد مهدي اسماعٌل1817

الطوز االنطالق المختلطةرٌاضةبكالورٌوساٌوب حسٌن علً صمد1818

الطوز االمانً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسحلٌمة عبد الحمٌد مهدي اسماعٌل1819



الطوز االمانً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسرٌهام كاظم محمود لنبر1820

الطوز ثانوٌة حلٌمة السعدٌة حٌاة بكالورٌوسجنان ندٌم عبد1821

الطوز ثانوٌة سومر للبنٌنالتصادبكالورٌوسدمحم انور محمود حسن1822

الطوز نوروز للبنٌنعربٌةدبلومصالح طه حمٌد عبدهللا1823

الطوز نوروز للبناترٌاضٌاتدبلومدنٌا نجم هاشم محمود1824

الطوز شمس العراق للبناتاالنكلٌزيدبلوممرٌم حسن حمً ول1825ً

الطوز شمس العراق للبناتعلوم والرٌاضٌاتدبلوماٌمان دمحم نوري ناظم1826

الطوز شمس العراق للبناتعلوم والرٌاضٌاتدبلومعبٌر صباح عواد حسن1827

الطوز ذات الصواري الملحكاالنكلٌزيدبلومٌاسر عبدالحمٌد مجٌد محماوي1828

الطوز دمشك للبنٌناالنكلٌزيدبلومابتهاج دمحم امٌن حمٌد1829

الطوز دمشك للبناتالرٌاضٌاتدبلوممروة اصؽراكبرعل1830ً

الطوز حسان بن ثابت للبنٌناالنكلٌزيدبلومالهام صبري محمود شهاب1831

الطوز باباكركرللبناتاللؽة الكردٌةدبلومزٌان عباس محمود احمد1832

الطوز بابا كركر للبناتاللؽة العربٌة دبلومدٌمن عباس محمود احمد1833

الطوز الموعظة المختلطةعربٌة دبلومصالح مهدي مجول محمود1834

الطوز المشرق للبناتالرٌاضٌاتدبلومشٌماء حسن طعمة شرٌؾ1835

الطوز الفرات للبنٌناللؽة انكلٌزٌةدبلومازهار حسن هاشم موسى1836

الطوز الفرات للبنٌناللؽة انكلٌزٌةدبلومرؼدة سلمان حسن خطاب1837

الطوز الفتوة للبنٌنالرٌاضٌاتدبلوماسراء لاسم شكر احمد1838

الطوز الفتوة للبناتاالنكلٌزيدبلومخولة عبد الرحمن علً سعٌد1839

الطوز الفتوة للبناتالرٌاضٌاتدبلوماٌشان اصؽر حمٌد ابراهٌم1840

الطوز الجمهورٌة للبنٌناللؽة انكلٌزٌةدبلومسندس رعد رشٌد سلٌمان1841

الطوز الجمهورٌة للبناتعلوم والحٌاةدبلوملٌلى حبٌب ؼرٌب لادر1842

الطوز الجمهورٌة للبناتالرٌاضٌاتدبلوممروة خلٌل ابراهٌم حسٌن1843

الطوز الجمهورٌة للبناتالرٌاضٌاتدبلومبٌداء دمحم محسن لنبر1844

الطوز االنطالق المختلطةاللؽة انكلٌزٌةدبلوموفاء عبد االله عونً تم1845ً

الطوز االنطالق المختلطةاللؽة العربٌة دبلومرباب دمحم عباس كاظم1846

الطوز الثمافة المختلطة رٌاضٌات دبلومازدهار طه خلٌل1847

الطوز االنتصار للبناترٌاضٌاتدبلوممروة مظهر لاسم جعفر عل1848ً

الطوز االمانً للبناتالرٌاضٌاتدبلومانتصار علً حسن لادر1849

الطوز االمانً للبنٌنرٌاضٌاتدبلومنزار عادل مجٌد رضا1850

الطوز دمشك للبناترٌاضٌاتدبلومسهلة زٌن العابدٌن سمٌن1851

الطوز االنتصار للبناتعلوم و الرٌاضٌاتدبلومنوردان حسٌن شكور1852

الطوز دمشك للبناتعلوم و الرٌاضٌاتدبلومهبة شمسً لمر عباس1853

الطوز دمشك للبنات رٌاضٌاتدبلوماٌة فرمان زٌن العابدٌن1854



الطوز الفراهٌدي للبنٌنانكلٌزيدبلومكونول كامل شكور دمحم1855

الطوز االمانً للبنٌناللؽة العربٌة دبلومعلً فاضل حسن حٌدر1856

الطوز الوثبة للبناتالعلومدبلومساهرة حسٌن عل1857ً

الطوز دمشك للبناتاللؽة العربٌة دبلومدنٌز نجٌب ابراهٌم حمود1858

الطوز العدنانٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومعبد الستار صالح عبد هللا موسى1859

الطوز الشهٌد حمٌد فاضل المختلطةاللؽة العربٌة دبلومسعدٌة حمٌد داود ابراهٌم1860

الطوز الشهٌد حمٌد فاضل المختلطةانكلٌزيدبلومناصر هادي مجول مصطفى1861

الطوز العروة للبنٌنفنٌةدبلومعبد هللا جمٌل عبد هللا محمود1862

الطوز سفٌن للبنات رٌاضٌاتدبلومسكٌنة سالم ؼالب حسٌن1863

الطوز نوروز للبنٌنالرٌاضٌاتدبلومشٌماء صفر جواد دمحم1864

الطوز الشفك للبنٌنرٌاضٌاتدبلومنٌران مؤٌد خلؾ جمٌل1865

الطوز سفٌن للبنٌنرٌاضٌاتدبلومروٌدة علً حسن احمد1866

العلمسلسبٌل للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسابتسام سفٌان خلؾ1867

العلماللواء للبنٌنرٌاضٌاتدبلومابتهال عبد ٌوسؾ1868

العلمعطاء الباري للبنٌناجتماعبكالورٌوساحمد جلٌل زهو1869

العلمالرمل المختلطةعربًبكالورٌوساحمد صادق احمد1870

العلمثانوٌة العلم للبنٌنإسالمٌةبكالورٌوساحمد عدنان أنور خورشٌد1871

العلممدرسة المبدد االبتدائٌةاجتماعبكالورٌوساحمد عطٌة مخلؾ بٌدو1872

العلممدرسة الصفا االبتدائٌةإسالمٌةبكالورٌوساحمد علً ٌونس1873

العلممدرسة الشهٌد عبدهللا جبارةتارٌخبكالورٌوساحمد عٌدان عطٌة1874

العلم عطا الباري رٌاضه بكالورٌوساحمد مجبل محسن محٌمٌد1875

العلممدرسة االمة للبناتإسالمٌةبكالورٌوساحمد ناظم خضٌر1876

العلماالمة للبناتتارٌخبكالورٌوساحمد نزهان حازم1877

العلمث العلم للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساحمد هانً نامس1878

العلم الشهٌد عبدهللا الجبارة للبناتعربًبكالورٌوسادٌبة عمر دمحم1879

العلمالصمد للبناتعلم نفسبكالورٌوساروى محمود عباد1880

العلمالشٌخ دمحم حسن الجبارةرٌاضٌاتدبلوماسراء برهان حدٌد1881

العلماللواء للبنٌنرٌاضٌاتدبلوماسراء حمد حمد1882

العلمالشهٌد عبد الكرٌم جبارةعلوم حٌاةبكالورٌوساسراء خٌر حمٌد عل1883ً

العلمالشهٌد دمحم الجعفريعربًبكالورٌوساسراء ربٌع فٌزي1884

العلمث الصمر للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوساسماء فائك موحان1885

العلمالشٌخ دمحم حسن جبارةعربًدبلوماسٌا محمود طالل1886

العلم عبدالرحمن الداخل. ثعلوم حٌاةبكالورٌوساسٌل جمال علً عبد1887

العلمالعائد للبناتعربًبكالورٌوساشجان دمحم خلؾ1888

العلمالشٌخ دمحم حسن جبارةشرٌعةبكالورٌوساشراق علً حسٌن1889

العلمث الصمر للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساصالة دمحم عبد1890

العلمث الشهٌد ناجً الجبارةعلم نفسبكالورٌوسافاق صالح جابر1891

العلممتوسطة الفراجٌةجؽرافٌةبكالورٌوسافنان دحام عبد1892

العلمالشهٌد ناجً الجبارةعلوم حٌاةبكالورٌوساكتفاء لطٌؾ حمادة1893

العلماللواء للبنٌنتارٌخبكالورٌوساالء جاسم مهدي1894

العلمالشهداء اربٌضة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوساالء عواد دمحم1895

العلمعبدهللا جبارةعلم لرانبكالورٌوسالخنساء إبراهٌم صالح1896

العلمث الصمر للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسامامة عكاب احمد1897

العلمث العلم المسائٌة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسامانً خلٌل ابراهٌم1898

العلم عبد الرحمن داخلكٌمٌاءماجستٌر امٌة فاٌك خباز1899



العلم عبدالرحمن الداخل. ثكٌمٌاءماجستٌر امٌة فائك خباز مخلؾ1900

العلمالفتح للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسامٌرة احمد ٌاسٌن1901

العلم العلم للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسامٌه فائك خباز1902

العلمالشهٌد دمحم الجعفريتارٌخبكالورٌوسانتصار حمود لاسم1903

العلماللواء للبناترٌاضٌات بكالورٌوسانتصار دمحم عبد1904

العلماللواء للبناتعربًبكالورٌوسانسام اٌاد ؼانم1905

العلمطٌبة للبناترٌاضٌاتدبلومانسام حسٌن عبدهللا1906

العلمالحكمة للبناتفنٌةبكالورٌوسانعام عٌسى رشٌد1907

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسانؽام مثنى عبود1908

العلمث العلم للبناتانكلٌزيبكالورٌوساوراس ؼازي محمود1909

العلمث ابن عباد المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساٌثار هٌجل عبدهللا1910

العلمالحكمة االبتدائٌة للبناتعلوم لرانبكالورٌوساٌالؾ احمد حسن احمد1911

العلم عبدالرحمن الداخل. ثعلم نفس بكالورٌوساٌمان حسٌن عمر حمادة1912

العلمالخرجة للبناتاجتماعبكالورٌوساٌمان زٌدان دمحم1913

العلمالشهٌد دمحم الجعفريكٌمٌاءبكالورٌوساٌناس حسن عمر1914

العلمالتراث العربً للبنٌنتارٌخبكالورٌوساٌناس خٌرهللا مرشود1915

العلمالحوٌجة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوساٌهاب هٌجل عبدهللا1916

العلممتوسطة سومررٌاضةبكالورٌوسأسامة عبد ذٌاب1917

العلم عبدالرحمن الداخل. ثعلوم لرانبكالورٌوسأسماء حمٌد حسٌن1918

العلم العلم. ثإنكلٌزيبكالورٌوسأنور جودت جزٌرة جاسم1919

العلمالوطن العربً للبناترٌاضٌاتدبلومباسم دمحم مراد1920

العلمسلسبٌل للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسبان فاضل دمحم1921

العلمرفٌدة االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسبدور عبدهللا خضر1922

العلممدرسة التراث العربًجؽرافٌةبكالورٌوسبرزان فندي سكران1923

العلممتوسطة الشهٌد دمحم ٌوسؾفٌزٌاءبكالورٌوسبشرى عٌدان عبدهللا محٌمٌد1924

العلمالفتح للبنٌنرٌاضٌاتدبلومتحسٌن علً عبدهللا1925

العلمث ابن عباد المختلطةتارٌخبكالورٌوستهانً ماهر عبدهللا1926

العلمالمبدد المختلطةتارٌخبكالورٌوسجاسم دمحم مزعل1927

العلمالسجاد المختلطةعربًدبلومجمال دمحم عطٌة1928

العلم العلم. ثتارٌخبكالورٌوسحامد سهٌل حسٌن طه1929

العلمث احمد الفحل للبناتعلم نفسبكالورٌوسحربٌة محمود فحل1930

العلمالمبدد المختلطةتارٌخبكالورٌوسحسان حاجم محمود1931

العلمالمبدد المختلطةعربًبكالورٌوسحمدان سلطان سباكه1932

العلم ثانوٌة البروج المختلطة عربًبكالورٌوسحمٌد ابراهٌم فرحان1933

العلماالمة للبناترٌاضٌاتدبلومحمٌد تفاح حسٌن1934

العلمالخرجة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسحنٌن عامر نعمة1935

العلممدرسة االمه االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسخالد عبد المهار نوفان1936

العلمث سومر للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسخالد عبدالمهار نوفان1937

العلمالشٌخ دمحم الٌوسؾجؽرافٌةبكالورٌوسخالد علً احمد1938

العلمسكٌنة بنت الحسنجؽرافٌةبكالورٌوسخالد علً احمد حسن1939

العلممتسطة عرفة للبنٌنرٌاضهبكالورٌوسخلدن خطاب حسٌن1940

العلمانطاكٌة االبتدائٌة للبنٌن جؽرافٌةبكالورٌوسخلدون دمحم خطاب1941

العلمعبدالرحمن الداخل.ثلؽة عربٌة بكالورٌوسدٌنا احمد ذٌاب1942

العلم عبدالرحمن الداخل. ثعربً بكالورٌوسدٌنا احمد ذئاب احمد1943

العلمسلسبٌل للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسدٌنا حامد محرؾ1944

العلمثانوٌة الخرجة للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسذكرى علً كردي1945

العلمالربٌضة للبناترٌاضةبكالورٌوسرافد خلٌل زهو1946

العلمالمهلهل للبناتاسالمٌةدبلومرائد رشاد عطٌة1947



العلمسلسبٌل للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسرائدة حسن صالح1948

العلممتوسطة عرفة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسرسل حسن حمٌد1949

العلمالبروج المختلطةتارٌخبكالورٌوسرعد دحام دمحم1950

العلمالنزال للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسرؼد رشدي حسٌن1951

العلمشهداء العباسرٌاضٌاتبكالورٌوسرفل توفٌك نامس1952

العلمعوٌجٌلة المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسرنا خالد ناٌؾ1953

العلمشهداء العباساجتماعٌاتبكالورٌوسرند اٌاد صالح1954

العلمالوطن العربً للبناتعربًبكالورٌوسرندة حواس شطب1955

العلم عبدالرحمن الداخل. ثفٌزٌاءبكالورٌوسرواء حسٌن حسن1956

العلممدرسة الشهٌد دمحم عادلالتصادبكالورٌوسرواء شعبان حسٌن1957

العلمثانوٌة العلم المسائٌةعربً بكالورٌوسروان مامون خلؾ عبد1958

العلممدرسة عبدالجبار الماضًرٌاضٌاتدبلومروٌدة عدنان نوفان1959

العلمالوطن العربً للبناتتارٌخبكالورٌوسرٌم عواد دمحم1960

العلمالمبدد المختلطةعربًبكالورٌوسزٌد خلؾ مطر1961

العلمالمختار المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسزٌنا محمود عبد1962

العلمالوشاش المختلطةرٌاضٌاتدبلومزٌنب طارق عل1963ً

العلم ثانوٌة العلم للبنات إنكلٌزيبكالورٌوس زٌنة علً حسٌن علً 1964

العلمالرمل المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسزٌنه انور عبدالكرٌم1965

العلممدرسة المهلهل االبتدائٌةإنكلٌزيبكالورٌوسسارة رشٌد عبدهللا1966

العلمث الشهٌدة امٌة الجبارةكٌمٌاءبكالورٌوسسارة طارق علوان1967

العلممدرسة عرفة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسسجى عاصم خلؾ عبد1968

العلمعرفة المختلطةانكلٌزيدبلومسجى عجٌل1969

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبناترٌاضةدبلومسحر احمد عبدهللا1970

العلمث عبدالرحمن الداخلتارٌخبكالورٌوسسرى خلٌل رجب1971

العلم عبدالرحمن الداخل. ثتارٌخماجستٌرسرى خلٌل رجب عل1972ً

العلمثانوٌة المبس للبنٌنتارٌخبكالورٌوسسعد صالح محٌمٌد1973

العلممتوسطة الفراجٌةعربًبكالورٌوسسفان دمحم ابراهٌم1974

العلمالعهد الجدٌدعربً بكالورٌوسسلمى تركً محمود1975

العلمث العلم للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسلمى محمود رزول1976ً

العلمعرفة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسسلوى اسماعٌل خلٌل1977

العلمالطٌب االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسسلوى دحام مصلح1978

العلمسكٌنة بنت الحسٌنتارٌخبكالورٌوسسمر دمحم جمٌل1979

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسمٌة طه خلؾ1980

العلمالوطن العربً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسسمٌر حمٌد مهدي1981

العلمسكٌنة بنت الحسنعلم حٌاةبكالورٌوسسناء عباس احمد عبدهللا1982

العلمثنوٌة ابن عبادتارٌخبكالورٌوسسها اسماعٌل حاذور1983

العلممتوسطة الفراجٌةانكلٌزيبكالورٌوسسها وهاب احمد1984

العلماالمة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسسهاد مرشد محمود1985

العلمثانوٌة بن عبادة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسسهى اسماعٌل حاذور1986

العلم عبدالرحمن الداخل. ثفٌزٌاءبكالورٌوسسوالؾ محمود فاضل عبد1987

العلمثانوٌة عبد الرحمن الداخل فٌزٌاءبكالورٌوسسوالؾ محمود فاضل لطٌؾ1988

العلمالعلم للتعلٌم المسرعرٌاضةبكالورٌوسسٌؾ طارق شٌاع1989

العلماالمة للبناتانكلٌزيدبلومسٌناء حمٌد مهاوش1990

العلمالشهداء اربٌضة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسشاكر محمود رجب1991

العلم ثانوٌة سومر للبنات حاسوب بكالورٌوسشهد دمحم علً عبد1992

العلم عبدالرحمن الداخل. ثجؽرافٌةبكالورٌوسشهد ناجً حدٌد خلؾ1993

العلمث احمد الفحل للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسشٌماء سالم عطٌة1994

العلمابن الفمٌةتارٌخبكالورٌوسشٌماء مزهر خلؾ1995



العلممدرسة صفا االبتدائٌةالتصادبكالورٌوسصالح احمد صالح1996

العلممدرسة الشهٌد عبدهللا جبارةتارٌخ ماجستٌر صبا دمحم داود مشعل1997

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسصبرٌة مزبان مزهر1998

العلمالشهداء اربٌضة للبناترٌاضةدبلومصدام حسٌن صالح1999

العلمالشهٌد دمحم العادلعربًدبلومصفا علً توفٌك2000

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسصفا لٌث فاضل2001

العلمالشهٌد حسن طاللرٌاضٌاتبكالورٌوسصفا دمحم طه2002

العلمالحسام المختلطةاسالمٌةدبلومطارق دمحم سلٌمان2003

العلمث الصمر للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسطرٌؾ مالن عباد2004

العلمالمختار المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسطه محجوب عناز2005

العلمسلسبٌل للبنٌنرٌاضٌاتدبلومعالٌة عبدالكرٌم دمحم2006

العلم عمرو بن العاص االبتدائٌة االمختلطةرٌاضٌاتدبلومعامر احمد عبدهللا2007

العلمالتراث العربً للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسعامرة خٌرهللا دمحم2008

العلمالنزال للبناتفنٌةبكالورٌوسعباس صعب عباس2009

العلمالصمد االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبد الفتاح سالم دمحم2010

العلممتوسطة المهلهل للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبدالعزٌز حسن علوان2011

العلمث ابن االثٌر للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبدهللا احمد خلؾ2012

العلمسكٌنة بنت الحسٌناسالمٌةبكالورٌوسعذراء احمد عبد2013

العلمث ابن االثٌر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسعمبة كردي دمحم2014

العلماالمة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعالء جلٌل طلب2015

العلممدرسة االمة االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسعالء جلٌل طلب عل2016ً

العلمالوطن العربً للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسعالء سامً حسون2017

العلمث العلم للبنٌنعربًبكالورٌوسعلً حسن مرع2018ً

العلمثانوٌة المناهل للبنٌنانكٌزيبكالورٌوسعلً حسٌن حسن2019

العلمعبد الرحمن داخلعربًبكالورٌوسعلً حسٌن خلؾ2020

العلمثانوٌة المناهل للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعلً عبد الؽفور رزول2021ً

العلمث سومر للبنٌنعربًبكالورٌوسعلً ؼالب عل2022ً

العلمالرمل المختلطةعلوم حٌاةماجستٌرعلً فائك مرع2023ً

العلم مدرسة الصمد االبتدائٌة عربً بكالورٌوسعلً دمحم عبد علً الجمٌل2024ً

العلمالربٌضة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسعلً ندا كلٌب2025

العلماالمة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسعماد رعد احمد2026

العلممتوسطة المهلهل للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعمار حسٌن عل2027ً

العلمث سومر للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعمار شحاذة صبح2028ً

العلمالحوٌجة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعمر احمد مجٌد2029

العلممتوسطة المهلهل للبنٌنتارٌخبكالورٌوسعمر حسٌن ملح2030

العلممتوسطة التكمٌلٌةتارٌخبكالورٌوسعمر حسٌن ملح حسن2031

العلمالشهٌد ناجً الجبارةفٌزٌاءبكالورٌوسعمر خطاب حسن2032

العلمث الشهٌدة امٌة الجبارةرٌاضةبكالورٌوسعمر ناصر صالح2033

العلممدرسة سكٌنة تارٌخ بكالورٌوسؼادة خلؾ محمود خلؾ2034

العلمالعلم المهنٌةمٌكانٌنبكالورٌوسؼفله محمود حمد2035

العلمالشهٌد دمحم العادلتارٌخبكالورٌوسؼٌداء ارشد حسٌن2036

العلمالخرجة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسفاطمة عبدالكرٌم جاسم2037

العلمث سومر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسفراس فائك حسٌن2038

العلممدرسة اللواء للبنات فنٌة بكالورٌوسفرح ذٌاب دمحم صالح2039

العلمعرفة المختلطةرٌاضٌاتدبلومفندي بشٌر سنو2040

العلممتوسطة عرفة للبنٌنعربًبكالورٌوسفؤاد مطر محمود2041

العلم ثانوٌة سومر للبنٌنالتصاددبلوم عالً لٌصر ساٌر بهلول2042

العلمالمهلهل للبناتعربًبكالورٌوسكاثرٌن جدوع حمٌد2043



العلمالمهلهل للبناتتارٌخبكالورٌوسكرٌم مساهر حمد2044

العلمثانٌة العلم المسائٌةعربًبكالورٌوسكفاح مضر بشٌر2045

العلماالمة للبناتعربًدبلوملماء ثاٌر فرحان2046

العلممدرسة الخزامٌةانكلٌزيدبلوملٌث صباح نوري2047

العلمالشٌخ دمحم الٌوسؾرٌاضٌاتبكالورٌوسماجدة خلؾ عبدهللا2048

العلمشهداء العباسجؽرافٌةبكالورٌوسمارٌا حمد دمحم2049

العلماالمة للبناترٌاضٌاتدبلومدمحم اسود دمحم2050

العلم المنهل للبنٌن. ثالتصادبكالورٌوسدمحم حامد مخلؾ2051

العلمالشهٌد دمحم الجعفريعربًبكالورٌوسدمحم حسن عمر2052

العلمالمهلهل للبناتانكلٌزيبكالورٌوسدمحم حسٌن عل2053ً

العلممدرسة المبدرالتصادبكالورٌوسدمحم رعد عٌد2054

العلم اعدادٌة المبس للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسدمحم طاهر عبدهللا عبد الرحمن2055

العلمثانٌة بن االثٌر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم عبد الرحمن2056

العلم ثانوٌة ابن االثٌر المختلطةالتصادبكالورٌوسدمحم عبدهللا دمحم جاسم2057

العلمث العلم المسائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسدمحم علً حسٌن2058

العلمالمهلهل للبنٌنرٌاضٌاتدبلومدمحم ندا كلٌب2059

العلممدرسة الفاتحانكلٌزيدبلومدمحم ودٌع جالل كامل2060

العلممدرسة االفراحتارٌخبكالورٌوسمحمود احمد محل2061

العلمالوطن العربً للبنٌنعربًبكالورٌوسمحمود ؼالب عل2062ً

العلمث العلم المسائٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمروان ماهر خلؾ2063

العلمالوطن العربً للبناتعربًبكالورٌوسمروة بلهم احمد2064

العلمث العلم المسائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسمروة مهدي ٌاسٌن2065

العلم مدرسة العالً للبناتعربً بكالورٌوسمرٌم سلٌمان عبد ترك2066ً

العلمث ابن االثٌر للبنٌنفنٌةبكالورٌوسمرٌم علً شهاب2067

العلممتوسطة عرفة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسمسند خلؾ علو2068

العلمث الشهٌدة امٌة الجبارةتارٌخبكالورٌوسمصطفى عبدهللا ابراهٌم2069

العلمث الصمر للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمصطفى دمحم خلؾ2070

العلمث الصمر للبنٌنرٌاضٌاتماجستٌرمعاذ عبدهللا دمحم2071

العلمالشهٌد ناجً الجبارةجؽرافٌةبكالورٌوسمعد حمد ابراهٌم2072

العلمعبدهللا جبارةعربًبكالورٌوسمعن زٌاد علوان2073

العلمث العلم المسائٌة للبناتعربًماجستٌرمالن مالن عباد2074

العلمعوجٌلة االبتدائٌة للبنٌن انلكلٌزي بكالورٌوسمناهل عٌسى بطوش2075

العلمالشهٌد حسن طاللانكلٌزيبكالورٌوسمنى علً زٌدان2076

العلمالبساط االخضررٌاضٌاتدبلوممنٌرة دمحم شالش2077

العلمالحكمة االبتدائٌة للبناتعلوم لران بكالورٌوسمها خالد اسماعٌل2078

العلم المعٌبدي االبتدائٌةجؽرافٌة بكالورٌوسمهند علً حسٌن2079

العلم العلم للتعلٌم المسرعجؽرافٌة بكالورٌوسموج فاضل عباس محمٌد2080

العلمثانوٌة الصمر للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسمٌالن شعالن عطٌة2081

العلمث احمد الفحل للبناتعربًبكالورٌوسمٌناس شهاب احمد2082

العلمالعلم للتعلٌم المسرععربًدبلومنادٌة عارؾ ناٌؾ2083

العلمالحكمة االبتدائٌة للبناتالتصاد منزلً بكالورٌوسنادٌة فائك حسن احمد2084

العلمالشهٌد عبد هللا الجبارة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسنبراس عارؾ موسى2085

العلمث العلم المسائٌة للبناتاسالمٌةماجستٌرنجوان علً مهدي2086

العلمالتراث العربً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسنداء دمحم عٌسى2087

العلمث العلم المسائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسنداء معٌوؾ محمود2088

العلمالمهلهل للبنٌنتارٌخبكالورٌوسنزهان سطوان مصلح2089

العلمالشهداء اربٌضة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنزٌهة دمحم مراد2090

العلمالتراث العربً للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسنسرٌن عبدالرزاق طه2091



العلمالمهلهل للبنٌنانكلٌزيدبلومنظام ٌاسٌن رشٌد2092

العلمسلسبٌل للبناتعربًبكالورٌوسنماء عادل لهٌب2093

العلممدرسة الهدى المختلطةانكلٌزيدبلومنها فوزي مصطفى2094

العلمالوطن العربً للبناتانكلٌزيدبلومنهى احمد حسون2095

العلمالخزٌفً المختلطةتارٌخبكالورٌوسنواؾ لٌث عبد2096

العلمالتفانً المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسنور الهدى عبدالسالم2097

العلمث احمد الفحل للبناتتارٌخبكالورٌوسنور الهدى محمود شرل2098ً

العلمالشٌخ دمحم حسن جبارةعلوم لران بكالورٌوسنور إبراهٌم ناٌؾ طعمة2099

العلمالحسام المختلطةتارٌخبكالورٌوسنور جواد مهدي2100

العلمث العلم للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسنور حامد ابراهٌم2101

العلمالتراث العربً تارٌخبكالورٌوسنور حمادي مزهر2102

العلممدرسة سلسبٌل االبتدائٌةإنكلٌزيبكالورٌوسنور خلؾ جاسم خلؾ2103

العلم مدرسة الشهٌدعبدهللا جبارةإسالمٌةبكالورٌوسنور علً صابر عبدالعزٌز2104

العلم الشهٌد عبدهللا جبارة إسالمٌة بكالورٌوسنور لٌث فاضل حاجم2105

العلمث العلم للبنٌنعربًبكالورٌوسنٌفن خلؾ رفعات2106

العلمالوشاش المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسهاشم حسن حمد2107

العلمشهداء العباستارٌخبكالورٌوسهاشم صباح سلٌمان2108

العلمالشهٌد حسن طاللجؽرافٌةبكالورٌوسهانٌة نوري حسٌن2109

العلممتوسطة الفراجٌةعربًبكالورٌوسهبة اسماعٌل خلٌل2110

العلمالحسام المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسهبة جمعة مطر2111

العلمث احمد الفحل للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسهبة علً عطٌة2112

العلمالحسام المختلطةعربًبكالورٌوسهدى احمد محٌمٌد2113

العلمسكٌنة بنت الحسٌنانكلٌزيبكالورٌوسهدى رعد بدران2114

العلمث العلم المسائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسهدٌر جاسم حسٌن2115

العلمالمبس للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسهدٌل خلٌل ابراهٌم2116

العلمالفتح للبنٌنعربًدبلومهناء عبدالرحمن دمحم2117

العلمالنزال للبناترٌاضةبكالورٌوسهند حسن دمحم2118

العلمالشهٌد عبدهللا الجبارة للبنٌنعربًبكالورٌوسهنوؾ احمد نهٌر2119

العلممدرسة الشهٌد عبدهللا جبارةإسالمٌةبكالورٌوسهوازن ماهر احمد2120

العلم الشهٌد عبدهللا جبارة عربً بكالورٌوسهٌبة مرشد ماجد2121

العلممدرسة دمحم حسن الجبارةعلوم لرانبكالورٌوسانسام موسى طالل2122

العلمالشٌال االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسهٌفاء خلؾ صالح2123

العلمالربٌضة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسوسام دوشان بشو2124

العلمالبروج المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسوسام ؼفار حازم2125

العلممدرسة النزال االبتدائٌةعربً بكالورٌوسوسام ٌاسٌن محسن2126

العلمالمكاسب المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسوسن حاتم دمحم2127

العلمالربٌضة للبناتعربًبكالورٌوسولٌد فائك مرع2128ً

العلمالشهٌد دمحم العادلتارٌخبكالورٌوسولٌد مالن جسام2129

العلمثانوٌة التراب العربً للبنٌناجتماعبكالورٌوسٌاسر كرٌم عبود2130

العلممتوسطة الشهٌد حسن طالل للبناتالتصادبكالورٌوسٌمامة مزهر دمحم منصور2131

العلم مدرسة انطاكٌة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسٌمامه عٌسى رشٌد2132

الكردٌةامرؤ المٌس للبنٌن.ثاللؽة الكردٌةبكالورٌوساراز فهاد جواد دمحم2133

الكردٌةخانزاد للبنات– ث اللؽة العربٌةبكالورٌوسازٌن احمد حسٌن مجٌد2134

الكردٌةخانزاد للبنات.ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسازٌن دمحم عبدالكرٌم محمود2135

الكردٌة متوسطةكوران المختلطة فٌزٌاءبكالورٌوساسراء ٌوسؾ رشٌد دمحم2136



الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثأحٌاءبكالورٌوساالء ؼازي دمحم رمضان2137

الكردٌةخانزاد للبنات.ث انكلٌزٌةبكالورٌوساواره دمحم فتاح نرٌمان2138

الكردٌةمتوسطة مولوي للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسبً بان لمان شكور دمحم2139

الكردٌةخانزاد للبنات.ثكٌمٌاءبكالورٌوسبٌكرد حٌدر حمٌد دمحم2140

الكردٌة متوسطةكوران المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسبٌكرد لحطان محسن امٌن2141

الكردٌةنوروز للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسجرو سٌد محمود دمحم2142

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثرٌاضٌاتبكالورٌوسجومان انور هٌداٌت دمحم2143

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثاللؽة الكردٌةبكالورٌوسجٌمن دمحم حسٌن عباس2144

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثفٌزٌاءبكالورٌوسخوام جعفر دمحم لادر2145

الكردٌةمتوسطة مولوي للبناتانكلٌزٌةبكالورٌوسدرخوش صمد احمد2146

الكردٌةكوردستان للبنات.ثرٌاضٌاتبكالورٌوسدنٌا عدالت فرٌك نامك2147

الكردٌةكرمٌان للبٌن. ثكٌمٌاءبكالورٌوسزٌالن ٌوسؾ ٌونس جوهر2148

الكردٌةكوردستان للبنات.ثاحٌاءبكالورٌوسساٌه بهرام دمحم عزٌز2149

الكردٌةمتوسطة حمراء للبناتاللؽة  الكردٌةبكالورٌوسسمٌعة سعٌد علً دمحم2150

الكردٌةمتوسطة مولوي للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسسوزان كنجة علً دمحم2151

الكردٌةكوردستان للبنات.ثاسالمٌةبكالورٌوسشوخان احمد علً احمد2152

الكردٌةمتوسطة مولوي للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسؼرٌبة صالح دمحم2153

الكردٌةمتوسطة شمالوة المختلطة رٌاضةبكالورٌوسلحطان عدنان احمد2154

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثفٌزٌاءبكالورٌوسالنا لممان دمحم حسٌن2155

الكردٌةكوردستان للبنات.ثرٌاضٌاتبكالورٌوسمرٌم لاسم احمد عل2156ً

الكردٌةكوردستان للبنات.ثاللؽة العربٌةبكالورٌوسمٌعاد دمحم شكور عل2157ً

الكردٌةكوردستان للبنات.ثتارٌخبكالورٌوسناسكة عزالدٌن جبار امٌن2158

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.  ثرٌاضةبكالورٌوسهلكوت طه سعٌد2159

الكردٌةامرؤ المٌس للبنٌن.ثاحٌاءبكالورٌوسهلمت سروت عباس2160

الكردٌةكوردستان للبنات.ث احٌاءبكالورٌوسهناو جهاد جبار عبد الرحمن2161

الكردٌةخانزاد للبنات.  ث اللؽة العربٌةبكالورٌوسهٌرو ابا بكر كرٌم احمد2162

الكردٌةكرمٌان للبنٌن.ثاسالمٌةبكالورٌوسادٌبة سعٌد دمحم محً الدٌن2163

الكردٌةمتوسطة دٌر ٌاسٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسشاكر كرٌم دمحم ول2164ً

الكردٌةكوردستان للبنات.ثانكلٌزيبكالورٌوسدرون محمود موسى عزٌز2165

الكردٌةكوردستان للبنات.ثاللؽة العربٌةبكالورٌوساٌمان عمر حسٌن هٌاس2166

الكردٌةنوروز للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسشٌرزاد عزٌز ؼرٌب لطؾ اللة2167

الكردٌةنوروز للبنٌن. ثاحٌاءبكالورٌوسمزدة عادل احمد حسن2168

الكردٌةنوروز للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسهلوٌست حسٌن رحٌم شرٌؾ2169

الكردٌةمتوسطة حمراء للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسبروٌن كرٌم حكٌم امٌن2170

الكردٌةكوردستان للبنات.ثانكلٌزيبكالورٌوسوفاء عبدهللا علً ٌونس2171



الكردٌةمدرسة اور المختلطةعربًدبلومحارث فنر نصٌؾ2172

المهنًاعدادٌة صناعة تكرٌت زراعةماجستٌراوس خلٌل جاسم2173

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌةزراعة ماجستٌر مهند احمد خلؾ عبد2174

المهنًاعدادٌة بلد التجارٌة  للبناتإنكلٌزيبكالورٌوسسجاد جعفر عبد عباس2175

المهنًإعدادٌة الدور المهنٌة للبناتمحاسبة بكالورٌوسدعاء ؼانم عبدالرحمن طعمة2176

المهنًإعدادٌة الدور المهنٌة للبناتمحاسبة بكالورٌوسرشا فائك جودي محمود2177

المهنًإعدادٌة الدور المهنٌة للبنات محاسبة بكالورٌوساصاٌل اٌاد عبدهللا خضر2178

المهنًاعدادٌة الدور المهنٌة للبنات ادارة اعمالبكالورٌوسموج كرٌم حسن دمحم2179

المهنًإعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطةهندسة حاسباتبكالورٌوسصهٌب عدنان سعٌد جاسم2180

المهنًإعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطةعلوم حاسباتبكالورٌوسعبٌر عامر احمد خلؾ2181

المهنًإعدادٌة الدجٌل المهنٌة للبناتمالٌة ومصرفٌةبكالورٌوسحٌدر دمحم عباس عبد2182

المهنًإعدادٌة االدجٌل المهنٌة للبناتلؽة عربٌة بكالورٌوسهدٌر علً حسٌن حسن2183

المهنًإعدادٌة الطوز التجارٌة للبناتانظمة حاسوببكالورٌوسرواء علً صاحب حسن2184

المهنًإعدادٌة الطوز التجارٌة للبناتمحاسبة بكالورٌوسشٌماء رضوان ابراهٌم عل2185ً

المهنًإعدادٌة الدجٌل الصناعٌةتمنٌات حاسوببكالورٌوسرفل علً حسٌن احمد2186

المهنًاعدادٌة الدجٌل الصناعٌةلؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسهدى لاسم طعمة دمحم2187

المهنًإعدادٌة الدجٌل الصناعٌةهندسة اللٌزر وااللكترونٌنبكالورٌوسزٌنب مهدي احمد دمحم2188

المهنًإعدادٌة ٌثرب المهنٌة المختلطةادارة اعمالبكالورٌوسلمٌاء بنٌان اسماعٌل دخٌل2189

المهنًإعدادٌة العلم المهنٌة المختلطة زراعةبكالورٌوسمٌس صالح حسٌن عبدهللا2190

بكالورٌوسعلً صالح حسن عبد2191
المهنًاعدادٌة سامراء الصناعٌةرسم هندسً

بكالورٌوسزهراء جبار موسى عل2192ً
هندسة صٌانة 

اجهزة طبٌة
المهنًاعدادٌة بلد المهنٌة 

بكالورٌوسعمر شاكر مهدي صالح2193
هندسة صٌانة 

اجهزة طبٌة
المهنًاعدادٌة بلد المهنٌة

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌة المختلطة زراعةبكالورٌوسجاسم دمحم عبدهللا حسن2194

المهنًاعدادٌة بٌجً المهنٌة للبنٌنالكترونٌنبكالورٌوسزٌاد توفٌك مهدي الطٌؾ2195

المهنًاعدادٌة الطوز التجارٌة للبنٌن محاسبةبكالورٌوسسبأ محسن احمد كاظم2196

المهنًاعدادٌة ٌثرب المهنٌة المختلطةلؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسنؽم جاسم ٌحٌى محمود2197

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌة المختلطة محاسبةبكالورٌوسؼٌث صالح عبد الؽنام2198

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌة المختلطة التصادبكالورٌوسهدى محمود حمد خلؾ2199

المهنًاعدادٌة سامراء الصناعٌةلؽة انكلٌزٌةبكالورٌوسشهد عبد الحكٌم عامر الكعٌد2200

المهنًاعدادٌة بلد التجارٌة  للبناتاسالمٌة بكالورٌوساسراء علً مهدي جاسم2201

المهنًاعدادٌة بلد التجارٌة  للبناتلؽة عربٌة بكالورٌوسمٌس عبد الجلٌل محسن مجٌد2202

المهنًعدادٌة الطوز التجارٌة للبنٌن محاسبة بكالورٌوسعلً عبد الحسٌن مدحت نامك2203

المهنًاعدادٌة الشرلاط الصناعٌةتربٌة رٌاضةبكالورٌوسعبدهللا لٌس عبدهللا لطٌؾ2204

المهنًاعدادٌة الدجٌل الصناعٌة المختلطة لؽة عربٌة بكالورٌوساٌة دمحم فاضل حبٌب2205

المهنًاعدادٌة الدجٌل الصناعٌة المختلطة لؽة عربٌة بكالورٌوسجواهر فرحان اسماعٌل2206



المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة رسم هندسً /دبلوم بكالورٌوساحمد دمحم سحاب دمحم2207

المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة لؽة انكلٌزٌة/بكالورٌوسبكالورٌوسحنان سالم عبدالكرٌم عل2208ً

المهنًاعدادٌة الطوز الصناعٌة المسائٌةكهرباء/دبلوم بكالورٌوسعلً صاحب عسكر رضا2209

المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة الكترون/دبلوم بكالورٌوساحمد رزوق مزبان عل2210ً

المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة الكترون/ دبلومبكالورٌوسمحمود عبد الرحمن رجب وهٌب2211

المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة الكترون/ دبلومبكالورٌوساحمد ذٌاب احمد نٌسان2212

المهنًاعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطة فٌزٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوسرسل صباح جاسم صالح2213

المهنًاعدادٌة سامراء الصناعٌة للبنٌنفٌزٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوسولٌد عبد المنعم محمود دمحم2214

المهنًاعدادٌة الضلوعٌة المهنٌة المختلطةكٌمٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوساٌهاب دمحم حسان محمود2215

المهنًاعدادٌة الضلوعٌة المهنٌة المختلطةكٌمٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوسؼزوان عدنان حسٌن عل2216ً

المهنًاعدادٌة الضلوعٌة المهنٌة المختلطةفٌزٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوسعثمان صالح حمٌد وٌس2217

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌة المختلطة لؽة عربٌة /بكالورٌوسبكالورٌوسنورس موسى عبدهللا2218

المهنًاعدادٌة الضلوعٌة المهنٌة المختلطةكٌمٌاء/بكالورٌوسبكالورٌوساحمد عبد الوهاب احمد خماس2219

المهنًاعدادٌة الطوز الصناعٌة لؽة انكلٌزٌة /بكالورٌوس بكالورٌوسمرٌم عرفان ولً عل2220ً

المهنًاعدادٌة الطوز الصناعٌة لؽة انكلٌزٌة/بكالورٌوسبكالورٌوسشهد حسن علً حمٌد2221

المهنًاعدادٌة تكرٌت التجارٌة للبناتمالٌة وعلوم مصرفٌةبكالورٌوسحنٌن اٌاد حسن عل2222ً

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌت إدارة اعمالبكالورٌوسحٌدر رعد مجٌد سعٌد2223

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌتلانونبكالورٌوسعلً سعد دحام داود2224

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌتزراعةبكالورٌوسرؼد احمد عدنان شرٌؾ2225

المهنًاعدادٌة تجارة بلدإنكلٌزيبكالورٌوساسٌل ناجً عبدالكاظم حسن2226

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌتزراعةبكالورٌوساٌة منذر نعمان2227

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌتلانونبكالورٌوسعمر منذر نعمان2228

المهنًاعدادٌة العلم المهنٌةمحاسبة بكالورٌوسابرار عبدهللا حسن احمد2229

المهنًاعدادٌة تجارة تكرٌت إدارة اعمالبكالورٌوسحنٌن باسم ذٌاب احمد2230

المهنًاعدادٌة صناعة تكرٌت لانونبكالورٌوسمحمود عبدهللا علً فاضل2231

المهنًاعدادٌة سامراء الصناعٌةإنكلٌزيبكالورٌوسشهد عبدالحكٌم عامر سعٌد2232

المهنًإعدادٌة المعتصم المهنٌة المختلطةالكترونٌندبلوممصطفى علً حسٌن عبد الحمٌد2233

المهنًإعدادٌة الطوز التجارٌة للبنٌنمحاسبةدبلومخدٌجة دمحم نور الدٌن حسٌن2234

المهنًاعدادٌة صناعه الدجٌلكهرباءدبلوممهند عماد عبدالمجٌد2235

امرلًمتوسطة التمدمعلوم رٌاضٌاتبكالورٌوساحالم مجاهد بكر لنبر2236

امرلًمتوسطة التمدمفٌزٌاءبكالورٌوساحمد عبد الحسٌن مردان جمعه2237

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةعلوم حٌاةبكالورٌوساحمد نضال خضر ؼٌدان2238

امرلًثانوٌة النٌل المختلطةرٌاضٌات بكالورٌوساركان حمد رضوان شكور2239

امرلًثانوٌة النٌل المختلطةالعربٌةبكالورٌوساسامة االمٌر زٌد ابو المٌس رضا2240

امرلًالجوالن للبناتتارٌخ بكالورٌوساسراء جمعة بكر حسن2241



امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوساسراء عدنان مهدي حسٌن2242

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىانكلٌزي بكالورٌوساسماء ٌلماز خلٌل فلٌح2243

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةرٌاضةبكالورٌوساسماعٌل صفر رضا اسالن2244

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرى للبناتانكلٌزيبكالورٌوساالء جمال احمد مهدي2245

امرلًزرلاء الٌمامة للبنٌنتارٌخ بكالورٌوساالء جمعة بكر حسن2246

امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساالء هاشم عبد الخالك2247

امرلًثانوٌة امرلً للبناتالعربٌةبكالورٌوسالهام دمحم اكبر عباس2248

امرلًخدٌجة الكبرى للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسانؽام دمحم صالح دمحم2249

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةفٌزٌاءبكالورٌوساٌمان بٌرام عدهللا داود2250

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبناتاسالمٌة بكالورٌوساٌمان عصام جمعة رشٌد2251

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرى للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوساٌناس شاكر شكور سمٌن2252

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرى للبناتتارٌخبكالورٌوسبشرى رضا عدوان موسى2253

امرلًالنٌل للبناتالعربٌةبكالورٌوسبلمٌس عبداللطٌؾ محمود دمحم2254

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوستسواهن جعفر حمد سلمان2255

امرلًخدٌجة الكبرى للبناتالحاسوببكالورٌوستهانً جمعه رفعت احمد2256

امرلًالجوالن للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسجعفر حسن محسن بٌرام2257

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىالعلوم االسالمٌة بكالورٌوسجنان عصام فلٌح حسن2258

امرلًثانوٌة النٌل المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسجنان نامك سمٌن داود2259

امرلًمتوسطة امرلً الصمود للبنٌنعلم االحٌاءبكالورٌوسجواهر برهان لادر عباس2260

امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسحسن هجران امٌن لطٌؾ2261

امرلًمدرسة الرحاب االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسحسٌن جهاد حمزة ابراهٌم2262

امرلًمتوسطة امرلً اسالمٌة بكالورٌوسحسٌن عامر ناجً حسٌن2263

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىرٌاضٌات بكالورٌوسحنان حسن احمد سلٌمان2264

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةإسالمٌةبكالورٌوسخالدة عباس حمد ؼٌدان2265

امرلًمتوسطة امرلً الصمودرٌاضٌاتبكالورٌوسخالده دمحم هزاع حٌدر2266

امرلًبورسعٌد للبنٌن العربٌةبكالورٌوسخٌر هللا زكً زٌدان خلؾ2267

امرلًزرلاء الٌمامة للبناتالعربٌةبكالورٌوسرنده حسٌن دمحم سمٌن2268

امرلًخدٌجة الكبرى للبناتعلوم تربوٌة نفسٌةبكالورٌوسرؤى كاظم مبارن موسى2269

امرلًمدرسة الرحاب االبٌتدائٌة للٌنٌنتارٌخبكالورٌوسرٌم حسٌن مصطفى مصطفى2270

امرلًمتوسطة التمدم للبنٌناالحٌاءبكالورٌوسزهراء حسن علً دمحم2271

امرلًمدرسة الرحاب االبتدائٌة  للبناتالعربٌةبكالورٌوسزٌنب اركان جرجٌس إبراهٌم2272

امرلًمدرسة امرلً االبتدئٌة للبناتالعلومبكالورٌوسزٌنب حسن شرٌؾ لاسم2273

امرلًمتوسطة التمدمتارٌخ بكالورٌوسزٌنب حسٌن عباس جوكل2274

امرلًمتوسطة التمدمالكٌمٌاءبكالورٌوسفاطمة عطشان عسكر2275

امرلًثانوٌة امرلً للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسزٌنب سلٌمان زٌن العابدٌن حسن2276



امرلًوادي العمٌك االبتدائٌة المختلطةالعربٌةبكالورٌوسزٌنب صالح مهدي هزاع2277

امرلًمدرسة بورسعٌد االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوسزٌنب دمحم رشٌد ول2278ً

امرلًمدرسة الرحاب االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسزٌنب محمود لاسم مهدي2279

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىرٌاضة بكالورٌوسساجدة سعدون صالح رضا2280

امرلًامرلً االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسساجدة علً رفعت احمد2281

امرلًاعدادٌة االسكندرونةفٌزٌاءبكالورٌوسسارة حٌدر جواد موسى2282

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىانكلٌزيبكالورٌوسسارة فالح حسن شرٌؾ2283

امرلًامرلً المسائٌة/ثاحٌاءبكالورٌوسسارة دمحم احمد حسٌن2284

امرلًمدرسة بورسعٌد االبتدائٌة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسحر دمحم جمال عل2285ً

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسسرمد ناهً زٌن العابدٌن رضا2286

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسسلوى بٌرام عبدهللا داود2287

امرلًالجوالن للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسسلوى سلمان صمد داود2288

امرلًمدرسة امرلً االبتدئٌة للبناتاجتماعٌاتبكالورٌوسسلوى عباس عرٌان عزٌز2289

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبناتالعربٌةبكالورٌوسسلٌمة دمحم هزاع حٌدر2290

امرلًالجوالن للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسسمٌة جاسم دمحم ول2291ً

امرلًالتمدم للبناترٌاضٌات بكالورٌوسسهى دمحم احمد حسٌن2292

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبناتالعربٌةبكالورٌوسسوسن سلٌمان صمد داود2293

امرلًمتوسطة التمدمإسالمٌةبكالورٌوسمرٌم هاشم دمحم حسن2294

امرلًثانوٌة امرلً المسائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسسؤدد حمد مجول2295

امرلًالجوالن للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسسٌران لادر إسماعٌل2296

امرلًمتوسطة االسكندرونة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسسٌؾ علً هادي عسكر2297

امرلًمتوسطة امرلً للبنٌنإنكلٌزيبكالورٌوسشٌماء حمد جنٌد إسكندر2298

امرلًثانوٌة امرلً للبناتعلم االحٌاءبكالورٌوسشٌماء راضً عسكر حسن2299

امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبناتاسالمٌة بكالورٌوسشٌماء لهرمان حمٌد حسن2300

امرلًمدرسة بورسعٌد االبتدائٌة للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسشٌماء لٌس دمحم شكور2301

امرلًمتوسطة االسكندرونة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسعباس جعفر حمد سلٌمان2302

امرلًمتوسطة امرلً المسائٌةجؽرافٌة بكالورٌوسعباس مهدي حسٌن رضا2303

امرلًمتوسطة امرلً الصمودانكلٌزيبكالورٌوسعباسٌة رفعت سلمان داود2304

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسبرسان برهان جرجٌس إبراهٌم2305

امرلًالجوالن للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوسعبٌر مهدي مصطفى جاسم2306

امرلًزرلاء الٌمامة للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسعذراء اكرم دمحم جاسم2307

امرلًثانوٌة امرلً للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسعذراء فاضل خلٌل لرندل2308

امرلًمدرسة النٌل االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسعلً عاصً عباس رضا2309

امرلًمتوسطة امرلً الصمودجؽرافٌة بكالورٌوسعلً كرٌم دمحم اسالن2310

امرلًمدرسة زرلاء الٌمامة االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوسفاطمة احمد سمٌن ابراهٌم2311



امرلًبورسعٌد للبناتالعربٌةبكالورٌوسفاطمة صالح مرشد احمد2312

امرلًمدرسة التوفٌك باهلل المختلطة اللؽة العربٌةبكالورٌوسفاطمة عارؾ عدنان رشٌد2313

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىرٌاضٌات بكالورٌوسفاطمة فاضل خلٌل للندر2314

امرلًثانوٌة النٌل المختلطة الفٌزٌاءبكالورٌوسفاطمة لهرمان حمٌد حسن2315

امرلًالنٌل للبناتالرٌاضٌاتبكالورٌوسفدن لاسم عسكر امٌن2316

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسلاسم حسن احمد سلٌمان2317

امرلًمدرسة النٌل االبتدائٌة للبنٌنإسالمٌةبكالورٌوسلتٌبة حسن محً الدٌن كاظم2318

امرلًثانوٌة امرلً للبناتتارٌخبكالورٌوسكوناي بٌرام عبدهللا داود2319

امرلًالنٌل للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسلمٌاء اكبر علً كاظم2320

امرلًمدرسة امرلً للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسلٌنا حٌدر مردان جنو2321

امرلًمتوسطة امرلً المسائٌةالعربٌةبكالورٌوسماهر جاسم دمحم امٌن2322

امرلًثانوٌة النٌل جؽرافٌةبكالورٌوسدمحم احمد نصٌؾ خلٌل2323

امرلًاعدادٌة االسكندرونةاسالمٌة بكالورٌوسدمحم ثاٌر متعب رفعت2324

امرلًثانوٌة النٌل المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسدمحم سامً مصطفى رضا2325

امرلًمتوسطة امرلً المسائٌةاسالمٌة بكالورٌوسدمحم عباس هادي2326

امرلًالنٌل للبناتالعربٌةبكالورٌوسدمحم عسكر موسى إسماعٌل2327

امرلًالجوالن للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسدمحم مهدي مصطفى جاسم2328

امرلًمتوسطة امرلً انكلٌزيبكالورٌوسدمحم ناجً جرجٌس عبدالواحد2329

امرلًمتوسطة امرلً المسائٌةعلوم رٌاضٌات بكالورٌوسمحمود طه الٌاس عباس2330

امرلًزرلاء الٌمامة للبناتتارٌخ بكالورٌوسمروة حسن خورشٌد حمٌد2331

امرلًالنٌل للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسمصطفى عمران حسٌن2332

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرى للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسمها حسن سلمان سمٌن2333

امرلًثانوٌة امرلً للبناتاسالمٌة بكالورٌوسمها فاضل دمحم زٌدان2334

امرلًثانوٌة امرلً للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسمٌادة محسن موسى هزاع2335

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىعلوم الحٌاة بكالورٌوسنهلة جالل زٌن العابدٌن2336

امرلًمتوسطة امرلً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسنهى مخلص مولود حسن2337

امرلًمتوسطة التمدمالعربٌة بكالورٌوسنور اوزجان وهب2338ً

امرلًبورسعٌد للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسنور حمد مهدي2339

امرلًالتوفٌك باهلل المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسنور علً حسٌن دمحم2340

امرلًثانوٌة امرلً للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسنورا صالح حمد شهاب2341

امرلًزرلاء الٌمامة للبنٌنالعربٌةبكالورٌوسنورة دمحم عبد االمٌر2342

امرلًثانوٌة خدٌجة الكبرىالعربٌة بكالورٌوسهالة دمحم محمود2343

امرلًبورسعٌد للبنٌنرٌاضٌات بكالورٌوسوفاء حك ودٌري عل2344ً

امرلًبور سعٌد االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسرؤؾ نوري جادر2345

امرلًمدرسة امرلً للبنٌنإنكلٌزيدبلومحال رضوان شكور دمحم2346



امرلًالنٌل للبنٌنرٌاضٌات علومدبلومحمٌد عٌسى عل2347ً

امرلًمدرسة وادي العمٌك االبتدائٌة المختلطةالرٌاضٌاتدبلومرؼد خالد محمود خلٌل2348

امرلًزرلاء الٌمامة للبناتالعلوم والرٌاضٌاتدبلومرنا سلٌمان مردان عل2349ً

امرلًمدرسة الرحاب االبتدائٌة للبنٌنالعربٌةدبلومرؤى علً حسن منصور2350

امرلًالجوالن للبنٌنالعلوم والرٌاضٌاتدبلومزهور جاسم دمحم عل2351ً

امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبنٌنالعلومدبلومزٌنة هاشم عبد الخالك2352

امرلًزرلاء الٌمامة للبنٌنفنٌةدبلومسوزن ابراهٌم بكر حسن2353

امرلًمدرسة الجوالن االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومشكرٌة مهدي صالح جمعة2354

امرلًالنٌل للبنٌنفنٌةدبلومكوناي فخرالدٌن نوري بكر2355

امرلًالتمدم للبناتانكلٌزيدبلوممجدة نجم الدٌن صالح مهدي2356

امرلًالتوفٌك باهلل المختلطةالعربٌةدبلوممروة جاسم كرٌم2357

امرلًالتمدم للبناترٌاضٌات دبلوممروة حسٌن بكر حسن2358

امرلًمدرسة وادي العمٌك االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوممروة عزٌز احمد حسن2359

امرلًمدرسة التمدم االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوممعصومة دمحم نمً تم2360ً

امرلًالتوفٌك باهلل المختلطةالرٌاضٌاتدبلومنظام عبدالهادي حسٌن2361

امرلًالجوالن للبنٌنرٌاضٌات دبلومنور عباس رضا2362

امرلًالتوفٌك باهلل المختلطةالرٌاضٌاتدبلومنور هاشم عبدالهادي نم2363ً

امرلًمدرسة النٌل االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومنورهان هادي سمٌن دمحم2364

بلدالضحى االبتدائٌة للبنٌنعلوم تربوٌة ونفسٌةماجستٌروائل معٌن مطلن2365

بلدالكحالء المختلطة. ثعربًماجستٌرهٌثم رسول حسن2366

بلدابو الماسم الشابً للبنٌنعلم نفسماجستٌرحسن هادي صالح2367

بلداعدادٌة الروافد للبنٌن اللؽة العربٌةماجستٌر منتصر عبد الوافً عبد2368

بلدمتوسطة لبنان المختلطةاسالمٌةماجستٌر نور وهب هللا حمادي2369

بلدعزٌز بنً سعد المختلطة. ثفٌزٌاءبكالورٌوسجٌهان خلؾ عزٌز2370

بلدالجواهري للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسرؤى جمال سرهٌد2371

بلدرشٌد الماضً االبتدائٌة المختلطةتارٌخ بكالورٌوسؼصون كامل حسٌن2372

بلداعدادٌة البحتري رٌاضه بكالورٌوسبهاء صدام عل2373ً

بلدمتوسطة بنزرت علوم حاسوب بكالورٌوسدمحم طالل نواؾ2374

بلدثانوٌة جمال عبد الناصر التصادبكالورٌوسلماء طالب خضٌر2375

بلدثانوٌة جمال عبد الناصر احٌاءبكالورٌوسرؼد طالب خضٌر محمود2376

بلدالشهٌد حمٌد فاضل رٌاضهبكالورٌوساحمد فرهاد لاسم2377

بلدثانوٌة  جمال ناصر كٌمٌاء بكالورٌوسرٌام نادر ذٌاب مصلح2378

بلدثانوٌة جمال عبد الناصر فٌزٌاءبكالورٌوساحمد جاسم مجٌد2379

بلدمتوسطة لبنانانكلٌزيبكالورٌوسنور حارز عطاهلل2380

بلدلبنان االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسمروه طه ٌاسٌن2381



بلدثانوٌة عبد الجمال عبد الناصرعربًبكالورٌوسفرح شاكر محمود2382

بلدمدرسة بنت اسد االبتدائٌة للبناتاجتماعٌاتبكالورٌوسفاطمة هادي فرج2383

بلدثانوٌة ٌثرب المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسابتهال احمد علً خلؾ 2384

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنات علوم لران بكالورٌوسدمحم نهاد مسلم حسٌن2385

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسشٌماء جبار خضٌر2386

بلدااللباب االبتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسابراهٌم طه خلؾ2387

بلدالبواسل االبتدائٌة للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسسلوى طالل محمود2388

بلدالطموح االبتدائٌة المختلطة اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوساحالم عزٌز عباس2389

بلدالعلٌاء االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسبسعاد محمود عارؾ2390

بلدالحمٌد االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسعالء حسٌن علوان2391

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسبنٌان علً ابراهٌم2392

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبناتجؽرافٌة بكالورٌوسحسن طارق حسن2393

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسسلوى عدنان جاسم2394

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنات تارٌخ بكالورٌوسشٌماء جبار محمود2395

بلدالحمٌداالبتدائٌة للبنات تارٌخ بكالورٌوسكفاح جاسم دمحم خضٌر2396

بلدضفاؾ دجلة االبتدائٌة للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسسامر سلٌمان كامل2397

بلدمواكب العطاء االبتدائٌة للبنات علم نفسبكالورٌوسعبد هللا مشعان عبٌد2398

بلدمواكب العطاء االبتدائٌة للبنات تارٌخ بكالورٌوسدمحم شوكت مزهر2399

بلدزرٌاب االبتدائٌة للبنات عربً بكالورٌوسلٌث مزهر مصلح2400

بلدزرٌاب االبتدائٌة للبنات تارٌخ بكالورٌوسصدام عبدالكرٌم حسٌن دمحم2401

بلدزرٌاب االبتدائٌة للبنٌن اللؽة العربٌةبكالورٌوسصباح مهدي صالح2402

بلداالزل التكمٌلٌة المختلطةعلوم االنسانٌةبكالورٌوسعالء برع احمد2403

بلدالضحى االبتدائٌة للبناتعلوم الحٌاة بكالورٌوسدمحم ممداد صالح2404

بلدالبواسل االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات بكالورٌوسندى عبدالواحد خلٌفة ؼرٌب2405

بلدالبواسل االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسذكرى حسٌن علً دمحم2406

بلدزور البوجٌلً المختلطة اللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوساسامة ربٌع رشٌد2407

بلدزور البوجٌلً المختلطة علون االنسانٌة بكالورٌوساحمد بدر احمد مال2408

بلدالخضراء االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسعبدالكرٌم فرحان ابراهٌم2409

بلدالخضراء االبتدائٌة للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسجبار عبد مصلح حسٌن2410

بلدالعلٌاء االبتدائٌة للبنٌنعلوم تربوٌة ونفسٌةبكالورٌوسدمحم لحطان دمحم2411

بلداالعتزاز للبناتتارٌخ بكالورٌوسدمحم خلؾ جاسم2412

بلداالعتزاز للبناتعربًبكالورٌوسسندس نعمه احمد2413

بلدالجواهري االبتدائٌة المسائٌةرٌاضةبكالورٌوسدمحم مدحت فزع2414

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسصهٌب اسد لفتة2415

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعمر خالد رٌس2416



بلدالنهضة االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسدمحم مالن ناٌؾ2417

بلدالنهضة االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسعزٌز خلؾ محمود2418

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسزٌاد عاد محمود2419

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنٌنعلوم لران بكالورٌوسسٌؾ عبد الرزاق دمحم2420

بلدبر الرحٌم االبتدائٌة المختلطةتارٌخ بكالورٌوسوصال طالل محمود2421

بلدبر الرحٌم االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسسبع خمٌس ابراهٌم2422

بلدٌثرب الجدٌده االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسفراس عدنان دمحم2423

بلدٌثرب الجدٌده االبتدائٌة المختلطةعلوم لرأنبكالورٌوسانور دمحم طه2424

بلدٌثرب الجدٌده االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاة بكالورٌوسمها نواؾ دمحم2425

بلدالضحى االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسفراس طه محمود2426

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنات علوم لران بكالورٌوسرندة باسم حمٌد2427

بلدالحك للبنات/ ماللؽة العربٌة بكالورٌوسزهراء عدنان جواد2428

بلدالحك للبنات/ ماللؽة العربٌة بكالورٌوسزٌنب عدنان حبٌب2429

بلدالحك للبنات/ماللؽة العربٌةبكالورٌوسصابرٌن منصور احمد2430

بلدالحك للبنات/ مانكلٌزيبكالورٌوسسرى حمٌد رشٌد2431

بلدالحك للبنات/ مجؽرافٌةبكالورٌوساٌة حلٌم سلمان2432

بلدالحك للبنات/ متارٌخبكالورٌوسضحى محمود كاظم2433

بلدالحك للبنات/مجؽرافٌةبكالورٌوسزٌنة علً صالح2434

بلدالحك للبنات/ مادارة والتصادبكالورٌوسمٌالد سالم حبٌب2435

بلدالحك للبنات/ معلوم حٌاة بكالورٌوسزهراء عماد عبد المهدي2436

بلدالرصافً للبنٌن/مجؽرافٌةبكالورٌوسحٌدر عباس ٌونس2437

بلدالرصافً للٌنٌن/ معلوم الكٌمٌاءبكالورٌوسامٌر عامر عل2438ً

بلدالرصافً للٌنٌن/ متارٌخبكالورٌوسسجاد حازم نجٌب2439

بلدالرصافً للبنٌن/ماللؽة العربٌة بكالورٌوسامجد حمٌد عبدالرضا2440

بلدالرصافً للبنٌن/مانكلٌزيبكالورٌوسمخلد اسماعٌل خلٌل2441

بلدالرصافً للبنٌن/معلوم كٌمٌاءبكالورٌوسمثنى مكً كاظم حسن2442

بلدالنور للبنات/ثارشاد تربوي بكالورٌوسزهراء سمٌر ؼازي2443

بلدالنور للبنات/ثاللؽة العربٌة بكالورٌوسسندس عبد الحمٌد حسٌن2444

بلدالنور للبنات/ثعلوم اسالمٌة بكالورٌوسرنا صباح عباس2445

بلدالنور للبنات/ثاجتماعٌاتبكالورٌوسمٌس دمحم لاسم2446

بلدالنور للبنات/ثاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسزٌنة ممدام عبدا لصاحب2447

بلدمتوسطة بلد للبناتانكلٌزيبكالورٌوسزهراء عبدالصاحب عل2448ً

بلدمتوسطة بلد للبناتفٌزٌاء بكالورٌوسرؤى نبٌل صٌاد2449

بلدمتوسطة بلد للبناترٌاضٌات بكالورٌوسسحر طالب ردٌؾ2450

بلدمتوسطة بلد للبناتعربًبكالورٌوسرباب كاظم موسى2451



بلدمتوسطة بلد للبناتانكلٌزيبكالورٌوسحنٌن نعمة طالب2452

بلدمتوسطة بلد للبناتجفرافٌةبكالورٌوسسارة طالب ردٌؾ2453

بلدمتوسطة بلد للبناترٌاضٌات بكالورٌوسرلٌة حسٌن عبد2454

بلدمعهد الفنون الجمٌلة بلدتمثٌلبكالورٌوساثٌر مصطفى عل2455ً

بلدمتوسطة الرافعً للبنٌن اللؽة العربٌة بكالورٌوساٌمان عدنان كرٌم2456

بلدمتوسطة الرافعً للبنٌن اللؽة العربٌة بكالورٌوسعلً جعفر حسون2457

بلدمتوسطة الرافعً للبنٌن الفٌزٌاءبكالورٌوسؼفران جاسم جابر2458

بلدمتوسطة الرافعً للبنٌن اللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسزٌنب عبد العباس ناج2459ً

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌنعلوم الحٌاةبكالورٌوسدمحم سعد سلمان2460

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسنور امجد مزاحم2461

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسهدى سالم عبد عباس2462

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌناصول دٌنبكالورٌوسسرى صباح عباس2463

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌنرٌاضٌات بكالورٌوسجنان رٌاض توفٌك2464

بلدمتوسطة بلد الصمود للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسحوراء صالح خلٌفة2465

بلداعدادٌة الروافد للبنٌن اللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسدنٌا حمٌد عبد حسٌن2466

بلداعدادٌة الروافد للبنٌن اللؽة العربٌةبكالورٌوسدمحم عبد الرسول دمحم2467

بلداعدادٌة بلد للبناتفٌزٌاء بكالورٌوسهدٌل ثامر عبدالؽن2468ً

بلداعدادٌة بلد للبناتاسالمٌةبكالورٌوسودٌان خالد عبٌد2469

بلداعادٌة بلد للبناتاحٌاءبكالورٌوسسناء مضر فاضل2470

بلدعدادٌة بلد للبناتعربًبكالورٌوسحوراء صفاء جاسم2471

بلدثانوٌة امنة بنت الحسن المسائٌة للبناتلؽة عربٌة بكالورٌوسمروج مصطفى كرٌم2472

بلدثانوٌة امنة بنت الحسن المسائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسحوراء زٌنً لاسم2473

بلدثانوٌة امنة بنت الحسن المسائٌة للبناتعلوم حٌاة بكالورٌوسنور الهدى عبدا لصاحب عل2474ً

بلدثانوٌة امنة بنت الحسن المسائٌة للبناتاجتماعٌاتبكالورٌوسجهٌنة طة عبد خلٌفة2475

بلدثانوٌة امنة بنت الحسن المسائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسنورا فاضل عبدالحسٌن2476

بلدمتوسطة خدٌجة الكبرى للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسهٌبه حافظ محمود حسٌن2477

بلدمتوسطة خدٌجة الكبرى للبنات علوم الرٌاضٌات بكالورٌوستمارا مٌثم حبٌب2478

بلدمتوسطة خدٌجة الكبرى للبنات علوم المران بكالورٌوسشهد صالح عباس2479

بلدمتوسطة خدٌجة الكبرى للبنات تارٌخبكالورٌوسدعاء وهٌب عباس2480

بلدمتوسطة خدٌجة الكبرى للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسرشا دمحم طعمه2481

بلداعدادٌة الشهٌدة سكنة للبناتاللؽة العربٌةبكالورٌوسمنار لٌس حاتم2482

بلداعدادٌة الشهٌدة سكنة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساساور جاسم دمحم2483

بلدمتوسطة بلد للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسنسرٌن فوزي مهدي2484

بلدمتوسطة بلد للبنٌنالتربٌة االسالمٌة بكالورٌوسنزار كرٌم علً شالل2485

بلدمتوسطة بلد للبنٌن التربٌة االسالمٌة بكالورٌوسسعٌد ابراهٌم عٌسى2486



بلدمتوسطة بلد للبنٌنعربًبكالورٌوسعلً حسٌن عبدا لصاحب2487

بلداعدادٌة بلد للبنٌناللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسفاضل جعفر فاضل2488

بلداعدادٌة بلد للبنٌنعلوم االحٌاءبكالورٌوسبسام دمحم بكر2489

بلداعدادٌة بلد للبنٌنالتربٌة االسالمٌةبكالورٌوساحمد موسى عمران2490

بلداعدادٌة بلد للبنٌنعلوم االحٌاء بكالورٌوسمصطفى زهٌر شهاب2491

بلدثانوٌة العروبة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوساسراء مصطفى عباس2492

بلدثانوٌة العروبة للبناترٌاضٌات بكالورٌوسشٌماء هانً سعٌد2493

بلدثانوٌة العروبة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسامجاد مسلم رشٌد2494

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناتاللؽه العربٌه بكالورٌوسهدى عبد الجلٌل2495

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناترٌاضٌات بكالورٌوسهبه رٌاض حبٌب2496

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناتجؽرافٌهبكالورٌوسمروه امجد مزاحم2497

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسانوار سالم دمحم2498

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناتعلوم حٌاة بكالورٌوسزهراء عادل عبد عل2499ً

بلدثانوٌة شهداء بلد للبناتاحٌاءبكالورٌوسسارة ستار فرحان2500

بلدمتوسطة الضحى للبناتجؽرافٌةبكالورٌوساٌات عدنان عل2501ً

بلدمتوسطة الضحى للبناتحاسوببكالورٌوسختام لاسم عٌسى2502

بلدمتوسطة الضحى للبناترٌاضٌات بكالورٌوسامال لاسم عٌسى2503

بلدمتوسطة الضحى للبناتتارٌخبكالورٌوسضحى كمال حمٌد2504

بلدمتوسطة الضحى للبناتفٌزٌاء بكالورٌوسسراب صالح فاضل2505

بلدمتوسطة الضحى للبناتعربًبكالورٌوسمروه عازم عبدالرحٌم2506

بلدروضة السٌدة رلٌةرٌاض اطفالبكالورٌوساٌة عبد اللطٌؾ2507

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة علوم الرٌاضٌات بكالورٌوسصباح ابراهٌم دمحم2508

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة اللؽة العربٌة بكالورٌوسسلٌم ابراهٌم دمحم2509

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة اللؽة العربٌة بكالورٌوساحمد لدوري خلٌل2510

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة علوم االحٌاء بكالورٌوسعبد المادر لدوري خلٌل2511

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسحسٌن دهام حمود2512

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسعبدهللا صبٌح جاسم دمحم2513

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة فٌزٌاء بكالورٌوسؼازي سامً دمحم2514

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة انكلٌزيبكالورٌوساحمد علً مهدي خزعل2515

بلدثانوٌة الٌاسمٌن المختلطة التربٌة االسالمٌة بكالورٌوسحسٌن علً حمود2516

بلدثانوٌة بلد المسائٌة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسسجى لٌس توفٌك2517

بلدثانوٌة بلد المسائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسٌاسر ناهض عل2518ً

بلدثانوٌة بلد المسائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسبدران عبد الخالك عل2519ً

بلدثانوٌة بلد المسائٌة للبنٌنفٌزٌاء بكالورٌوسعبد الكرٌم لاسم دخٌل2520

بلدمتوسطة بنزرت المختلطة علوم المران بكالورٌوسبالل حافظ احمد سلمان2521



بلدمتوسطة بنزرت المختلطة اللؽة العربٌة بكالورٌوسافراح لدوري خلٌل2522

بلداعدادٌة البحتري المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسحسٌن علً صالح حمد2523

بلدثانوٌة البدر المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسرعد علً صالح2524

بلداعدادٌة البحتري المختلطةاحٌاءبكالورٌوسسعد محمود دمحم مهدي2525

بلداعدادٌة البحتري المختلطةعربًبكالورٌوسشاكر حمود خمٌس2526

بلداعدادٌة البحتري المختلطةعلوم الكٌمٌاءبكالورٌوسأوراس عبٌد مطلن سعٌد2527

بلدمتوسطة بؽداد للبنٌن اللؽة العربٌة بكالورٌوسعبٌر حسون فرج عباس2528

بلدمتوسطة بؽداد للبنٌناللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسابتسام لاسم جاسم2529

بلدمتوسطة بؽداد للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسدنٌا حمزة دخٌل2530

بلدالبحتري/معربًبكالورٌوساحمد خالص عباس2531

بلدالبحتري/مكٌمٌاءبكالورٌوسطارق خلٌفة محسن2532

بلدالبحتري/مانكلٌزيبكالورٌوسعبدهللا بشٌر احمد2533

بلدالبحتري/مفٌزٌاء بكالورٌوسحٌدر دمحم محمود2534

بلدمتوسطة لبنان المختلطةرٌاضٌات بكالورٌوسبهجت دمحم محمود2535

بلدمتوسطة لبنان المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسلصً صدام عل2536ً

بلدمتوسطة لبنان المختلطةعربًبكالورٌوسعبدهللا دمحم ساٌر2537

بلدمتوسطة لبنان المختلطةعربًبكالورٌوسرائد صباح اسماعٌل2538

بلدمتوسطة الخلفاء الراشدٌنانكلٌزيبكالورٌوسعلً حسٌن محمود2539

بلدمتوسطة الخلفاء الراشدٌنرٌاضٌات بكالورٌوسعماد حاتم خمٌس2540

بلدمتوسطة الخلفاء الراشدٌنرٌاضٌات بكالورٌوساسماعٌل ابراهٌم دمحم2541

بلدثانوٌة البدر المختلطةتارٌخبكالورٌوسرٌام نزهان شاكر2542

بلدثانوٌة البدر المختلطةعربًبكالورٌوساحمد فاروق ابراهٌم2543

بلدثانوٌة البدر المختلطةرٌاضٌات بكالورٌوسهبة عباس احمد2544

بلدالرافدٌن للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسطه مهنا عزال2545

بلدالرافدٌن للبنٌن. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمشرق دمحم احمد2546

بلدالرافدٌن للبنٌن. ثعربًبكالورٌوسٌاسٌن مهنا عزال2547

بلدبحر العرب المختلطة. معربًبكالورٌوسدحام احمد سالم2548

بلدبحر العرب المختلطة. مانكلٌزيبكالورٌوسولٌد سعٌد دمحم2549

بلدبحر العرب المختلطة. مكٌمٌاءبكالورٌوسزٌنب عماد محمود2550

بلدالخضراء للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوساحمد طه دمحم2551

بلدالخضراء للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسرامً عزٌز عل2552ً

بلدالخضراء للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسامجد اكرم سعٌد2553

بلدالرافدٌن بنات. معربًبكالورٌوسفلٌحة عٌد خلؾ2554

بلدالرافدٌن بنات. مانكلٌزيبكالورٌوسدلة بدر كرٌم2555

بلدالرافدٌن بنات. مرٌاضٌاتبكالورٌوسرحمة جودر عبد الكاف2556ً



بلدالحاج جاسم العباس للبنٌن. معربًبكالورٌوساحمد جاسم خلؾ2557

بلدالحاج جاسم العباس للبنٌن. مكٌمٌاءبكالورٌوسجاسم دمحم حسن2558

بلدالحاج جاسم العباس للبنٌن. مرٌاضٌاتبكالورٌوسامانً محجوب دمحم2559

بلدزنوبٌا للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسرندا طارق خلؾ2560

بلدزنوبٌا للبنات. ثرٌاضٌاتبكالورٌوساسراء نصٌؾ دمحم2561

بلدزنوبٌا للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسمرٌم سعدون احمد2562

بلدالجواهري للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسصالح مهدي هاشم2563

بلدالجواهري للبنٌن. ثعربًبكالورٌوسصبا ؼازي فٌصل2564

بلدالجواهري للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسمعاذ دمحم شكر2565

بلدالجواهري للبنٌن. ثجؽرافٌةبكالورٌوساوس عامر هاشم2566

بلدالرماح العوالً للبنٌن. ثاسالمٌةبكالورٌوسمصطفى ٌوسؾ خضٌر2567

بلدالرماح العوالً للبنٌن. ثعربًبكالورٌوسصباح نوري جمٌل2568

بلدالرماح العوالً للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسحارث كوان دمحم2569

بلدااللباب المختلطة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسشهاب احمد دمحم2570

بلدااللباب المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم سعدون عل2571ً

بلدااللباب المختلطة. ثانكلٌزيبكالورٌوسسجى سعد سالم2572

بلدالمجٌد المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسزٌنب فاروق دمحم2573

بلدالمجٌد المختلطة. ثعربًبكالورٌوساحمد توفٌك صالح2574

بلدالمجٌد المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوساحمد فرحان جمٌل2575

بلدالمجٌد المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسرٌام سالم صدام2576

بلداعدادٌة الباهلً المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسبالل علً جاسم2577

بلداعدادٌة الباهلً المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسعمر فالح حسن2578

بلداعدادٌة الباهلً المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسحسٌن علً جمعة2579

بلدالباهلً للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسسراب فرٌد سعدون2580

بلدالباهلً للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسحٌاة خالد حسن2581

بلدالباهلً للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمروة مدحت ابراهٌم2582

بلدالباهلً للبنات. ثعربًبكالورٌوسكوثر مالن احمد2583

بلدٌثرب المختلطة. ثعربًبكالورٌوسسجى عبد دمحم2584

بلدٌثرب المختلطة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسسبع خمٌس دمحم2585

بلدٌثرب المختلطة. ثفٌزٌاءبكالورٌوسختام حامد صالح2586

بلدالمدٌنة المنورة المختلطة. ثانكلٌزيبكالورٌوسختام محسن عطا هللا2587

بلدالمدٌنة المنورة المختلطة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسعبد الرزاق عدنان عٌفان2588

بلدالمدٌنة المنورة المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسسٌؾ منصور رحٌم2589

بلدالعلٌاء للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسلٌس دمحم لطٌؾ2590

بلدالعلٌاء للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسذرى منذر مجٌد2591



بلدٌثرب للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسمالذ خلؾ دمحم2592

بلدٌثرب للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسشٌماء حمٌد حسن2593

بلدٌثرب للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوسسادة حكمت فٌاض2594

بلدالجماهٌر المختلطة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسعبد الرحمن خلؾ عبد هللا2595

بلدالجماهٌر المختلطة. ثعربًبكالورٌوسسنان ثابت اسود سالم2596

بلدالجماهٌر المختلطة. ثتارٌخبكالورٌوساثٌر ابراهٌم احمد2597

بلدالشذى المختلطة. مرٌاضةبكالورٌوسخطاب شعالن عل2598ً

بلدالشذى المختلطة. مرٌاضٌاتبكالورٌوسسعد حمٌد دمحم2599

بلدالشذى المختلطة. ماحٌاءبكالورٌوسندى نجم عبد هللا2600

بلدجمال عبد الناصر. ثعربًبكالورٌوسصفٌة سعٌد حرٌؾ2601

بلدجمال عبد الناصر. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسحسٌن روكان عبد2602

بلدجمال عبد الناصر. ثانكلٌزيبكالورٌوسافراح دمحم حسٌن2603

بلدابن الجوزي المختلطة. مجؽرافٌةبكالورٌوسحمود مزهر محمود2604

بلدابن الجوزي المختلطة. مكٌمٌاءبكالورٌوسرٌم فٌصل نجم2605

بلدابن الرشد المختلطة. ثجؽرافٌةبكالورٌوسمروان كامل عواد2606

بلدابن الرشد المختلطة. ثاجتماعبكالورٌوسنبٌل عبود جادر2607

بلدابن الرشد المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسامٌن فرحان عل2608ً

بلدالرماح العوالً للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوساٌات طه محمود2609

بلدالرماح العوالً للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسدٌانا عماد عل2610ً

بلدالرماح العوالً للبنات. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسرهام سمٌر خلؾ2611

بلداالمام المختلطة. مانكلٌزيبكالورٌوسعلً عطا هللا سلمان2612

بلداالمام المختلطة. مرٌاضٌاتبكالورٌوسوعد كامل حمٌد2613

بلداالمام المختلطة. مفٌزٌاءبكالورٌوسرسل ابراهٌم عبد هللا2614

بلدعزٌز بنً سعد المختلطة. ثاسالمٌةبكالورٌوسعلً شحاذة احمد عل2615ً

بلدعزٌز بنً سعد المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسزٌنب علً ذٌاب حسن2616

بلدالمهٌمن المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسسلمان تركً حمادة2617

بلدالمهٌمن المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسحسام كامل حمٌد2618

بلدالمهٌمن المختلطة. ثعربًبكالورٌوسدمحم خوام دمحم2619

بلداالمام المختلطة. عرٌاضٌاتبكالورٌوسجاسم فاضل جسوم2620

بلداالمام المختلطة. عاحٌاءبكالورٌوسمهى اسماعٌل معٌوؾ2621

بلداالمام المختلطة. ععربًبكالورٌوسوجناء سعد حاتم2622

بلدالصمور للبنٌن. ثاسالمٌةبكالورٌوسٌاسٌن مخٌبر مالن2623

بلدالصمور للبنٌن. ثعلم نفسبكالورٌوسرنا محمود شهاب2624

بلدالصمور للبنٌن. ثرٌاضةبكالورٌوسحٌدر عباس حرب2625ً

بلدالصمور للبنٌن. ثعربًبكالورٌوسمروة باسم مسلم2626



بلدالكحالء المختلطة. ثانكلٌزيبكالورٌوسحنان عباس هادي2627

بلدالكحالء المختلطة. ثعربًبكالورٌوسباهرة سعد مهدي2628

بلدالصمور المسائٌة المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسابتهال محمود حسٌن2629

بلدالصمور المسائٌة المختلطة. ثاسالمٌةبكالورٌوسنبراس علً جبار2630

بلدالصمور المسائٌة المختلطة. ثانكلٌزيبكالورٌوسهند حامد سهام2631

بلدالصمور المسائٌة المختلطة. ثاحٌاءبكالورٌوسرانٌا ثائر مصطفى2632

بلدلائم ال دمحم. معربًبكالورٌوساسراء رباح دمحم2633

بلدلائم ال دمحم. مانكلٌزيبكالورٌوسخمائل عبد الرزاق صعب2634

بلدلائم ال دمحم. مكٌمٌاءبكالورٌوسفاطمة علً حسٌن2635

بلدلائم ال دمحم. متارٌخبكالورٌوساٌمان حمٌد ناج2636ً

بلدالصمور للبنات. ثاسالمٌةبكالورٌوساحمد ٌحٌى احمد2637

بلدالصمور للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوساعتبار عبد هللا احمد2638

بلدالصمور للبنات. ثااللتصادبكالورٌوسسهاد حسن جبار2639

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثاسالمٌةبكالورٌوسمالن عبد هللا كرٌم2640

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثفنٌةبكالورٌوسسمٌر كاظم مسلم2641

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسعصام عطا هللا عل2642ً

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثاحٌاءبكالورٌوسهالة محمود عبد االمٌر2643

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثجؽرافٌةبكالورٌوسحسن لاسم حسٌن2644

بلدالحاتمٌة للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسمهدي رفعت حسن2645

بلدالسبطٌن المختلطة. ثعربًبكالورٌوسمهند احمد عباس2646

بلدالسبطٌن المختلطة. ثجؽرافٌةبكالورٌوساٌمان جلٌل حسٌن2647

بلدالسبطٌن المختلطة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسطه طالل هاشم2648

بلدالحاتمٌة للبنات. ثعربًبكالورٌوسدالٌة عباس حسن2649

بلدالحاتمٌة للبنات. ثاسالمٌةبكالورٌوسمهى حمٌد ناج2650ً

بلدالحاتمٌة للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوسزٌنب علً جبار2651

بلدنجد المختلطة. ثانكلٌزيبكالورٌوسضمائر مسلم احمد2652

بلدنجد المختلطة. ثعربًبكالورٌوسذكرى فاضل عل2653ً

بلدنجد المختلطة. ثعربًبكالورٌوسنور صباح مهدي2654

بلدالسٌد دمحم االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات بكالورٌوسدعاء فارس دمحم عبداالمٌر2655

بلدالسٌد دمحم االبتدائٌة للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسبشرى كرٌم حسٌن عل2656ً

بلدالسٌد دمحم االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسهبة عامر عبدالرزاق مهاوش2657

بلدالشهٌد عبد الحسٌن خزعل  حسن للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساسراء ؼازي جاسم2658

بلدالشهٌد عبد الحسٌن خزعل  حسن للبنٌنعلوم كٌمٌاءبكالورٌوسزهراء حٌدر عبد الكرٌم2659

بلدالشهٌد عبد الحسٌن خزعل  حسن للبنٌناحٌاء بكالورٌوساسراء حٌدر حمٌد2660

بلدابراهٌم المجاب االبتداٌة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسحسٌن جعفر عبدهللا2661



بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسهدٌل فالح عبد الحسن2662

بلدزهٌر بن المٌن االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوسسجى ماجد حسن2663

بلدزهٌر بن المٌن االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسدمحم رٌاض عباس2664

بلدنازن المالئكة اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسوسناء ؼسان رضا عبد2665

بلدروضة السٌدة رلٌةرٌاض اطفالبكالورٌوساٌة علً عبد اللطٌؾ2666

بلدبلد االبتدائٌة للبنٌن الصدٌمة للطفلاللؽة العربٌة بكالورٌوسزهراء عادل عبدعل2667ً

بلدبلد االبتدائٌة للبنٌن الصدٌمة للطفلعلوم الحٌاة بكالورٌوسنجاة عبدالشرٌؾ جبر2668

بلدالخالدٌن االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات بكالورٌوسحٌدر دمحم عبد الصاحب2669

بلدالشهٌد ثائر خمٌس االبتدائٌة للبنٌن تارٌخ بكالورٌوسامنة رضً حمٌد2670

بلدالمثنى االبتدائٌة المسائٌة المختلطةاجتماعٌات بكالورٌوسٌاسمٌن عامر عل2671ً

بلدالسٌدة نرجس االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوستمارا كمال داوود2672

بلدبنزرت االبتدائٌة للبناتالرٌاضٌات بكالورٌوسبثٌنة بالسم صبري عبد2673

بلدالجاحظ االبتدائٌة المختلطة تارٌخ بكالورٌوسمهند خالد محمود2674

بلداالخاء االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاة بكالورٌوساٌات نمر عل2675ً

بلداالخاء االبتدائٌة المختلطةتارٌخ بكالورٌوسخالد عبدالجبار عطٌة2676

بلداالخاء االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات بكالورٌوستٌسٌر علً عبود2677

بلدالٌمظة االبتدائٌة المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسمروان عدنان جمعة2678

بلدنور الهدى االبتدائٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسرٌام اٌوب دمحم2679

بلدنور الهدى االبتدائٌة للبناتترجمةبكالورٌوسنبا دمحم عل2680ً

بلدلبنان االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسعباس عادل علوان2681

بلدمتوسطة الٌمظةالتربٌة الفنٌةبكالورٌوسممدم اكرم عبود2682

بلدلبنان االبتدائٌة المختلطةعلوم تربوٌة ونفسٌةبكالورٌوسدمحم عادل علوان2683

بلدلبنان االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسٌوسؾ محارب محمود محسن2684

بلدنور الهدى للبنٌنعربًبكالورٌوسحفصه عمر عبد الكرٌم2685

بلدنور الهدى للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسلٌس حسن عل2686ً

بلدتل الزعتر االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسفاطمة هادي فرج حسون2687

بلدالبطحاء للبناتانكلٌزيبكالورٌوسارٌج سمٌر كامل2688

بلداالمام االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسوالء عالء عل2689ً

بلداالمام االبتدائٌة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسرحاب ابراهٌم حمٌد2690

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةعلوم المرانبكالورٌوسنور الهدى نجم عبدهللا2691

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةاسالمٌةبكالورٌوسصالح حامد فارس2692

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةاللؽة العربٌةبكالورٌوسزٌنة عادل جٌاد جاسم2693

بلداالمام االبتدائٌة للبنات انكلٌزيبكالورٌوسدمحمعلً عبدهللا عل2694ً

بلدابو الماسم الشابً للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسعادل عباس حسٌن مهدي2695

بلدابو الماسم الشابً للبنٌناللؽة العربٌةبكالورٌوسدهام سبع حمادي2696



بلدبنً سعد االبتدائٌة المختلطة علم نفسبكالورٌوسجاسم عبدهللا جاسم2697

بلدبنً سعد االبتدائٌة المختلطة عربًبكالورٌوسكوثر حسٌن جاسم2698

بلدبنً سعد االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌات بكالورٌوسرجاء سعد دمحم2699

بلدالشهٌد نجم عبٌد االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسهبة عباس عبد الرزاق2700

بلدالشهٌد نجم عبٌد االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسشروق محمود مهدي2701

بلدالشهٌد نجم عبٌد االبتدائٌة المختلطةتارٌخ بكالورٌوسزٌنب ٌحٌى حسٌن2702

بلدالخضٌرة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساسماء طارق جبار2703

بلدمدرسة الحجة المختلطةالتربٌة االسالمٌة بكالورٌوسوسن ناظم جابر2704

بلدالصباح االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌة بكالورٌوساثار عطاهللا عل2705ً

بلدالثؽر االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌةبكالورٌوساسراء مستور محمود2706

بلدالثؽر االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسفاطمة علً لطٌؾ2707

بلدالصمور االبتدائٌة للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسفاتن عادل محمود2708

بلدالصمور االبتدائٌة للبنٌنارشاد تربويبكالورٌوسرٌم عبد الجبار كرٌم2709

بلدالعمٌلة االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة بكالورٌوسلماء هاشم عبدالحسٌن عباس2710

بلدلواء علً االكبر االبتدائٌة للبنٌنالتارٌخبكالورٌوسحٌدر مهدي عل2711ً

بلدلواء علً االكبر االبتدائٌة للبنٌنعلوم المران بكالورٌوسامنه مهدي عل2712ً

بلدروضة الصموررٌاض اطفالبكالورٌوسنورس سهام جبار2713

بلدابن المعتم االبتدائٌة المختلطة اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسرانٌا دمحم محمود2714

بلدابن المعتم االبتدائٌة المختلطة تارٌخ بكالورٌوسرشا عبدالنبً كاظم عباس2715

بلدابن المعتم االبتدائٌة المختلطة رٌاضةبكالورٌوساٌة لٌث مهدي2716

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةرٌاضةبكالورٌوسخالد كرٌم عطاهلل صالح2717

بلدثانوٌة المهٌمٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعمر جاسم دمحم جاسم2718

بلدطنب الصفرى المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسعباس عبد محود ٌوسؾ2719

بلدطنب الصفرى المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسؼازي فٌصل جاسم2720

بلدطنب الصفرى المختلطةعربًبكالورٌوسعلً احمد عبٌد2721

بلدطنب الصفرى المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسرواء خلؾ سلمان2722

بلدمدرسة على االكبراجتماعٌاتبكالورٌوسحٌدر مهدي علً حسٌن2723

بلدمدرسة على االكبررٌاضٌاتبكالورٌوسامنة مهدي علً حسٌن2724

بلدثانوٌة الشهداء بلدكٌمٌاءبكالورٌوساٌناس ملن احمد حسٌن2725

بلدالجواهري المسائٌةانكلٌزيبكالورٌوسسجى مضهر سلمان2726

بلدالمهٌمنانكلٌزيبكالورٌوسبلمٌس دمحم مهدي2727

بلدمدرسة لبنان االبتدائٌة عربًدبلومفراس عادل علوان2728

بلدضفاؾ دجلة االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌةدبلومخولة احمد عل2729ً

بلدضفاؾ دجلة االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةدبلومتؽرٌد احمد عل2730ً

بلدالبواسل االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌةدبلوماحالم فارس عل2731ً



بلدالطموح االبتدائٌة المختلطة علوم الرٌاضٌات دبلومفرٌدة منٌر احمد2732

بلدالطموح االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌةدبلوملاسم علً رٌش2733

بلدالعلٌاء االبتدائٌة للبنات اجتماعٌات دبلومرؤى حسن جاسم2734

بلدالعلٌاء االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلوممروة مفلح مصطفى2735

بلدالحمٌد االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلوممحمود عطٌة خلؾ2736

بلداللطٌؾ االبتدائٌة للبناترٌاضٌات دبلوملطٌؾ خلؾ محمود2737

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات دبلومامنة عادل دمحم2738

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلومحامد نجم عبد2739

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌة دبلومعفاؾ راضً ٌاسٌن2740

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات دبلومعبداالله رافع دمحم2741

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبناتالرٌاضٌات دبلومشٌماء سرحان جواد2742

بلدابن الجوزي االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلومباسم رافع دمحم2743

بلدالحمٌد االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة دبلومدلٌة جواد خلؾ حمد2744

بلداالرض الطٌبة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومشكرٌة دمحم جاسم2745

بلداالرض الطٌبة االبتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌة دبلوملحطان عدنان ؼضبان2746

بلدمواكب العطاء االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلومجاسم مزهر احمد2747

بلدزرٌاب االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومموفك حسٌن عل2748ً

بلدالفٌاض االبتدائٌة المختلطةاللؽة العربٌة دبلومكرٌم احمد حسٌن2749

بلدالفٌاض االبتدائٌة المختلطةاللؽة العربٌة دبلومعدنان عبدالرحمن رافع2750

بلدمدرسة المدس االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومؼفران علً لطٌؾ2751

بلدالخضراء االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزيدبلوماٌالؾ شٌاع خلؾ عبد2752

بلدالنهضة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوممٌثاق حسب هللا شهاب2753

بلدبحر العرب االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومدعاء شاكر محمود2754

بلدالسٌد دمحم االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌة دبلوملبنى دمحم بكر حسن2755

بلدالسٌد دمحم االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلومندى علً اصؽر صباح دروش2756

بلدحبٌب بن مظاهر االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلومذكرى ماجد دمحم2757

بلدحبٌب بن مظاهر االبتدائٌة للبنٌناالسالمٌةدبلومسرى باسم فاضل2758

بلدحبٌب بن مظاهر االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلومزهراء دمحم عبد الحسٌن2759

بلدالشهٌد عبد الحسٌن خزعل  حسن للبنٌناسالمٌةدبلوماسمهان عبد المهدي2760

بلدفاطمة الزهراء االبتدائٌة للبناتالعربٌةدبلومزهراء اٌوب هادي2761

بلدفاطمة الزهراء االبتدائٌة للبناتالرٌاضٌات دبلوممنى عزٌز كاظم2762

بلدفاطمة الزهراء االبتدائٌة للبناتالتربٌة الرٌاضٌةدبلومزٌنب سلمان دمحم2763

بلدفاطمة الزهراء االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌة دبلومبٌداء احمد عبدالحسٌن2764

بلدسكٌنة االبتدائٌة للبناتعلوم الرٌاضٌات دبلومزٌنب طارق عبد االمٌر2765

بلدسكٌنة االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌةدبلومشذى ابراهٌم اسماعٌل2766



بلدسكٌنة االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌةدبلومسحر عالء نعمة2767

بلدؼصن الزٌتون االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةدبلوموفاء عامر احمد2768

بلدؼصن الزٌتون االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةدبلومكرٌمة رحٌم حسٌن2769

بلدؼصن الزٌتون االبتدائٌة للبنات الرٌاضٌات دبلومرابٌه لاسم عبود2770

بلدؼصن الزٌتون االبتدائٌة للبنات الرٌاضٌات دبلومسندس ٌوسؾ عباس2771

بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناتالرٌاضٌات دبلومعال ؼسان صبح2772ً

بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناتاللؽة االنكلٌزٌةدبلومضوٌة ناجح حسٌن2773

بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناتاجتماعٌات/عربًدبلومش\زٌنب لٌس علً دروي2774

بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومظالل عبد الهادي دمحم2775

بلدلماء الخٌر االبتدائٌة للبناترٌاضٌات دبلومعال ضٌاء محمود2776

بلدالرصافً االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلوماسماء عامر خضر عبداالمٌر2777

بلدالرصافً االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌة دبلومزٌنب فاضل احمد2778

بلدالرصافً االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌة دبلومنور عماد مجٌد عبدهللا2779

بلدزهٌر بن المٌن االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةدبلومنور دمحم عل2780ً

بلدزهٌر بن المٌن االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات دبلومبان مجٌد عناد2781

بلدمدرسة ؼطفان  االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةدبلومنورهان ابراهٌم عٌسى عل2782ً

بلدمدرسة ؼطفان  االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلومشهزنان فاضل عبدالرزاق2783

بلدمدرسة ؼطفان  االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلوملٌلى لٌس حمٌد2784

بلدمدرسة ؼطفان  االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌةدبلومنور صبري سعدون دمحم2785

بلدمدرسة ؼطفان  االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات دبلومنهى حسٌن مسلم عباس2786

بلدرلٌة بنت الحسٌن للبناتاللؽة العربٌة دبلومارٌام عبدالكرٌم عبداالمٌر2787

بلدتدمر االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلوماسٌل عبدالعزٌز حسٌن2788

بلدتدمر االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة دبلومزهراء عامر سعد2789

بلدتدمر االبتدائٌة للبنات عربًدبلومزهراء عبد الؽنً هادي2790

بلدالزهور االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات دبلومسناء محسن حسن2791

بلدالزهور االبتدائٌة للبنٌن علومدبلومزٌنة دمحم مرهون2792

بلدالزهور االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلومشٌماء حسن دمحم عبد اللطٌؾ2793

بلدالزهور االبتدائٌة للبنٌن علومدبلومهدٌر حمً اسماعٌل2794

بلدؼطفان االبتدائٌة للبنات علوم دبلومصفا محً هدٌب2795

بلدؼطفان االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلوماٌة باسم لاسم2796

بلدؼطفان االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة دبلومٌسرى لاسم محمود2797

بلدفاطمة بنت اسد االبتدائٌة للبنات عربًدبلوماخالص مرهون عبد2798

بلدبلد االبتدائٌة للبنٌن الصدٌمة للطفلاجتماعٌاتدبلومسارة فاضل عباس2799

بلدبلد االبتدائٌة للبنٌن الصدٌمة للطفلاللؽة العربٌةدبلوملمى عادل دمحم2800

بلدبلد االبتدائٌة للبنٌن الصدٌمة للطفلاللؽة االنكلٌزٌةدبلوماثٌر عمٌل عبد حسون2801



بلداالٌالؾ االبتدائٌة للبناتالرٌاضٌةدبلوموسن برهان خلٌل2802

بلداالٌالؾ االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌةدبلومشذى صادق طعمه2803

بلدالخالدٌن االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلومأالء فٌصل عل2804ً

بلدالشهٌد ثائر خمٌس االبتدائٌة للبنٌن التربٌة الرٌاضٌة دبلومهبة سعدي مجٌد2805

بلدالشهٌد ثائر خمٌس االبتدائٌة للبنٌن اللؽة العربٌة دبلومرعد برهان بهلول2806

بلدالمثنى االبتدائٌة المسائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومحسن ٌوسؾ مرزة2807

بلدالنور االبتدائٌة للبنات رٌاضٌات دبلومهناء فرج عبد االمٌر2808

بلدالنور االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌة دبلومودٌان عباس حسن2809

بلدالنور االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة دبلوماٌمان نوري عبد الكرٌم2810

بلدالزهوراالبتدائٌة للبنات اجتماعٌات دبلومرلٌة حسن حسٌن2811

بلدالزهور االبتدائٌة للبناتعلوم ورٌاضٌاتدبلومعبٌر باسم هادي2812

بلدالسٌدة نرجس االبتدائٌة للبناترٌاضٌات دبلوماسماء جعفر طعمة2813

بلدالسٌدة نرجس االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌة دبلوملبنى مصطفى عباس2814

بلدالسٌدة نرجس االبتدائٌة للبناترٌاضٌات دبلوماٌالؾ خالد برهان2815

بلدبنزرت االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة دبلوماٌمان ناصر عل2816ً

بلدبنزرت االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةدبلومبسمة محمود كاظم2817

بلدبنزرت االبتدائٌة للبنٌنالؽة العربٌةدبلوممنار ماجد دمحم2818

بلدالجاحظ االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌة دبلوماشرؾ محمود طاهر2819

بلدالجاحظ االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌة دبلوممهند صادق مرهون2820

بلدرشٌد الماضً االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومهدى علً خلؾ2821

بلدرشٌد الماضً االبتدائٌة المختلطةلؽة انكلٌزٌةدبلومٌاسٌن عطٌة ابراهٌم2822

بلدرشٌد الماضً االبتدائٌة المختلطةعلومدبلومنبراس حسٌن ؼازي2823

بلداالخاء االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومزهٌر حاتم حمد2824

بلداالخاء االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومفاطمة صباح حسن2825

بلدالٌمظة االبتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌةدبلومصالح مهدي عبد2826

بلدالٌمظة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومزهراء لاسم كاظم2827

بلدالٌمظة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومنمٌب جاسم الطٌؾ2828

بلدنور الهدى االبتدائٌة للبناتعربً دبلومٌونس حسٌن عل2829ً

بلدنور الهدى االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌة دبلومعماد حسٌن عل2830ً

بلدلبنان االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومفرح فالح عبد الحسن2831

بلدنور الهدى للبنٌنرٌاضٌات دبلوماركان علً ابراهٌم2832

بلدنور الهدى للبنٌنانكلٌزيدبلومرواء سعد حسٌن2833

بلدنور الهدى للبنٌنرٌاضٌات دبلومحسٌن علً خلؾ2834

بلدنور الهدى للبنٌنانكلٌزيدبلومطارق علً عودة2835

بلدالسٌدة حكٌمة بناتاللؽة العربٌة دبلوماسٌل عبد الهادي عبدالكرٌم2836



بلدسبع الدجٌل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومؼٌداء نعمة حمودي2837

بلداالمام االبتدائٌة للبنٌنالرٌاضٌات دبلومضحى رامً حسٌن2838

بلداالمام االبتدائٌة للبنٌن عربً دبلوماحالم جاسم مهدي2839

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةاللؽة العربٌةدبلوماركان خلؾ سالم2840

بلداالسراء االبتدائٌةالمختلطةرٌاضٌات دبلوماسراء عبد هللا عل2841ً

بلدالفرح البتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومموفك مولود مجٌد2842

بلدالفرح البتدائٌة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌة دبلومعلً عبد اللطٌؾ احمد2843

بلدالفرح البتدائٌة المختلطةعلوم الرٌاضٌات دبلومعلً عبدهللا جاسم2844

بلدالفرح البتدائٌة المختلطةعلوم الرٌاضٌات دبلومزهراء دمحم فنر2845

بلداالمام االبتدائٌة للبنات علومدبلومافكار ٌاسر فرهود2846

بلدابو الماسم الشابً للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلوممازن شندوخ زٌدان2847

بلدبنً سعد االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌات دبلومهبة رٌاض توفٌك2848

بلدبنً سعد االبتدائٌة المختلطة علوم تطبٌمٌةدبلومدمحم صدام جاسم2849

بلدالشهٌد نجم عبٌد االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلوماختٌار خضٌر حسٌن2850

بلدعتاب االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌات دبلومشٌماء كامل شكٌر2851

بلدعتاب االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومسٌماء علً حسٌن2852

بلدمدرسة الحجة المختلطةاللؽة االنكلٌزٌةدبلومزهراء كاظم حسن2853

بلدمدرسة الحجة المختلطةالؽة العربٌةدبلومنٌران عدنان عبٌد2854

بلدالصمور االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلوملمى سعدي عبد الكرٌم2855

بلدابن المعتم االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيدبلوممروة لؤي محمود2856

بلدابن المعتم االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌات دبلومحسن عباس عل2857ً

بلدطنب الصفرى المختلطةرٌاضٌاتدبلومرحٌم علً صالح2858

بلدطنب الصفرى المختلطةرٌاضٌاتدبلوممهند سامً خضر2859

بلدطنب الصفرى المختلطةاسالمٌةدبلومكاصد صالح ندا2860

بلد العلٌاء االبتدائٌه للبنٌنعربً بكالورٌوسشهد هاشم دمحم حسن2861

بلد مدرسة العٌاء للبنٌنعربً بكالورٌوسشهد هاشم دمحم2862

بلد ثانوٌة بؽدادكٌمٌاءبكالورٌوسمحمود احمد نصٌؾ جاسم2863

بلد متوسطة النور للبانات اللؽة العربٌة بكالورٌوستماري فالح حسن عبد2864

بلد مدرسة االعتزاز االبتدائٌى للبناتإنكلٌزيبكالورٌوسبان احمد جاسم خلؾ2865

بلد ثانوٌة المهٌمن للبنٌنعربً بكالورٌوسزمن عبدهللا علً شالل2866

بلد مدرسة االخاءكٌمٌاءبكالورٌوساالء حسن عل2867ً

بلد مدرسة االسراء االبتدائٌة إسالمٌة بكالورٌوسرنا ستار جبار كاظم2868

بلد مدرسة الخضراء االبتدائٌة عامدبلوممسار هشام دمحم2869

بلد الشامخ االبتدائٌة عامدبلومسهى احمد حسٌن مؽماس2870

بلد العراق االبتدائٌة عام دبلومعدوٌة دمحم فهد عل2871ً



بلد لماء الخٌر عربً دبلومزٌنب لٌس علً دروٌش2872

بلد ٌنزرت االبتدائٌة للبنٌنإسالمٌةدبلومحامد دمحم حسن عل2873ً

بلد مدرسة السٌدة نرجس عربً دبلومسرى ماجد دمحم2874

بلد سكٌنة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوم رفاه حبٌب عبدالرزاق حمادي2875

بلداألرض الطٌبةإنكلٌزيدبلوممعن وهاب خلؾ2876

بٌجًمتوسطة الشهٌد انمار عوادتارٌخبكالورٌوسطٌبة اسماعٌل ابراهٌم2877

بٌجًثانوٌة سعد ابن ابً ولاص تارٌخبكالورٌوساٌمان جاسم دمحم دل2878ً

بٌجًالصبح المشرق انكلٌزيبكالورٌوسشهد عادل عواد حمادي2879

بٌجًسعد ابن اب ولاصانكلٌزيبكالورٌوسنارٌمان جمال ؼدٌر2880

بٌجًمدرسة دمٌاط االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسعال علً جبار2881

بٌجًاألٌمنرٌاضةبكالورٌوسوسام حمٌد صادق راض2882ً

بٌجًمدرسة األٌمن االبتدائٌة المختلطةالتصادبكالورٌوسسٌؾ سعد علً خلؾ2883

بٌجًثانوٌة الفضٌلة للبناتإنكلٌزيبكالورٌوسسارة احمد صالح2884

بٌجًمدرسة مجد تموز اسالمٌة بكالورٌوسبلسم كوان عبدهللا دمحم 2885

بٌجًالصبح المشرق اسالمٌة دبلومعلً خلؾ مصطفى2886

بٌجًالصبح المشرق عربًدبلومؼفران دمحم عكاب2887

بٌجًالصبح المشرق عربً دبلومهبه دمحم مرموص2888

بٌجًالصبح المشرق عربً دبلوممروة عفاص صالح2889

بٌجًالصبح المشرق رٌاضٌات دبلومفاطمة عبد الستار عبدهللا2890

بٌجًالرفاعً االبتدائٌة إنكلٌزيدبلومدعاء إسماعٌل لاسم2891

بٌجًمدرسة المهدي الصالحرٌاضٌاتدبلوماالء عطاهلل حمٌد 2892

بٌجً اعدادٌة المنصور للبنٌنفٌزٌاء ماجستٌر محمود ابراهٌم دمحم صالح2893

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات عربً ماجستٌر سعد متعب وسمً تمران2894

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات علوم اسالمٌة ماجستٌر بان لبٌب خالد خلؾ2895

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات علوم حٌاةماجستٌر اٌمان عبدالكرٌم هوٌش عبدهللا2896

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى جؽرافٌة ماجستٌر اشجان ؼائب شده جمعه2897

بٌجً متوسطة التضامن للبناتعلوم حٌاةماجستٌر نور عصام احمد اسماعٌل2898

بٌجً متوسطة الشهٌد انمار عوادعلوم حٌاةماجستٌر ازهار ابراهٌم هندي شلش2899

بٌجً الجهاد االولى االبتدائٌة المختلطة جؽرافٌةماجستٌر ادٌبه احمد حمود ظاهر2900

بٌجً السلمان االبتدائٌة المختلطة جؽرافٌة ماجستٌر ثائر طالل عبدهللا موسى2901

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءماجستٌر دمحم خلؾ دمحم خلؾ2902

بٌجً اعدادٌة ابو عبٌدة بن الجراح للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسصفوان دمحم دحام دؼٌش2903

بٌجً اعدادٌة ابو عبٌدة بن الجراح للبنٌنفٌزٌاء بكالورٌوسمصطفى جمال احمد عبدهللا2904

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسلٌث دمحم طه عبدهللا2905

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسدمحم عواد دمحم شالش2906



بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنعلم نفسبكالورٌوسخلٌل علً دمحم خلؾ2907

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعالء سلطان احمد عل2908ً

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنالتصادبكالورٌوسانس احمد حسٌن طرشان2909

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنفٌزٌاء بكالورٌوسفاروق عبدهللا دمحم حسٌن2910

بٌجً اعدادٌة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسمثنى دمحم احمد خلؾ2911

بٌجً اعدادٌة المنصور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسوسام شاكر جاسم دمحم2912

بٌجً اعدادٌة المنصور للبنٌنعربًبكالورٌوسعادل مزبان عدوان عناد2913

بٌجً اعدادٌة المنصور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسنور رمضان حسٌن احمد2914

بٌجً اعدادٌة بٌجً للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوساحمد دروٌش عجٌل صالح2915

بٌجً اعدادٌة بٌجً للبنٌن جؽرافٌةبكالورٌوسمهند ولٌد خالد خلؾ2916

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوسسارة علً عبٌد محسن2917

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن التصادبكالورٌوسناظم لهمود حمٌد مخلؾ2918

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن اللؽة العربٌة بكالورٌوساسراء حسٌن لهمود داٌح2919

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن كٌمٌاءبكالورٌوسوصال ضاري رشٌد خلؾ2920

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن علوم حٌاةبكالورٌوسمثاٌل ضاري رشٌد خلؾ2921

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن التصادبكالورٌوسثامر عبد صالح فٌاض2922

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن جؽرافٌة بكالورٌوسجوالن عجٌل عبد ناٌؾ2923

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن تارٌخبكالورٌوسفاطمه عبد حمٌد مخلؾ2924

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن تارٌخبكالورٌوسدمحم لهمود حمٌد مخلؾ2925

بٌجً اعدادٌة سعد بن ابً ولاص للبنٌن تارٌخبكالورٌوسسلوان علً عبدهللا حمٌد2926

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنالتصادبكالورٌوساحمد حسان علً رمضان2927

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسدٌنا رعد فاضل مصطفى2928

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنالتصادبكالورٌوسسفٌان جاٌد عكله شهاب2929

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنحاسوببكالورٌوسزٌنه عبد اللطٌؾ مهدي امٌن2930

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبدالسالم عطٌه صالح عٌدان2931

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعلً خالد عبد دمحم2932

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسندى هارون طه عبدالرزاق2933

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسحسٌن لٌث حسٌن بندر2934

بٌجً اعدادٌة صهٌب الرومً للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسهدى حافظ جٌجً حمٌد2935

بٌجً ثانوٌة االرٌج للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسؼفران دمحم مخلؾ عواد2936

بٌجً ثانوٌة االرٌج للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسهبه واثك سعٌد عمر2937

بٌجً ثانوٌة االرٌج للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساٌالؾ عبدالحمٌد شهاب احمد2938

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتعلوم لرانبكالورٌوسموج حمد عوٌد مصلح2939

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتعلوم لرانبكالورٌوسفاطمه عامر عبد جدوع2940

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتانكلٌزيبكالورٌوسنور خضٌر احمد دمحم2941



بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساالء صباح ناصر حسٌن2942

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتاحٌاء بكالورٌوسمٌاسه دمحم حسٌن سبع2943

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتتارٌخبكالورٌوسباسمه عاٌد فهد عبدهللا2944

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبناتفٌزٌاء بكالورٌوسنداء نواؾ عوٌد مصلح2945

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنعربًبكالورٌوسؼسان عدنان حمٌد جاسم2946

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنعلوم لرانبكالورٌوسفطٌم عبدهللا زبار سعٌد2947

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمنى صالح مهدي صالح2948

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسحارث مدٌن دمحم احمد2949

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسبراء ٌوسؾ رمان حسن2950

بٌجً ثانوٌة البوجواري للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسكمال معاذعبدالرزاق دمحم2951

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسخالد رسول فهد دمحم2952

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوساوس عبٌد دمحم بكر2953

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسفراس خضٌر سوٌد حمد2954

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنتارٌخبكالورٌوسدمحم لطٌؾ جابر صالح2955

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنالتصادبكالورٌوسمصطفى صالح خلٌل دخٌل2956

بٌجً ثانوٌة التاخً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسهبه لحطان رحٌل وهٌب2957

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة علوم لران بكالورٌوسملون حمٌد رشٌد خلؾ2958

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة ترجمة بكالورٌوسهاله مسلط سعٌد خلؾ2959

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسمها مرشد عبدهللا خلؾ2960

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة تارٌخبكالورٌوسهبه فاروق هاشم دمحم2961

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسشهد صالح عطٌه علو2962

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسسمر عبدهللا جاسم عبار2963

بٌجً ثانوٌة التطور المختلطة فٌزٌاءبكالورٌوسفالح حسن دمحم حسٌن2964

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنور سالم لهمود داٌح2965

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسرٌم ممدوح هوٌر كردي2966

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتحاسوببكالورٌوساسراء عبدالجبار جاسم2967

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسجمٌلة طارق دحام روضان2968

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسمنتهى حمد صالح عبدهللا2969

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتاللؽة العربٌة بكالورٌوسزٌنب ابراهٌم علوان حسٌن2970

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسمروه منادي حمٌد احمد2971

بٌجً ثانوٌة الحمزة للبناتتارٌخبكالورٌوسرشا حسٌن مطر كناس2972

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة علوم اسالمٌة بكالورٌوسانتظار علً عجٌل صالح2973

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة علوم حٌاةبكالورٌوسراشد احمد وحٌش عكله2974

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة انكلٌزيبكالورٌوسسحر ؼانم ذٌاب عجٌل2975

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة جؽرافٌة بكالورٌوسهند انور شحاذه طالب2976



بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة ترجمهبكالورٌوسٌونس دمحم حمد جمعه2977

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة علوم لرانبكالورٌوسدالٌا ثامر صالح عبدالوهاب2978

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة جفرافٌةبكالورٌوسعبٌر ابراهٌم احمد عبدالرحمن2979

بٌجً ثانوٌة الزوٌة المسائٌة اللؽة العربٌة بكالورٌوسعبدهللا ٌونس عبدالمجٌد عزاوي2980

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسمأرب اسماعٌل علً سعود2981

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنترجمهبكالورٌوسفرحان ابراهٌم احمد عكله2982

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنترجمهبكالورٌوسمطلن عبٌد عٌسى خلؾ2983

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنجفرافٌةبكالورٌوساحمد عنتر احمد عبدهللا2984

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنجفرافٌةبكالورٌوسدمحم احمد دمحم خضر2985

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسشاكر جاسم دمحم جاسم2986

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌناجتماعبكالورٌوسدمحم سالم احمد محٌمٌد2987

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسبرهان عبدهللا احمد نجم2988

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسشجاع احمد عٌسى عبد2989

بٌجً ثانوٌة الزوٌة للبنٌنرٌاضة بكالورٌوساحمد عزٌز نامس طالل2990

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتعربًبكالورٌوسانسام كامل عبدالكرٌم بنٌان2991

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسانعام كامل عبدالكرٌم بنٌان2992

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسشٌماء حمد خلؾ جاسم2993

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسزٌنب حسن دمحم جاسم2994

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسارة حسن دمحم جاسم2995

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسرزان احمد زٌدان محٌمٌد2996

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسصفا دمحم احمد اعبٌد2997

بٌجً ثانوٌة السعادة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوساروى نوري تركً حمد2998

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسوسن بدر فاضل حمود2999

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات اجتماعٌاتبكالورٌوسامنه مظر سحاب مطر3000

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات جؽرافٌةبكالورٌوسكفاٌه علً ابراهٌم اسماعٌل3001

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات كٌمٌاءبكالورٌوسامل جبر حماد دمحم3002

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوسرٌام اكرم سعود جٌاد3003

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات انكلٌزيبكالورٌوسبادٌه اكرم سعود جٌاد3004

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوسساره جوهر برن عل3005ً

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوسساره مجٌد طلب مخلؾ3006

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات علوم حٌاةبكالورٌوساحالم ربٌع عبد عل3007ً

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوساسماء احمد عبٌد محسن3008

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات تارٌخ بكالورٌوسسحر سلمان خلؾ عفتان3009

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات انكلٌزيبكالورٌوسنرجس ناظم دمحم مرموص3010

بٌجً ثانوٌة السٌدة نفٌسة للبنات كٌمٌاءبكالورٌوساسراء دمحم ابراهٌم عبد3011



بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتانكلٌزيبكالورٌوساطٌاؾ نصرهللا دمحم مخلؾ3012

بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتعربًبكالورٌوسندى خالد عبدالجبار رشٌد3013

بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسنؽم فخري رشٌد صالح3014

بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسبسمه دمحم ابراهٌم دحام3015

بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسهبه مزهر محسن هجرس3016

بٌجً ثانوٌة الفضٌلة للبناتالتصادبكالورٌوسهالة شوكت عبدالؽنً جاسم3017

بٌجً ثانوٌة الورود للبناتعربًبكالورٌوسخمائل دمحم جاسم دمحم3018

بٌجً ثانوٌة الورود للبناتجؽرافٌة بكالورٌوسمناهل ابراهٌم معجل ابراهٌم3019

بٌجً ثانوٌة الورود للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسرٌام خالد جاسم دمحم3020

بٌجً ثانوٌة الورود للبنات عربًبكالورٌوسسروة خلؾ دمحم شالش3021

بٌجً ثانوٌة الورود للبنات علوم لرانبكالورٌوسابتسام علً حمادي مخلؾ3022

بٌجً ثانوٌة الورود للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوساالء رجب عبد عبطان3023

بٌجً ثانوٌة ام درمان المختلطة التصادبكالورٌوسالزم دمحم صالح محٌمٌد3024

بٌجً ثانوٌة ام درمان المختلطة رٌاضٌاتبكالورٌوسسلطان جاٌد عكله شهاب3025

بٌجً ثانوٌة ام درمان المختلطة جؽرافٌةبكالورٌوسالزم دمحم محمود حمٌد3026

بٌجً ثانوٌة ام درمان المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوساسٌل فرج جاسم دمحم3027

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات تارٌخبكالورٌوساٌمان لاسم عباس سكران3028

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات احٌاء بكالورٌوسهبه دمحم ٌونس عٌسى3029

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات انكلٌزيبكالورٌوسؼصون طارق عبدالجبار رشٌد3030

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات عربًبكالورٌوسسارة حسن خلؾ دمحم3031

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات علوم لرانبكالورٌوسهدٌل نبٌل شامل سعٌد3032

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات انكلٌزيبكالورٌوسسماهر خلؾ عبد دمحم3033

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات كٌمٌاءبكالورٌوساستبرق خلؾ دمحم اسماعٌل3034

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات علوم لرانبكالورٌوسهدٌل لؤي عبداالمٌر دمحم3035

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسرٌم علً جوبان ٌوسؾ3036

بٌجً ثانوٌة بٌجً للبنات حاسوببكالورٌوسوالء جمعه اسماعٌل دمحم3037

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى كٌمٌاءبكالورٌوساٌناس هادي دروٌش حسٌن3038

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى عربًبكالورٌوسهنوؾ فلٌح حبٌتر نهٌر3039

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى ترجمهبكالورٌوسصابرٌن حسٌن علً جمعه3040

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى انكلٌزيبكالورٌوسشٌماء عجمً عبد دمحم3041

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى كٌمٌاءبكالورٌوسارٌج فرج جاسم دمحم3042

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى علوم حاسباتبكالورٌوسهدى جاسم حمادة صالح3043

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى جؽرافٌةبكالورٌوسشٌماء عبدالمجٌد شاكر عبدالمجٌد3044

بٌجً ثانوٌة سدرة المنتهى علوم اسالمٌةبكالورٌوسمنال عجمً عبد دمحم3045

بٌجً ثانوٌة مكحول المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسضحى اٌاد عبد عباس3046



بٌجً ثانوٌة مكحول المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسدمحم احمد محمود دمحم3047

بٌجً ثانوٌة مكحول المختلطة علم نفسبكالورٌوسزٌنه اعوٌد ارحٌل دردوح3048

بٌجً ثانوٌة مكحول المختلطة التصادبكالورٌوسوسام عبدالوهاب صبار حمادي3049

بٌجً ثانوٌة مكحول المختلطة جؽرافٌة بكالورٌوسرعد منور دلؾ سهو3050

بٌجً متوسطة اروى للبنٌن تارٌخبكالورٌوسمنٌر خطاب خلؾ خطاب3051

بٌجً متوسطة اروى للبنٌن علوم لران بكالورٌوسسعد خضر حمد عبدهللا3052

بٌجً متوسطة اروى للبنٌن جؽرافٌةبكالورٌوسطه خطاب خلؾ خطاب3053

بٌجً متوسطة اروى للبنٌن تارٌخبكالورٌوسنور المانً عناد منور3054

بٌجً متوسطة اروى للبنٌن رٌاضهبكالورٌوسعمر حمد نامس طالل3055

بٌجً متوسطة االمراء للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسوسام ناظم علً فرحان3056

بٌجً متوسطة االمراء للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوساٌمان لاسم دحام مهدي3057

بٌجً متوسطة االمراء للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسصالح احمد مطلن صالح3058

بٌجً متوسطة االمراء للبنٌنتارٌخبكالورٌوسنور عبدالحمٌد شهاب احمد3059

بٌجً متوسطة التضامن للبناتانكلٌزيبكالورٌوسدالٌا عامر خالد خلؾ3060

بٌجً متوسطة الرؼد للبناتتارٌخبكالورٌوسفاطمة حمد حمود عواد3061

بٌجً متوسطة الرؼد للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسسحر زبن عواد حاٌؾ3062

بٌجً متوسطة الرؼد للبناتاسالمٌة بكالورٌوسسمٌة خلؾ ابراهٌم باٌٌز3063

بٌجً متوسطة الرؼد للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسمراء ابراهٌم احمد عواد3064

بٌجً متوسطة الرؼد للبناتانكلٌزيبكالورٌوسفاطمة زٌدان خلٌؾ لطٌؾ3065

بٌجً متوسطة السعد المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسفوزي دحام احمد دمحم3066

بٌجً متوسطة السعد المختلطة تارٌخبكالورٌوسمهدي صالح فواز خلؾ3067

بٌجً متوسطة الشهٌد انمار عوادرٌاضٌاتبكالورٌوساسٌل علً خلؾ سلٌمان3068

بٌجً متوسطة الشهٌد انمار عوادانكلٌزيبكالورٌوسمنتصر نعٌم دمحم هزاع3069

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسبسام نصٌؾ جاسم دمحم3070

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعزٌز دمحم احمد عل3071ً

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعلً ابراهٌم احمد خلؾ3072

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسحٌدر طه شالش طرشان3073

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنرٌاضهبكالورٌوسهٌثم ناٌؾ اسود ٌوسؾ3074

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنجؽرافٌهبكالورٌوسدمحم طه جوري دمحم3075

بٌجً متوسطة الشهٌد دمحم العوض للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسؼازي خلؾ علً حماده3076

بٌجً متوسطة الصمود المختلطةعلوم لرانبكالورٌوسابراهٌم حمد خلؾ طعمه3077

بٌجً متوسطة الصمود المختلطةالتصادبكالورٌوسدحام طالب ابراهٌم موسى3078

بٌجً متوسطة الصمود المختلطةعلوم لرانبكالورٌوسعبدالرحمن احمد فٌحان عبدهللا3079

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسثائر ؼاٌب راضً خلٌؾ3080

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمها عبدالكرٌم ؼضبان جابر3081



بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسمر شاكر جاسم دمحم3082

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسماجد احمد عبدالعزٌز بدر3083

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسمٌعاد احمد صالح عبدهللا3084

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسدالٌا وائل مصطفى جاسم3085

بٌجً متوسطة المنصور للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسناصر علً حمد خلؾ3086

بٌجً متوسطة النعمة للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسعمر الزم اسماعٌل ابراهٌم3087

بٌجً متوسطة النعمة للبنٌنعربًبكالورٌوسامال رعد ٌعكوب محجوب3088

بٌجً متوسطة النعمة للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسبسمه ٌاسر اسماعٌل عبدالرحمن3089

بٌجً متوسطة النعمة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسناظم احمد ناظم توفٌك3090

بٌجً متوسطة النعمة للبنٌنعلوم اسالمٌةبكالورٌوسهاجر مثنى سلٌمان احمد حمٌد3091

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنتارٌخبكالورٌوسروكان سعدون دمحم لواش3092

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسطارق زٌاد احمد اسماعٌل3093

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسنضال حمود رجب عٌث3094

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسؼانم عبٌد سمٌر خلؾ3095

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسٌؾ علً حبٌب صالح3096

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسزٌاد عبدالمادر حسن ٌوسؾ3097

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساحمد عبد عبش بنٌان3098

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسسراج الدٌن علً حسن عل3099ً

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوساحمد محجوب كتاب صالح3100

بٌجً متوسطة بٌجً للبنٌنرٌاضهبكالورٌوسدمحم حمد دمحم خلٌفه3101

بٌجً متوسطة حمص للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساثٌر مزهر خلؾ صالح3102

بٌجً متوسطة حمص للبناتعربًبكالورٌوساٌه هٌالن دمحم سلمان3103

بٌجً متوسطة حمص للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسلمٌاء عبٌد خلؾ صالح3104

بٌجً متوسطة حمص للبناتاحٌاء بكالورٌوسزٌنب مطر مرٌس ؼثٌث3105

بٌجً متوسطة حمص للبنات عربً  بكالورٌوسرٌام طارق علوان حسٌن3106

بٌجً متوسطة حمص للبنات التصادبكالورٌوسنادٌة مصطفى سالم خلؾ3107

بٌجً متوسطة حمص للبنٌنترجمة بكالورٌوسحازم علً حسٌن صالح3108

بٌجً متوسطة حمص للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسٌؾ سعد صالح حسن3109

بٌجً متوسطة حمص للبنٌنتارٌخبكالورٌوسسراج خلؾ شعبان عطٌه3110

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحنان ماجد دمحم سبع3111

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنتارٌخبكالورٌوسدعاء دمحم سلمان دمحم3112

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنعربًبكالورٌوساسماء عٌسى سالم دمحم3113

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسبسام هادي صلبً ادرٌجه3114

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنالتصادبكالورٌوساحمد حسن عبود عصفور3115

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنتارٌخبكالورٌوسزٌنه خلٌؾ رشٌد خلؾ3116



بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنعلوم اسالمٌة بكالورٌوسرشا مصلح اسماعٌل مطلك3117

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسلورنس عامر خلٌؾ حمٌد3118

بٌجً متوسطة سعد بن ابً ولاص للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسحنٌن منٌؾ صعب احمد3119

بٌجً متوسطة صهٌب الرومً للبنٌنتارٌخبكالورٌوسفضاء بٌان اسماعٌل ٌحٌى3120

بٌجً متوسطة صهٌب الرومً للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسدٌنا فاضل كامل عبدهللا3121

بٌجً متوسطة صهٌب الرومً للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌه مٌسر حسن جاسم3122

بٌجً متوسطة صهٌب الرومً للبنٌنرٌاضهبكالورٌوسمهند فخري خضٌر شعبان3123

بٌجً متوسطة فلسطٌن للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسحسٌن ناٌؾ حسٌن عل3124ً

بٌجً متوسطة فلسطٌن للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسجهاد سبهان سلمان محسن3125

بٌجً متوسطة فلسطٌن للبنٌن تارٌخبكالورٌوسهاشم صالح حسٌن عل3126ً

بٌجً متوسطة فلسطٌن للبنٌن فٌزٌاءبكالورٌوسمهند عزاوي دمحم عزاوي3127

بٌجً متوسطة فلسطٌن للبنٌن كٌمٌاءبكالورٌوسنداء دمحم محسن حمٌد3128

بٌجً ابً ذر الؽفاري االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاة بكالورٌوسزبٌدة موسى دمحم عبد3129

بٌجً احرار الرافدٌن االبتدائٌة للبناتعلم نفسبكالورٌوسرٌام علً دمحم الطٌؾ3130

بٌجً احرار الرافدٌن االبتدائٌة للبناتعلومبكالورٌوسورلاء منذر لدوري طالب3131

بٌجً احرار الرافدٌن االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوساالء منذر لدوري طالب3132

بٌجً اسد بابل االبتدائٌة المختلطة اسالمٌة بكالورٌوساسماء دمحم محمود اسعد3133

بٌجً اسد بابل االبتدائٌة المختلطة تارٌخبكالورٌوسمروه عطاهلل رشٌد خلؾ3134

بٌجً اسمرة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسرنده اثٌر صالح جاسم3135

بٌجً اسمرة االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسزهراء علً نجم عبدهللا3136

بٌجً االرادة العرالٌة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسمروة عادل سلٌمان صالح3137

بٌجً االرادة العرالٌة االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسنور علً خلؾ عبدهللا3138

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة تارٌخبكالورٌوسفرح سعد ثلج اسود3139

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسرشا عبدهللا جاسم دمحم3140

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسمنال نجاح جاسم نوفان3141

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوساٌناس ظافر صبار عطٌة3142

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة فٌزٌاءبكالورٌوساحالم سامً دحام خنجر3143

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة تارٌخبكالورٌوساسماء عدوان ذٌاب حنظل3144

بٌجً االزهار للتعلٌم المسرع اسالمٌةبكالورٌوسرنده رشٌد عبدالحمٌد فزع3145

بٌجً االزهار للتعلٌم المسرع اسالمٌةبكالورٌوسزهٌر عبدهللا سلٌم عٌسى3146

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسازهار ربٌع حسٌن عل3147ً

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسوٌس دمحم محمود حمٌد3148

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوسصفا عادل عباس سكران3149

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسجاسم حمود خلؾ سلٌمان3150

بٌجً االٌهم االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسضٌاء عبد دمحم خلؾ3151



بٌجً االٌهم االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوساٌسر احمد حمد خضر3152

بٌجً االٌهم االبتدائٌة المختلطةاحٌاء بكالورٌوسنعمه اسود عبدهللا خضر3153

بٌجً االٌهم االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسرٌاض جاسم دمحم جمعه3154

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسعفراء حمدان عبدهللا حاجم3155

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنات انكلٌزيبكالورٌوسرٌهام دمحم احمد طلب3156

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسحسٌن احمد خلؾ شكر3157

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعبٌر علً خلؾ كاظم3158

بٌجً البراء االبتدائٌة للبنٌن علوم حٌاةبكالورٌوسهند فضٌل ذٌاب فاضل3159

بٌجً البراء االبتدائٌة للبنٌن كٌمٌاءبكالورٌوساسماء فضٌل ذٌاب فاضل3160

بٌجً البراء االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسسحر ابراهٌم رشٌد جاسم3161

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسودٌان كمال جمٌل عبد3162

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوساٌمان فاضل اسماعٌل فاضل3163

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسهدى ؼازي سلمان ضٌدان3164

بٌجً البكر االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسامٌر عبداللطٌؾ مطنً حمود3165

بٌجً البكر االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسعالء حاتم رشٌد حمود3166

بٌجً البكر االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوساركان صبار بدوي دمحم3167

بٌجً البكر االبتدائٌة المختلطة ترجمة بكالورٌوسساره دمحم حمادي بدوي3168

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنات ترجمةبكالورٌوسنؽم رمضان نجم ارمٌض3169

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسعمر علً عٌسى ترن3170

بٌجً التموى االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسعالٌه حازم ٌاسٌن سهٌل3171

بٌجً التموى االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسلمٌاء دمحم عوسج نائل3172

بٌجً التموى االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسمهند دمحم ضاحً بكر3173

بٌجً التموى االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسحمادي صبار حمادي شطب3174

بٌجً التموى االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسهاجر حسٌن هادي حمود3175

بٌجً الجهاد االولى االبتدائٌة المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسدمحم رشٌد عبدهللا خلؾ3176

بٌجً الجهاد الثانٌة االبتدائٌة المختلطة التصاد منزلًبكالورٌوسؼفران حسٌن كردي محاسن3177

بٌجً الحدٌبٌة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌهبكالورٌوساٌاد خلؾ عكله شهاب3178

بٌجً الحدٌبٌة االبتدائٌة المختلطةعلوم اسالمٌةبكالورٌوسعزة ابراهٌم صالح دمحم3179

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسرسل حسن علً خماس3180

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوساسراء محمود نوفان هزاع3181

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبنٌن عربًبكالورٌوسرٌمه دمحم سلٌمان حمد3182

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌة بكالورٌوسعبدهللا نزهان حسٌن دمحم3183

بٌجً الحً العصري االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسساره رافع عمر ٌاسٌن3184

بٌجً الدار البٌضاء االبتدائٌة للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسثرٌا علً حسن عبدهللا3185

بٌجً الدار البٌضاء االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسناهده ابراهٌم مهدي صالح3186



بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسنور خالد محسن سلطان3187

بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسحمً اسماعٌل ابراهٌم موسى3188

بٌجً الرافعً االولى االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعهد صالح حسون علٌوي3189

بٌجً الرافعً االولى االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسضحى ثابت نعمان جاسم3190

بٌجً الرافعً الثانٌة االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوساحمد حسٌن احمد عبدهللا3191

بٌجً الرافعً الثانٌة االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسحنٌن عبدالمنعم سعٌد مهدي3192

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة جؽرافٌة بكالورٌوسسجى اسماعٌل ابراهٌم موسى3193

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة فٌزٌاءبكالورٌوساٌناس صباح انور عبدهللا3194

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسانهار حمود صالح سحاب3195

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة كٌمٌاءبكالورٌوسعبدهللا حكمت عبد دمحم3196

بٌجً الرشاد االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌة بكالورٌوسخارله مظهر عبدهللا حٌاوي3197

بٌجً الرشاد االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسسهام اسماعٌل حمٌد خلؾ3198

بٌجً الرٌاحٌن االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسمجاهد عبدهللا روضان دخٌل3199

بٌجً الرٌاحٌن االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسامل طارق حسن سالمه3200

بٌجً الرٌاحٌن االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسحمود جاسم حماده محمٌد3201

بٌجً الرٌاحٌن االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسانمار دمحم عبدهللا احمد3202

بٌجً الرٌاحٌن االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسجوان ابراهٌم احمد خلؾ3203

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسزٌد عبدهللا احمد سعٌد3204

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبناتعلومبكالورٌوسزهٌر خضر حمد دخٌل3205

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسمٌسر علً دمحم خلؾ3206

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبنات رٌاضٌاتبكالورٌوسانفال سعد نامس طالل3207

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبنات كٌمٌاءبكالورٌوسدمحم رجب عبد عبطان3208

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبنات جؽرافٌةبكالورٌوساحمد حمد اسود خلؾ3209

بٌجً الزوٌة االبتدائٌة المختلطة حاسوببكالورٌوسطه احمد محمود ازعٌن3210

بٌجً السعادة االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوستمى دمحم طٌب احمد3211

بٌجً السعادة االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسعبدالعزٌز مزهر نامس طالل3212

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةعربً بكالورٌوسسرى جٌاد صالح عوٌد3213

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسحٌدر رعد كامل خطاب3214

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌة بكالورٌوسمها عبدهللا رشٌد صالح3215

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسدنٌا لصً سامً ٌاسٌن3216

بٌجً السلمان االبتدائٌة المختلطة عربًبكالورٌوسسلوى جاسم خلؾ شبطه3217

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنات تارٌخبكالورٌوساٌمان احمد ذٌاب جزاع3218

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتبكالورٌوسشٌرٌن رفعت مهدي لدوري3219

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌةبكالورٌوسهٌفاء رفعت مهدي لدوري3220

بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةاجتماعبكالورٌوسرؤى ؼالب حمٌد حمد3221



بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسرند لٌس سامً حامد3222

بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةعلم اجتماعبكالورٌوسمنى مخٌبر حماد مناه3223ً

بٌجً الشهٌد احمد فتاح االبتدائٌة تارٌخبكالورٌوسٌاسمٌن ٌاسٌن دمحم حمٌد3224

بٌجً الشهٌد احمد فتاح االبتدائٌة اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسحنان عماد ماهر منف3225ً

بٌجً الشهٌد احمد فتاح االبتدائٌة جؽرافٌة بكالورٌوسمصطفى لطس صالح خلؾ3226

بٌجً الشهٌد احمد فتاح االبتدائٌة اللؽة العربٌة بكالورٌوسرشا حسن حدٌد حمادي3227

بٌجً الشهٌد انمار عواد االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوساسٌا خلٌل ابراهٌم عبد3228

بٌجً الشهٌد انمار عواد االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسدمحم جاسم دمحم صبح3229

بٌجً الشهٌد انمار عواد االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسساره خلٌل ابراهٌم عبد3230

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات انكلٌزيبكالورٌوسبتول طه شهاب احمد3231

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات تارٌخبكالورٌوسحنان ؼالب ابراهٌم صالح3232

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات جؽرافٌة بكالورٌوسرند نظٌر هوٌش ابراهٌم3233

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوساٌه دمحم نزهان نعمان3234

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسلصً جاسر فالح هزاع3235

بٌجً الشهٌد وعد الحٌاوي للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسارشد خلٌل احمد دمحم3236

بٌجً الشهٌد وعد الحٌاوي للبناتاجتماعبكالورٌوسصهٌب جاسم دمحم جاسم3237

بٌجً الشهٌد وعد الحٌاوي للبناتعربًبكالورٌوسؼفران احمد عبد احمد3238

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسلمى جمعة حسٌن جاسم3239

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسخٌرهللا شهاب احمد نجم3240

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسعمر دمحم اشالش خلؾ3241

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسخطاب صالح مخلؾ دمحم3242

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسدمحم خلٌل ٌاسٌن صالح3243

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسرٌام دمحم خلؾ عبد3244

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنرٌاضهبكالورٌوساٌاد جاسم دمحم مجٌد3245

بٌجً الصبح المشرق االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسحنٌن علً سعٌد خضٌر3246

بٌجً الصبح المشرق االبتدائٌة المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسمحمود رجب حدوشه خلؾ3247

بٌجً الصمود االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسسراب مزهر خلٌفة حمد3248

بٌجً الصمود االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساٌه نجاح دعوس خضٌر3249

بٌجً الصمود االبتدائٌة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسشهد مزاحم ماهر مخلؾ3250

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسحسام الدٌن عباس طه مهدي3251

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنعلوم اسالمٌةبكالورٌوسحمزه عبدهللا احمد خلؾ3252

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنعربًبكالورٌوساحمد عاشور دمحم طعمه3253

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسعالء حوٌد دخٌل طعمه3254

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسخالد مزهر علً صالح3255

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسرمضان عاصؾ عزاوي عل3256ً



بٌجً الطرفات االبتدائٌة المختلطة جؽرافٌهبكالورٌوسرؼد جاسم خلؾ جواد3257

بٌجً الطرفات االبتدائٌة المختلطة اجتماعبكالورٌوسزٌاد خلؾ جمعه نخٌالن3258

بٌجً الطرفات االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسعمر عادل عٌسى رمان3259

بٌجً الطرفات االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌة بكالورٌوسلٌندا عامر حامد سلطان3260

بٌجً الطرفات االبتدائٌة المختلطة اللؽة العربٌةبكالورٌوسحبٌبه جواد كرٌم عل3261ً

بٌجً الطلٌعة االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسرنا مناع ؼالب ضاٌع3262

بٌجً الطلٌعة االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسلهٌب مجٌد طلب مخٌلؾ3263

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنات كٌمٌاءبكالورٌوسنضال علً عبود عصفور3264

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنٌنعلوم لرانبكالورٌوساٌثار علً ابراهٌم اسماعٌل3265

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوسرواء سعد عبدالرزاق عبدهللا3266

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسرسل نزهان رمضان ثرثار3267

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات علوم لرانبكالورٌوسهجران عبد احمد خلؾ3268

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات اللؽة االنكلٌزٌةبكالورٌوسسجى عثمان رٌحان حمد3269

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات تارٌخبكالورٌوسساره حمادي حسٌن عل3270ً

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن تارٌخبكالورٌوسنور ؼانم ولً مطر3271

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن فٌزٌاءبكالورٌوسحسٌن علً حسٌن فزع ضاٌع3272

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن علوم اسالمٌةبكالورٌوساسماء اسماعٌل جاسم جبار3273

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسشٌماء عبدهللا حماد مخلؾ3274

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسسحر علً حماد فاضل3275

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسمعتز علً حماد فاضل3276

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطة التارٌخبكالورٌوسحال علً حماد فاضل3277

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبنٌن جؽرافٌةبكالورٌوسمنتهى جاسم كعٌبز حمادي3278

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبنٌن اجتماعٌات بكالورٌوسعبٌر هٌثم مناور شهوان3279

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبنٌن عربً بكالورٌوساٌناس حازم دمحم خلؾ3280

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبنٌن انكلٌزيبكالورٌوسساره احمد محمود عل3281ً

بٌجً المنجدٌة االبتدائٌة المختلطةعلوم اسالمٌةبكالورٌوسرشا مصلح اسماعٌل مطلن3282

بٌجً المنجدٌه االبتدائٌة المختلطةاحٌاءبكالورٌوساشواق طالب عواد طراد3283

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسهبه دمحم سلطان دمحم3284

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتترجمة بكالورٌوسرنا عصام شاكر عبدهللا3285

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتاسالمٌة بكالورٌوسهشام حمٌد بكر طعمه3286

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسهاله دمحم سلطان دمحم3287

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحال احمد شهاب احمد3288

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسنور احمد سلطان دمحم3289

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوساسماء علً عبدهللا دمحم3290

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسباسمة مجٌد حمٌد حمادي3291



بٌجً المهدي الصالح االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوساالء عطاهللا حمٌد لج3292ً

بٌجً المهدي الصالح االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسنور بدر اسود اسماعٌل3293

بٌجً المهدي الصالح االبتدائٌة المختلطةتارٌخبكالورٌوسرشا ؼالب حمادي خضٌر3294

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسصالح عطاهللا برجس دخٌل3295

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسرٌاض حسن خلؾ عل3296ً

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسهبه خزعل جؽٌؾ مجول3297

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة بكالورٌوسزٌاد خلؾ حماد ابراهٌم3298

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةرٌاضهبكالورٌوسادرٌس طلب دمحم شالش3299

بٌجً النبراس االبتدائٌة المختلطةرٌاضهبكالورٌوسسٌؾ ابراهٌم رجا شبطة3300

بٌجً النور االبتدائٌة للبنٌن جؽرافٌةبكالورٌوسضٌاء احمد حٌمص خلؾ3301

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنات اللؽة العربٌةبكالورٌوسحنان لطٌؾ شرٌؾ عل3302ً

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنات تارٌخبكالورٌوسزهور حمٌد دمحم صالح3303

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنات تارٌخبكالورٌوساحالم مزهر علٌوي عٌث3304

بٌجً الهداٌة االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسرٌم منور مطنً دمحم3305

بٌجً الهداٌة االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسشذى ناٌب جاسم نوفان3306

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناترٌاضهبكالورٌوسصفاء عبد دمحم خلؾ3307

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناتفنٌة بكالورٌوسمرٌم عبدهللا دمحم احمد3308

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناتعلوم لرانبكالورٌوسٌسرى ابراهٌم دمحم شٌخ3309

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناتجؽرافٌة بكالورٌوسطه جاسم دمحم حسٌن3310

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبناتفنٌة بكالورٌوسرٌم زكً ابراهٌم شالش3311

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنات كٌمٌاءبكالورٌوسشٌماء سعود صبري عبد3312

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنات جؽرافٌةبكالورٌوسشمائل دمحم جاسم دمحم3313

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسابراهٌم عبدهللا جمعه رجا3314

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسزٌاد خلؾ عبدهللا جمعه3315

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنالتصادبكالورٌوسصباح حسن عبدهللا جمعه3316

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسسماح حسن عبدهللا جمعه3317

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسندئ فرحان خلؾ حسٌن3318

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنعلوم لرانبكالورٌوسدمحم عبد محمود عبدالمجٌد3319

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنعلومبكالورٌوسحسام احمد جاسم دمحم3320

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنعربًبكالورٌوسجوانه دمحم احمد جادهللا3321

بٌجً ام درمان االبتدائٌة المختلطة علوم لرانبكالورٌوسمٌس حمٌد حسن عبد3322

بٌجً حمرٌن االبتدائٌة المختلطة تارٌخبكالورٌوسشاكر محمود درج اردٌن3323ً

بٌجً حمص االبتدائٌة للبناتترجمةبكالورٌوسسناء عبدالخالك سلٌم حمٌد3324

بٌجً حمص االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساهداء عبٌد خلؾ صالح3325

بٌجً حمص االبتدائٌة للبناتترجمةبكالورٌوسهدٌر امٌر خلؾ حمٌد3326



بٌجً حمص االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسعمر طه حمد عل3327ً

بٌجً حمص االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسبسمه لٌث خلٌل حمٌد3328

بٌجً حمص االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسعبدهللا حمٌد ابراهٌم دمحم3329

بٌجً حور العٌن االبتدائٌة للبناتعربًبكالورٌوسانفال بهجت ؼنً لهار3330

بٌجً حور العٌن االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسدعاء نهاد ناظم شاكر3331

بٌجً دمٌاط االبتدائٌة المختلطة علوم اسالمٌةبكالورٌوسجواهر محمود دمحم حسٌن3332

بٌجً دمٌاط االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسوجدان عبدهللا جاسم دمحم3333

بٌجً دمٌاط االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسعبٌر خضر حسن عل3334ً

بٌجً دمٌاط االبتدائٌة المختلطة علوم بكالورٌوسرؼد عبدالكرٌم سبع خمٌس3335

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسضحى عبدهللا حرجان جاسم3336

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة تارٌخبكالورٌوسانوار ؼائب فاضل عبدالمادر3337

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسشفاء ابراهٌم هندي شلش3338

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيبكالورٌوسسمر نزار بحر رحٌم3339

بٌجً شمس االصٌل االبتدائٌة المختلطةالتصادبكالورٌوسسفٌان ؼازي عبد بنٌان3340

بٌجً شهداء الزوٌة االبتدائٌة المختلطة التصادبكالورٌوسحارث صالح ابراهٌم دمحم3341

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً االولى االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسعبدهللا خلٌل ابراهٌم حمود3342

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً الثانٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسحمزه دمحم عبد حمد3343

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً الثانٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسعمر دمحم عبد حمد3344

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسمٌس حامد رجب عٌث3345

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسحارث كمال مهدي صالح3346

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبناترٌاضهبكالورٌوسدمحم رمضان مصطفى عٌسى3347

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌة بكالورٌوسعبدهللا نجم عبدهللا عٌسى3348

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌنحاسوببكالورٌوساٌمن سطام جاسم عبد3349

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسساره سالم عاٌد حاجم3350

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌن عربًبكالورٌوسنور صباح احمد ٌاسٌن3351

بٌجً ؼزة االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسسارة سمٌر جاسم ارمٌض3352

بٌجً ؼزة االبتدائٌة للبناتتارٌخبكالورٌوساٌمان عبدالرزاق دمحم عبدهللا3353

بٌجً فلسطٌن االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة بكالورٌوسعلً حمد حمود عبدهللا3354

بٌجً فلسطٌن االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسدمحم صالح علً حسٌن3355

بٌجً فلسطٌن االبتدائٌة للبنٌناللؽة العربٌة بكالورٌوساٌمن رمضان حسٌن دمحم3356

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة المختلطة علم اجتماعبكالورٌوسنضال سعدي محمود فحل3357

بٌجً ثانوٌة الشهٌد خالص الهلوبجؽرافٌةبكالورٌوسمروة هاشم نجم3358

بٌجًثانوٌة السٌدة نفٌسةعلم نفسبكالورٌوسبان مزٌد محجوب3359

بٌجً اسد بابل االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌاتدبلوملتٌبة لاسم هاشم محمود3360

بٌجً اسمرة االبتدائٌة المختلطةرٌاضهدبلومهدٌل سلمان احمد داود3361



بٌجً اسمرة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة دبلومرؤى هٌثم سلمان احمد3362

بٌجً اسمرة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌة دبلومعامر حمود هٌفً حمادي3363

بٌجً االرادة العرالٌة االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومهدٌل عامر حامد سلطان3364

بٌجً االزهار االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌاتدبلومرؼد مزهر رومً محٌمٌد3365

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلوموالء خالد مدهللا حاجم3366

بٌجً االصٌل االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلومشهد تحرٌر سالم ابراهٌم3367

بٌجً االمراء االبتدائٌة للبنٌنرٌاضهدبلومهبه صالح مهدي صالح3368

بٌجً االمراء االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومزٌنه طه شكوري دمحم3369

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة دبلومعبٌر عنٌزان سرحان عل3370ً

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلوممنال عبد حمٌد مخلؾ3371

بٌجً البتول االبتدائٌة للبنٌن انكلٌزيدبلومهٌفاء هاشم دمحم لواش3372

بٌجً البراء االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومسبأ نجٌب ماهر دمحم3373

بٌجً البراء االبتدائٌة للبنٌن رٌاضهدبلوممروة عدنان عبدهللا رجا3374

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومالهام طارق علً عبدهللا3375

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلومرٌم ماهر كرٌم جواد3376

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلوممروه صفاء حامد عاٌد3377

بٌجً البمٌع االبتدائٌة للبنٌن انكلٌزيدبلومزٌنه شامل سعٌد عمر3378

بٌجً الممدادرٌاضٌاتدبلومرشا خالد ابراهٌم عبد3379

بٌجً التاخً االبتدائٌة للتعلٌم المسرععربًدبلوماخالص طه حبٌب دمحم3380

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبناتعربًدبلوماسماء نزال عالوي سلٌمان3381

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبناتعربًدبلوماٌمان علً حمد خلؾ3382

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبناتاللؽة العربٌة دبلومفاطمة حسٌن احمد محجوب3383

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌات وعلومدبلومسهى خالد احمد اسماعٌل3384

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومجواهر نبٌل لاسم صبري3385

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلوماٌات عبدالرزاق دمحم صالح3386

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌةدبلومضٌاء جارهللا حسٌن عٌث3387

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌن اجتماعٌاتدبلومماجد مسلم مطر عبٌد3388

بٌجً التضامن االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومزٌنه زٌاد احمد اسماعٌل3389

بٌجً التموى االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌةدبلومضٌاء دمحم ضاحً بكر3390

بٌجً التموى االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومسارة نزهان رمضان ثرثار3391

بٌجً الجهاد الثانٌة االبتدائٌة المختلطة اسالمٌة دبلومرؼد حازم سمٌر عدوان3392

بٌجً الجهاد الثانٌة االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌاتدبلومدالل حواس حسٌن جمٌم3393

بٌجً الجهاد الثانٌة االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومورلاء كاظم علٌوي عٌث3394

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومدعاء حسان سلٌمان حمد3395

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومفردوس حسٌن علً سعٌد3396



بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومثناء سعدي اٌوب ذٌبان3397

بٌجً الحسن البصري االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌةدبلومنور مزهر مؤنس عل3398ً

بٌجً الدار البٌضاء االبتدائٌة للبنات اسالمٌة دبلومرشا صالح نواؾ مطلن3399

بٌجً الدار البٌضاء االبتدائٌة للبنات اسالمٌةدبلومرافدة خلؾ احمد عٌسى3400

بٌجً الدار البٌضاء االبتدائٌة للبنات رٌاضٌاتدبلومهناء دروٌش عجٌل صالح3401

بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومعبدهللا سعٌد دخٌل عان3402ً

بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومفاتن شاهر عزاوي رشٌد3403

بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومبسمه دمحم نوفان هزاع3404

بٌجً الدٌار االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومانمار عزام اسماعٌل دمحم3405

بٌجً الرافعً االولى االبتدائٌة للبنٌنعلوم دبلومخولة هٌثم فاضل جبار3406

بٌجً الرافعً االولى االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومدعاء لؤي لاسم صبري3407

بٌجً الرافعً الثانٌة االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومسامٌة عبٌد خلؾ صالح3408

بٌجً الرافعً الثانٌة االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممصطفى سهٌل نجم عبدهللا3409

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة اسالمٌة دبلومزمن علً ابراهٌم نعمه3410

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومدعاء عبدالرحمن سلٌمان ٌوسؾ3411

بٌجً الرحمة االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومخدٌجه اٌاد عاٌد عل3412ً

بٌجً الرشاد االبتدائٌة للبناتعربًدبلوممنال طه شكوري دمحم3413

بٌجً الرشاد االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحامد حاضر حالوب عل3414ً

بٌجً الرٌاحٌن التكمٌلٌة للبناترٌاضٌاتدبلومامنه حسٌن مهٌدي صالح3415

بٌجً الزوٌة االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومٌسرى احمد موسى جاسم3416

بٌجً السعادة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلوماٌمان عبدهللا مصطفى بنٌان3417

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوماالء عبدالفتاح حاجم سلطان3418

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومعبله صالح احمد حماد3419

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومرانٌا ولٌد سامً ٌاسٌن3420

بٌجً السعد االبتدائٌة المختلطةعربًدبلوموفاء حسن حدٌد عصفور3421

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنات علوم ورٌاضٌاتدبلوماسراء عبدالرلٌب هاشم حسٌن3422

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنات رٌاضهدبلوممها عبدالرحمن سلٌمان ٌوسؾ3423

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنٌن علوم ورٌاضٌاتدبلومسارة طاٌس طه باٌٌز3424

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنٌن عربًدبلوممنال خلٌل علً ارزٌك3425

بٌجً السماحة االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومسجى سالم مولود إبراهٌم3426

بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةانكلٌزيدبلومسمٌة خلؾ محٌمٌد صالح3427

بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةعربًدبلوماٌناس هانً شاكر مهدي3428

بٌجً الشهٌد احمد الفالحً االبتدائٌةاسالمٌةدبلوممها مخٌبر حماد مناه3429ً

بٌجً الشهٌد احمد فتاح االبتدائٌة رٌاضٌاتدبلومٌسرى عبدهللا نجم عبدهللا3430

بٌجً الشهٌد انمار عواد االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومامال راجً حمٌد عل3431ً



بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات انكلٌزيدبلومزٌنه خمٌس طه باٌٌز3432

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات عربًدبلوممشاعل ناعم ادؼفن عرموص3433

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات عربًدبلومرالٌه اسماعٌل مخلؾ عبد3434

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنات رٌاضهدبلوملٌنا نجم عبدهللا حمادي3435

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومهوازن سعٌد ماهر حسن3436

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشهد ماهر حسن سلمان3437

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌناجتماعٌاتدبلوماسٌل صابر دعدوش ٌوسؾ3438

بٌجً الشهٌد حسٌن نزهان االبتدائٌة للبنٌن علوم حٌاةدبلوماٌناس داوود ارمٌض فرٌح3439

بٌجً الشهٌد وعد الحٌاوي للبناتاسالمٌة دبلوملٌث احمد جادهللا سلطان3440

بٌجً الشهٌد وعد الحٌاوي للبناتعربًدبلومنهى احمد موسى جاسم3441

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومٌاس علً هالل حبتور3442

بٌجً الشهٌدة نورس االبتدائٌة للبنٌنعامدبلومصفر خضر حمد عبدهللا3443

بٌجً الصمود االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومدنٌا طالل هاشم دمحم3444

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌناسالمٌة دبلومازهر خلؾ شوٌخ عبٌد3445

بٌجً الصمود التكمٌلٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممٌس عاشور دمحم طعمه3446

بٌجً الضفاؾ االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومٌاسٌن عبدهللا احمد محٌمٌد3447

بٌجً الضفاؾ االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومعبد حسن اسماعٌل بدٌوي3448

بٌجً الضفاؾ االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلوماحمد ثلج دمحم جاسم3449

بٌجً الضفاؾ االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلوممؤٌد تركً حسٌن عبدهللا3450

بٌجً الطلٌعة االبتدائٌة المختلطة اسالمٌة دبلومسالم دمحم محٌمٌد صالح3451

بٌجً الطلٌعة االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌاتدبلومفاتن مكً محمود امٌن3452

بٌجً الطلٌعة االبتدائٌة المختلطة اسالمٌةدبلومٌاسر احمد مجبل عبدالرزاق3453

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنات عربًدبلومسارة ماجد دمحم سبع3454

بٌجً الفارابً االبتدائٌة للبنات عربًدبلومسهاد خالد كرٌم مؽٌر3455

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات عربً دبلومهدى دمحم حسٌن عل3456ً

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات اسالمٌة دبلوماحالم نور مطر احمد3457

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات اسالمٌة دبلومعبٌر فزع علً حسٌن3458

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنات اسالمٌةدبلومهند دمحم فالح فٌاض3459

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن عربً دبلومانتظار دمحم حسن عل3460ً

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن رٌاضٌاتدبلومانهار علً ابراهٌم اسماعٌل3461

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن اسالمٌة دبلومهند رعد عزٌز صبح3462

بٌجً الفاروق االبتدائٌة للبنٌن عربً دبلومٌسرى صالح دمحم ناصر3463

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومعدي ابراهٌم دمحم محٌمٌد3464

بٌجً الكتاب االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومدمحم سردي ذٌاب كاظم3465

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومفاطمة عبدالستار عبدهللا سلطان3466



بٌجً الممداد االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومسرى مهٌدي مشعان مذود3467

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبناتعلومدبلوموسن لاسم موسى عٌسى3468

بٌجً الممداد االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماسراء مؤٌد مالو حسان3469

بٌجً المنجدٌة االبتدائٌة المختلطةعربًدبلومشروق دمحم عكاب كاظم3470

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبناتعربًدبلوممأمون خزعل دمحم خلؾ3471

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبنٌناللؽة االنكلٌزٌةدبلومبلسم ناظم عزام ترن3472

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومسوسن محمود لدوري احمد3473

بٌجً المنصور االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومهناء هادي نامس نصٌؾ3474

بٌجً المهدي الصالح االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومسحر عٌاش صبح شهاب3475

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنات عربًدبلومؼصون خٌرهللا مجٌد عمر3476

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنات فنٌة دبلومرشا فؤاد لدوري طالب3477

بٌجً الهاشمٌة االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلوملمٌاء حازم دمحم خلؾ3478

بٌجً الهداٌة االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومجنان كنعان ابراهٌم عل3479ً

بٌجً الوركاء االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممضحً دمحم خلؾ عوض3480

بٌجً حمص االبتدائٌة للبنات عربًدبلومحنٌن علً حمٌد خلؾ3481

بٌجً حمص االبتدائٌة للبنات انكلٌزيدبلومشهد عبدالرزاق صالح عبد3482

بٌجً حمص االبتدائٌة للبنٌنلؽة عربٌةدبلومعصام راشد دمحم3483

بٌجً حمص االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومكوكب عطاهلل عبٌد عٌسى3484

بٌجً حور العٌن االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماٌات محمود لدوري احمد3485

بٌجً دمٌاط االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومعالء علً جبار كاظم3486

بٌجً سبأ االبتدائٌة للبنات رٌاضٌاتدبلومسلستً سالم اعبٌد خلؾ3487

بٌجً سبأ االبتدائٌة للبنات انكلٌزيدبلومشهد حكمت داود معروؾ3488

بٌجً سلمى التؽلبٌة الثانٌة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومنور عصام راشد دمحم3489

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة عربً دبلومهناء طاهر عاٌد عل3490ً

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة رٌاضٌاتدبلومعبٌر سعد اسماعٌل هندي3491

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيدبلوماسراء عبدهللا شبٌب كردي3492

بٌجً شرحبٌل االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومرؤى محسن جٌاد شلش3493

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً االولى االبتدائٌة للبنٌنعربً دبلوممطر حاضر حالوب عل3494ً

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً االولى االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة دبلومحسٌن عبدهللا حسٌن عل3495ً

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتانكلٌزيدبلومكمال طلب خلؾ طلب3496

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتعربًدبلوممٌناء جاسم كعٌبز حمادي3497

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتاسالمٌةدبلومامل بهجت خطاب عمر3498

بٌجً عبدالرحمن الؽافمً للبناتاسالمٌةدبلومهدى المانً عناد منور3499

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبناترٌاضهدبلومتؽرٌد خضٌر عاٌد خلؾ3500

بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌناسالمٌهدبلومخالد عبدهللا فرحان صالح3501



بٌجً عكاظ االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومانفال مؤٌد رشٌد عبد3502

بٌجً ؼزة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومسعاد لفتة علٌج حسن3503

بٌجً ؼزة االبتدائٌة للبناتعربًدبلومسماح خزعل ؼزال طلب3504

بٌجً فلسطٌن االبتدائٌة للبناتعربًدبلومحربً ٌوسؾ عبدهللا موسى3505

بٌجً فلسطٌن االبتدائٌة للبنٌناسالمٌة دبلومروئ اٌاد عاٌد عل3506ً

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة المختلطة اسالمٌهدبلومابراهٌم دمحم احمد عٌفان3507

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة المختلطة عربًدبلوموسن ابراهٌم دمحم احمد3508

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة المختلطة عربًدبلومعدنان خلؾ دمحم احمد3509

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة المختلطة انكلٌزيدبلوممها عالء لبٌب حسن3510

بٌجً مجد تموز االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومسامً اسود صالح حمادي3511

بٌجً النابؽة الذبٌانً للبنٌنعربً دبلومضحى اسود حسٌن3512

 تكرٌت النابؽة الذبٌانً للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسخضر ؼانم ساه3513ً

 تكرٌت عمرو بن العاص االبتدائٌة االمختلطةتارٌخ بكالورٌوساالء سعد عكاب كاظم3514

 تكرٌت النابؽة الذبٌانً للبنٌنتارٌخ بكالورٌوسرواء احمد عكاب3515

 تكرٌت عمرو بن العاص االبتدائٌة االمختلطةانكلٌزي بكالورٌوسنسٌم احمد عكاب3516

 تكرٌت النابؽة الذبٌانً للبنٌنانكلٌزي بكالورٌوسعبٌر علً خلؾ3517

 تكرٌت النابؽة الذبٌانً للبنٌنعربً بكالورٌوسسارة حسن خلؾ3518

 تكرٌت النابؽة الذبٌانً للبنٌنانكلٌزي بكالورٌوسمرٌم ثروي عجاج3519

تكرٌتث الصدٌدتارٌخدكتوراه سرى عبدالرحٌم احمد عبدالعزٌز3520

تكرٌتابن عمٌلعربًماجستٌرلصً فاضل مهدي صالح3521

تكرٌتالبهاء للبناتتارٌخماجستٌرمرٌم طه صبري طه3522

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةتارٌخماجستٌرسمر عمر خطاب بكر3523

تكرٌتالمدار المختلطةعلومماجستٌرشاكر ناٌؾ شاكر عل3524ً

تكرٌتام المرىاسالمٌةماجستٌرسٌؾ حسن دمحم محمود3525

تكرٌتام المضاٌؾ المختلطةرٌاضٌاتماجستٌراسامة انور دمحم حسن3526

تكرٌتتبون االبتدائٌةتارٌخماجستٌردمحم عدي مهدي عباس3527

تكرٌتث الصدٌدعربًماجستٌرلٌث طالل مجٌد سلمان3528

تكرٌتث المرجان للبناتفٌزٌاءماجستٌرحلٌمة سعد مصطفى ٌوسؾ3529

تكرٌتث المٌسلون المسائٌةجؽرافٌةماجستٌرتارة ممداد احمد صعب3530

تكرٌتث المٌسلون للبناتتارٌخماجستٌراسماء عبد عزٌز عبدهللا3531

تكرٌتث دجلة المسائٌةاسالمٌةماجستٌرهاشم اكرٌم ابراهٌم جدوع3532

تكرٌتع الفرلان للبنٌنفٌزٌاءماجستٌرمصطفى عمٌل فٌصل فرحان3533

تكرٌتعٌن الرمانة المختلطةعلومماجستٌردعاء حسن عبدالوهاب جمٌل3534

تكرٌتسعبد بن معاذ للبناتاسالمٌة ماجستٌررانٌة ؼازي سعٌد3535

تكرٌتثانوٌة الثرثار علوم حٌاة ماجستٌرمنار عبدالسالم كمال3536



تكرٌتثانوٌة بابل للبنات تارٌخماجستٌررؤى سمٌر عاص3537ً

تكرٌتثانوٌة المحزم للبناتعلوم حٌاةماجستٌرحنٌن مهند ماهر جاسم3538

تكرٌتالكوٌت الرابعة تارٌخماجستٌر رؤى جمال خضر خلؾ3539

تكرٌتثانوٌة المنى التصادماجستٌر رؤى فلٌح حسن كرٌم3540

تكرٌتمتوسطة الشٌخ مزاحم اسالمٌة ماجستٌر هاجر صباح سعٌد3541

تكرٌتثانوٌة بابل للبنات عربً ماجستٌر سمرة سمٌر عاص3542ً

تكرٌتمدرسة االٌمان االبتدائٌة علوم حٌاةماجستٌر نور تحسٌن ذنون3543

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات عربً ماجستٌر عالٌة نزهان خطاب بكر3544

تكرٌتثانوٌة الحضارةتارٌخ ماجستٌر مصطفى شالل ندا عبدهللا3545

تكرٌتمدرسة سمٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوساشواق منتصر جاسم دمحم3546

تكرٌتالفسطاطرٌاضٌاتبكالورٌوسنور صالح حمد صالح3547

تكرٌتالثرثار  المختلطةتارٌخبكالورٌوسوسام ؼانم ؼرٌب جزاع3548

تكرٌتالفرسان للبنٌنفنٌةبكالورٌوسرحاب احمد علً احمد 3549

تكرٌتمدرسة مثمفً الرافدٌن رٌاضٌات بكالورٌوسهاله فؤاد حمٌد3550

تكرٌتنداء المدس االبتدائٌة اللؽة العربٌة بكالورٌوسنور سعٌد شهاب احمد3551

تكرٌتحسن الصمٌدعً للبنات اسالمٌة بكالورٌوسمرٌم اٌاد حسن3552

تكرٌتمدرسة الشهٌد ناطك الزهوان انكلٌزيبكالورٌوسهند امٌر عبدهللا عل3553ً

تكرٌتنداء المدس االبتدائٌة انكلٌزيبكالورٌوسمصطفى محمود فٌاض3554

تكرٌتالحرمٌن الشرٌفٌن انكلٌزيبكالورٌوسحذٌفة جمال خٌرهللا3555

تكرٌتالزالٌة علوم حاسبات بكالورٌوسسارة فالح عبد المحسن3556

تكرٌتمدرسة البدوي اسالمٌة بكالورٌوسمٌادة خٌرهللا خلٌل3557

تكرٌتام المرى جؽرافٌة بكالورٌوسمناؾ عدنان حسٌن محمود3558

تكرٌتمتوسطة حسن الصمٌدعًاسالمٌة بكالورٌوسمرٌم اٌاد حسٌن3559

تكرٌتمدرسة تبولن المختلطة تارٌخبكالورٌوسلمى عبدهللا جاسم3560

تكرٌتالنابؽة الذبٌانًانكلٌزيبكالورٌوسهناء بدر عواد3561

تكرٌتمدرسة الرازي االبتدائٌة اسالمٌة بكالورٌوسوفاء ابراهٌم محمود3562

تكرٌتثانوٌة خالد بن الولٌدكٌمٌاء بكالورٌوسرانٌة خمٌس نجم عبدهللا3563

تكرٌتمدرسة صفٌة رٌاضٌات بكالورٌوسعائشة صالح الدٌن شاكر3564

تكرٌتالشهٌد جفالعربً بكالورٌوسشهدرجب عل3565ً

تكرٌتابن الفمٌه المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسنور حسن سلٌمان دمحم3566

تكرٌتابن الفمٌه المختلطةعلم نفسبكالورٌوسنور حسٌن بران دمحم3567

تكرٌتابن عمٌلاسالمٌةبكالورٌوساحمد حاجم رمٌض كرٌز3568

تكرٌتابو الخصٌبجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم نعمة عواد عبد3569

تكرٌتابً دلؾ المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسرحمة دمحم شرٌؾ عبدهللا3570

تكرٌتابً دلؾ المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسرنا رعد علً شهاب3571



تكرٌتابً دلؾ المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسسالم داود سلمان حسن3572

تكرٌتابً دلؾ المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسفاٌك نجرس سلٌمان حسن3573

تكرٌتابً دلؾ المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسدمحم احمد حسن حبوش3574

تكرٌتابً دلؾ المختلطةعربًبكالورٌوسمصطفى عزة طعمة حماش3575

تكرٌتابً دلؾ المختلطةتارٌخبكالورٌوسنهاد شهاب احمد دمحم3576

تكرٌتابً دلؾ المختلطةتارٌخبكالورٌوسنوري حمٌد حسٌن خواؾ3577

تكرٌتابً فراس الحمدانًعربًبكالورٌوسحسام خضر ٌاسٌن خنفر3578

تكرٌتابً فراس الحمدانًرٌاضٌاتبكالورٌوسساره عباس فاضل عل3579ً

تكرٌتابً فراس الحمدانًعربًبكالورٌوسشٌماء عطاهلل كاظم حمادي3580

تكرٌتابً فراس الحمدانًعربًبكالورٌوسعمر نعمان عطٌة عبدالمٌس3581

تكرٌتابً فراس الحمدانًرٌاضةبكالورٌوسمحمود جمعة دمحم صالح3582

تكرٌتابً فراس الحمدانًرٌاضٌاتبكالورٌوسالزهراء حمزة رشٌد لطٌؾ3583

تكرٌتاجنادٌنانكلٌزيبكالورٌوسمٌس ثابت مهدي مطر3584

تكرٌتاجنادٌن للبناتاسالمٌةبكالورٌوسختام دمحم عبدهللا مطر3585

تكرٌتاجنادٌن للبناتانكلٌزيبكالورٌوسسارة علً حسٌن عبدهللا3586

تكرٌتاالمام مالن المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسعبد العزٌز ستار كرٌم عمر3587

تكرٌتاالمام مالن المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسعهود مكً طه بكر3588

تكرٌتاالمٌرة االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسرؼدة صالح حسان نجم3589

تكرٌتاالمٌرة االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسشهد علً عبٌد محسن3590

تكرٌتاالنسانٌة االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسابتسام دمحم علً حمد3591

تكرٌتاالنسانٌة االبتدائٌةرٌاضةبكالورٌوسدمحم بدري دمحم محمود3592

تكرٌتاالنسانٌة للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسسعٌد ابراهٌم دمحم حبوش3593

تكرٌتاالنسانٌة للبنٌنالتصادبكالورٌوسعبد الوهاب ناجً جاسم ابراهٌم3594

تكرٌتاالٌوبًانكلٌزيبكالورٌوسسرى ابراهٌم مخلؾ حسن3595

تكرٌتاالٌوبًاسالمٌةبكالورٌوسشٌماء مزهر شالل عبطان3596

تكرٌتاالٌوبًعربًبكالورٌوسشٌماء نوح طه ارزٌك3597

تكرٌتالبشائر  للبناتعربًبكالورٌوسامٌرة عبد الطٌؾ سعٌد3598

تكرٌتالبشائر  للبناتعلومبكالورٌوسرشا سفٌان حسٌن عل3599ً

تكرٌتالبشائر  للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسشذى دمحم حمٌد سلمان3600

تكرٌتالبشائر  للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسضمٌاء احمد خلٌل حمد3601

تكرٌتالبشائر  للبناتعلومبكالورٌوسعهد ناصر حازم حواس3602

تكرٌتالبشائر للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسابتهال سفٌان عباس وهٌب3603

تكرٌتالبشائر للبنٌنرٌاضةبكالورٌوساٌهاب جابر متعب عبدهللا3604

تكرٌتالبشائر للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسسٌؾ دمحم عبدهللا حمدون3605

تكرٌتالبو عجٌل للبناتعربًبكالورٌوسمنى مصطفى منذر نعمان3606



تكرٌتالبو عجٌل للبناتاسالمٌةبكالورٌوسمٌس مازن علً حسٌن3607

تكرٌتالبو عجٌل للبناتانكلٌزيبكالورٌوسزٌنب رعد مولود ٌاسٌن3608

تكرٌتالبو عجٌل للبنٌنعلومبكالورٌوسنور دمحم خلٌل صالح3609

تكرٌتالتنمٌة المختلطةرٌاضةبكالورٌوسصباح نوري بنوش صالح3610

تكرٌتالتنمٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسنور وجٌه احمد جاسم3611

تكرٌتالثرثارجؽرافٌةبكالورٌوساحمد عماد فاضل عل3612ً

تكرٌتالثرثاركٌمٌاءبكالورٌوسدعاء محمود طعمة مبارن3613

تكرٌتالثرثارجؽرافٌةبكالورٌوسسارة صالح حمد صالح3614

تكرٌتالثرثارانكلٌزيبكالورٌوسعبدهللا دمحم عبدهللا حسن3615

تكرٌتالثرثاررٌاضٌاتبكالورٌوسؼروب هزاع ؼرٌب جزاع3616

تكرٌتالثرثار رٌاضةبكالورٌوسوالء دمحم اسماعٌل ابراهٌم3617

تكرٌتالجحافل للبناتكٌمٌاءبكالورٌوساحمد رٌاض عٌسى خلؾ3618

تكرٌتالجحافل للبناتاسالمٌةبكالورٌوسامانً حسن دمحم حسن3619

تكرٌتالجحافل للبناتعربًبكالورٌوسفٌافً سهٌل فهد سهٌل3620

تكرٌتالجحافل للبناتعربًبكالورٌوسوفاء عبد دمحم حاجم3621

تكرٌتالجحافل للبنٌنالتصادبكالورٌوساستبرق جمعة علً عبدهللا3622

تكرٌتالجحافل للبنٌنعربًبكالورٌوسحال فالح فارس محمود3623

تكرٌتالجحافل للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسخالد عاٌد حسن صالح3624

تكرٌتالجحافل للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسدمحم عبدالؽنً طلفاح عبود3625

تكرٌتالجحافل للبنٌنعلومبكالورٌوسمٌعاد خالد ذٌاب عبدهللا3626

تكرٌتالحارة الجدٌدة االولىعلومبكالورٌوساسٌل عدنان خٌرو3627

تكرٌتالحافظ االبتدائٌة المختلطةعربًبكالورٌوسزٌاد عبد الرحمن كرٌم ٌحٌى3628

تكرٌتالحسن للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسزٌنة حمٌد صالح مبارن3629

تكرٌتالحسن للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسلٌمة ابراهٌم رمضان حسٌن3630

تكرٌتالحسن للبنٌنعربًبكالورٌوسرحاب شكر محمود صالح3631

تكرٌتالخالك االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسرشا جمال كامل كردي3632

تكرٌتالخالك االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسهند فؤاد حامد3633

تكرٌتالخالك االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوسٌمامة ثائر رشٌد لطٌؾ3634

تكرٌتالخنساء االولى للبناترٌاضٌاتبكالورٌوساٌمان مظهر الطٌؾ دمحم3635

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةعربًبكالورٌوسبشرى بهجت عاٌد ٌوسؾ3636

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةرٌاضةبكالورٌوسرائد صالح كواد راه3637ً

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةكٌمٌاءبكالورٌوسرؼد خزعل احمد خٌزران3638

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسشهد عبدالجبار كرٌم عبدهللا3639

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةاسالمٌةبكالورٌوسفاطمة علً مهدي علوان3640

تكرٌتالخنن التكمٌلٌةتارٌخبكالورٌوسٌمامة خزعل صالح محمود3641



تكرٌتالدمام المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسشٌرٌن جمال سعدي حمادي3642

تكرٌتالدٌوم التكمٌلٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسنور عبدهللا ٌاسٌن عل3643ً

تكرٌتالروابً الخضراءكٌمٌاءبكالورٌوسبدور خضٌر حمد دمحم3644

تكرٌتالروابً الخضراءتارٌخبكالورٌوسمائدة ابراهٌم الطٌؾ عبود3645

تكرٌتالروابً الخضراءاسالمٌةبكالورٌوسنسرٌن حمٌد حسن عل3646ً

تكرٌتالرٌشانعلومبكالورٌوساحمد حسٌن لدوري محمود3647

تكرٌتالرٌشاناسالمٌةبكالورٌوسعمر دمحم لدوري محمود3648

تكرٌتالزالٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساوراس عبدالرزاق حازم طاٌس3649

تكرٌتالزالٌة المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسحكم ذٌاب دمحم شالل3650

تكرٌتالزالٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسسالً دحام زبن حسن3651

تكرٌتالزالٌة المختلطةاجتماعٌاتبكالورٌوسسرحان حمد احمد حسٌن3652

تكرٌتالزالٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسعبدالرزاق حامد حسٌن عل3653ً

تكرٌتالزمخشريرٌاضةبكالورٌوسابراهٌم دمحم عمر صالح3654

تكرٌتالزمخشريعلومبكالورٌوسمروة جاسم دمحم شاكر3655

تكرٌتالزمخشريتارٌخبكالورٌوسنور شاكر حمٌد شاكر3656

تكرٌتالسدٌر االولىانكلٌزيبكالورٌوسنور عبدالمادر حواس فٌاض3657

تكرٌتالسدٌر الثانٌةرٌاضةبكالورٌوسعلً حسٌن ٌاسٌن حسٌن3658

تكرٌتالسدٌر الثانٌةانكلٌزيبكالورٌوسؼفران اٌثار اسماعٌل عاٌد3659

تكرٌتالسندباد التكمٌلٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسشمائل سعود صبري عبد3660

تكرٌتالسندباد التكمٌلٌة المختلطةرٌاضةبكالورٌوسعلً خٌرهللا خطاب بكر3661

تكرٌتالسندباد التكمٌلٌة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسمروة ؼالب جارهللا شعبان3662

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةاجتماعٌاتبكالورٌوسشهد عمٌل حسٌن عبدهللا3663

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةعلم نفسبكالورٌوسعلً صبري السعٌد عبدالؽن3664ً

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةاجتماعٌاتبكالورٌوسنبراس فارس احمد عبد3665

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةانكلٌزيبكالورٌوسعبلة حسن كرٌم عمر3666

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةجؽرافٌةبكالورٌوسفٌصل عبدهللا عواد عل3667ً

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةعلومبكالورٌوسدمحم عمٌل حسٌن عبدهللا3668

تكرٌتالشجاعةرٌاضةبكالورٌوسٌوسؾ عبدالؽنً طه عل3669ً

تكرٌتالشهامة االبتدائٌة للنازحاتانكلٌزيبكالورٌوسزهراء نبٌل ناٌؾ طه3670

تكرٌتالشهامة االبتدائٌة للنازحاتعربًبكالورٌوسندى نافع اسماعٌل ابراهٌم3671

تكرٌتالشهٌد جفالاجتماعٌاتبكالورٌوسزهرة مزهر شاكر دمحم3672

تكرٌتالشهٌد جفالاسالمٌةبكالورٌوسكوثر نهاد مسٌر جاسم3673

تكرٌتالشهٌد ناطك الزهوانانكلٌزيبكالورٌوسمرٌم عبد الطٌؾ سعٌد3674

تكرٌتالشهٌد ناطك الزهواناحٌاءبكالورٌوسسارة سلٌمان فٌاض عل3675ً

تكرٌتالشهٌد ناطك الزهواناسالمٌةبكالورٌوسارٌج عبد موالن مطلب3676



تكرٌتالشهٌد ناطك الزهوانتارٌخبكالورٌوسصابرٌن دلً مجٌد حمٌد3677

تكرٌتالشهٌدٌن المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسبشار عبد زٌدان خلؾ3678

تكرٌتالشهٌدٌن المختلطةانكلٌزيبكالورٌوسدنٌا مشعل حسن جاسم3679

تكرٌتالشٌخ عبدالكرٌم الندا المسرعاسالمٌةبكالورٌوسعبدهللا صكر عبدهللا حسن3680

تكرٌتالشٌخ مزاحم المصطفىعلوامبكالورٌوسؼٌداء هادي عطٌة روم3681ً

تكرٌتالصادلٌنانكلٌزيبكالورٌوسامال عواد حمد دمحم3682

تكرٌتالصادلٌناسالمٌةبكالورٌوسلصً محمود ٌاسٌن خنفر3683

تكرٌتالعباسٌة التكمٌلٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسضحى احمد رزولً خلؾ3684

تكرٌتالعباسٌة التكمٌلٌةعربًبكالورٌوسعبدالجبار عطاهلل محٌمٌد صالح3685

تكرٌتالعباسٌة التكمٌلٌةاسالمٌةبكالورٌوسودٌان رزاق مشكور االهو3686

تكرٌتالعراق الحر االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسازهر صالح جاسم وهٌب3687

تكرٌتالعراق الحر االبتدائٌةعامبكالورٌوسحسٌن علً حمد عل3688ً

تكرٌتالعراق الحر االبتدائٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسدمحم خضٌر لدوري حبٌب3689

تكرٌتالعرفان للبناتتارٌخبكالورٌوسسجى ناظم محمود سهٌل3690

تكرٌتالعرفان للبناتانكلٌزيبكالورٌوسهبه لحطان حاتم طاٌس3691

تكرٌتالفسطاطاجتماعٌاتبكالورٌوسعبدهللا اٌاد عبدهللا موسى3692

تكرٌتالمٌروانانكلٌزيبكالورٌوسصفا سعود مجول حسن3693

تكرٌتالمٌروانجؽرافٌةبكالورٌوسفرح علً كرٌم ٌاسٌن3694

تكرٌتالكنوز االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسسحر سفاح خلؾ شوٌش3695

تكرٌتالكنوز االبتدائٌة للبنات علومبكالورٌوسرلٌه محً محٌمٌد صالح3696

تكرٌت(مثمفً الرافدٌن  )الكوٌت الرابعة انكلٌزيبكالورٌوسمٌعاد احمد شالل دمحم3697

تكرٌتاللؤلؤة الثانٌةانكلٌزيبكالورٌوسلٌلى مدلول كردي حمادي3698

تكرٌتاللؤلؤة للنازحٌنانكلٌزيبكالورٌوسنسرٌن جمعة مطلن مجٌت3699

تكرٌتالمرجان للبنٌنعربًبكالورٌوسانفال مثنى حمٌد دمحم3700

تكرٌتالمرجان للبنٌنعربًبكالورٌوسأٌام شرٌؾ فاٌك كامل3701

تكرٌتالمرجان للبنٌنعلومبكالورٌوسسمر باسم ونً مطر3702

تكرٌتالمرجان للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسسناء فٌصل ٌاسٌن ٌحٌى3703

تكرٌتالمرجان للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسشروق وفٌك حسٌن3704

تكرٌتالمرجان للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسضحى لطٌؾ عبد عل3705ً

تكرٌتالمستنصرٌة للتعلٌم المسرععلومبكالورٌوسعالٌة علً عبٌد محسن3706

تكرٌتالمعالً المختلطةتارٌخبكالورٌوسرؼدة عاٌد صالح فضٌل3707

تكرٌتالمعالً المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسمروة صالح اسود جبر3708

تكرٌتالمؽٌرةكٌمٌاءبكالورٌوساسٌل خضٌر مساهر نارٌم3709

تكرٌتالمؽٌرةاجتماعٌاتبكالورٌوسانس باسم حمادي خضٌر3710

تكرٌتالمؽٌرةعربًبكالورٌوسلٌنا ؼسان مولود كاظم3711



تكرٌتالمؽٌرةاسالمٌةبكالورٌوسنزار عباس خضٌر عبدالرزاق3712

تكرٌتالمواهباجتماعٌاتبكالورٌوساحمد ناظم سلمان حسٌن3713

تكرٌتالمواهبعلومبكالورٌوسعبدالرزاق جفال خلؾ حسٌن3714

تكرٌتالمواهبرٌاضةبكالورٌوسلاسم دمحم عمر صالح3715

تكرٌتالمواهباسالمٌةبكالورٌوسناظم دمحم حسٌن ؼاٌب3716

تكرٌتالمواهبعربًبكالورٌوسنمر نزال خلؾ حسٌن3717

تكرٌتالنابؽة الجعديفنٌةبكالورٌوسسحر سعٌد كمال ارحٌم3718

تكرٌتالناعمة االبتدائٌة المختلطةعلومبكالورٌوسرهام لؤي رسول عجٌل3719

تكرٌتالنباهةانكلٌزيبكالورٌوسسارة رعد ضامن دمحم3720

تكرٌتالنهروان للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسهدى اسامة شولً طه3721

تكرٌتالهدى االبتدائٌةعربًبكالورٌوسبدور ٌوسؾ ذاكر عبدالعزٌز3722

تكرٌتالهدى االبتدائٌةاجتماعٌاتبكالورٌوسشهد سالم خطاب اسعد3723

تكرٌتالهاللانكلٌزيبكالورٌوساصٌل صباح علً شدة3724

تكرٌتالهاللرٌاضٌاتبكالورٌوسامونة خلؾ نجم عبدهللا3725

تكرٌتالهاللجؽرافٌةبكالورٌوسسراب صباح طاٌس عبدهللا3726

تكرٌتالهاللتارٌخبكالورٌوسصفا صباح علً شدة3727

تكرٌتالهاللانكلٌزيبكالورٌوسوداد اسماعٌل هوٌدي فٌاض3728

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةانكلٌزيبكالورٌوسرٌام سعد توفٌك صٌاد3729

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةتارٌخبكالورٌوسخمائل طارق دمحم احمد3730

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةكٌمٌاءبكالورٌوسساره عمادالدٌن عبدالعزٌز ذنون3731

تكرٌتام المرىاسالمٌةبكالورٌوسحمزه جاسم دمحم محمود3732

تكرٌتام المرىعربًبكالورٌوسخمٌس مهدي صالح احمد3733

تكرٌتام المرىانكلٌزيبكالورٌوسدرٌد عبد كاظم صالح3734

تكرٌتام المرىعلومبكالورٌوسمناؾ عدنان حسٌٌن محمود3735

تكرٌتام المرىاسالمٌةبكالورٌوسعلً حسٌن فجر علٌوي3736

تكرٌتام المؤمنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسعهد مؤٌد حمٌد لطٌؾ3737

تكرٌتام المؤمنٌنعربًبكالورٌوسنور نومان عواد خلؾ3738

تكرٌتامام دوراجتماعٌاتبكالورٌوسسعد دحام حبٌب محمود3739

تكرٌتامام دوراسالمٌةبكالورٌوسعبدهللا نجم عبدهللا اردٌن3740ً

تكرٌتامرؤ المٌسانكلٌزيبكالورٌوسبرهان احمد خلؾ فارس3741

تكرٌتامرؤ المٌسعلومبكالورٌوسسجى اشرؾ اسماعٌل حسن3742

تكرٌتاوالد الحسٌناجتماعٌاتبكالورٌوسسجى جابر محمود دمحم3743

تكرٌتاوالد الحسٌن عربًبكالورٌوسعلً هاتؾ دمحم ابراهٌم3744

تكرٌتاوالد الحسٌناسالمٌةبكالورٌوسهوازن مثنى عبود سلمان3745

تكرٌتبٌادر الخٌرتارٌخبكالورٌوسمروان نزهان حمد محمود3746



تكرٌتبٌادر الخٌرانكلٌزيبكالورٌوسشروق نزار علً سلمان3747

تكرٌتتطواناسالمٌةبكالورٌوسامنة صباح عبدالعزٌز عبدالكرٌم3748

تكرٌتث ابً دلؾ المختلطةاحٌاءبكالورٌوسرؼد محسن دمحم علوان3749

تكرٌتث ابً دلؾ المختلطةاسالمٌةبكالورٌوسهبة دمحم مهدي صالح3750

تكرٌتث البو عجٌل المسائٌةانكلٌزيبكالورٌوسسوالؾ طه حمٌد جاسم3751

تكرٌتث البو عجٌل المسائٌةعربًبكالورٌوسشٌماء عبدالرحمن ٌاسٌن صالح3752

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةفٌزٌاءبكالورٌوسحارث خٌرو تلفاح مصلح3753

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةفٌزٌاءبكالورٌوسحكم زٌاد جبر خلٌفة3754

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةانكلٌزيبكالورٌوسدٌنا مؤٌد حمدي لطٌؾ3755

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةاحٌاءبكالورٌوسرؤى ماهر دمحم صالح3756

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةكٌمٌاءبكالورٌوسرٌم ارحٌم طه بكر3757

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةالتصادبكالورٌوسشمس الدٌن ثابت مهدي مطر3758

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةالتصادبكالورٌوسعبدالعزٌز تركً دلً صالح3759

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةفٌزٌاءبكالورٌوسفندي ارحٌم محٌمٌد معروؾ3760

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةكٌمٌاءبكالورٌوسماهر سكران مجٌد عالوي3761

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةعربًبكالورٌوسمحمود صكر صالح دمحم3762

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةتارٌخبكالورٌوسمناؾ احمد ناٌؾ عل3763ً

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةتارٌخبكالورٌوسمناؾ شالل خلؾ حسن3764

تكرٌتث البوعجٌل المسائٌةعربًبكالورٌوسنوار ربٌع ممدوح حمد3765

تكرٌتث البوهٌازع للبناتاحٌاءبكالورٌوسرٌم صالح عواد عبد3766

تكرٌتث البوهٌازع للبناتاحٌاءبكالورٌوسشٌرٌن حمود ادهم ذٌاب3767

تكرٌتث البوهٌازع للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسعلٌاء ربٌع سهٌل نجم3768

تكرٌتث البوهٌازع للبناتاسالمٌةبكالورٌوسحنٌن هٌثم نجم عبد3769

تكرٌتث البوهٌازع للبناتانكلٌزيبكالورٌوسمروج زٌدان خلؾ شرار3770

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوساالء باسل صالح عبدهللا3771

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسجى رعٌد عابد مطر3772

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسشاكر سلمان عبدالجبار بكر3773

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌنعربًبكالورٌوسفاطمة حسن كرٌم دمحم3774

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌنرٌاضةبكالورٌوسسفٌان احمد مجٌد3775

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسدمحم حسٌن كرٌم عمر3776

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌناحٌاءبكالورٌوسنادٌة ثامر سلطان عبدالجبار3777

تكرٌتث البوهٌازع للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسنور طه حمدان صالح3778

تكرٌتث الجامعةعربًبكالورٌوسسماهر دمحم علوان دمحم3779

تكرٌتث الزهور للبناتعربًبكالورٌوسمروة اٌاد ٌونس محمود3780

تكرٌتث الصدٌداسالمٌةبكالورٌوساحمد اٌوب عجٌل مخلؾ3781



تكرٌتث الصدٌدالتصادبكالورٌوسصباح موفك نوري حسن3782

تكرٌتث الصدٌدالتصادبكالورٌوسلمى حسن عٌاش سلمان3783

تكرٌتث الصدٌدرٌاضٌاتبكالورٌوسمصطفى هاشم جاسم ابراهٌم3784

تكرٌتث الصدٌدالتصادبكالورٌوسمنهج خلؾ عبود صالح3785

تكرٌتث الصدٌدالتصادبكالورٌوسنرٌمان حمدان علً علو3786

تكرٌتث الصدٌدعربًبكالورٌوسوهران فاضل الطٌؾ احمد3787

تكرٌتث الصدٌدكٌمٌاءبكالورٌوسهدٌر بدٌع زكري دمحم3788

تكرٌتث العمٌدةالتصاد منزلًبكالورٌوساٌة عماد جارهللا فرحان3789

تكرٌتث العمٌدةانكلٌزيبكالورٌوسسارة رفعت حسن صبح3790

تكرٌتث العمٌدةفٌزٌاءبكالورٌوسفاتن سالم حمزة عثمان3791

تكرٌتث العمٌدةاحٌاءبكالورٌوسملكة سعدي طه مصطفى3792

تكرٌتث الكندي للبناتاسالمٌةبكالورٌوسانوار ماهر حبٌب حسٌن3793

تكرٌتث الكندي للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسسماح طه محمود ارحٌم3794

تكرٌتث الكندي للبناتعربًبكالورٌوسشهالء نجٌب مجٌد دمحم3795

تكرٌتث الكندي للبناتعربًبكالورٌوسمعالً صالح خلؾ سلمان3796

تكرٌتث الكندي للبناتانكلٌزيبكالورٌوسموج عبدالسالم حاجم سلطان3797

تكرٌتث الكندي للبناتانكلٌزيبكالورٌوسهند سالم داود احمد3798

تكرٌتث الكندي للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسعبٌر ادهم كبٌل عبدالرحمن3799

تكرٌتث الكندي للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسؼفران داود سلمان عل3800ً

تكرٌتث الكندي للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسهدى سمٌر ابراهٌم حسٌن3801

تكرٌتث المحزم للبناتفٌزٌاءبكالورٌوسحسناء رافع احمد حسن3802

تكرٌتث المحزم للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسمرٌم خالد امٌن عل3803ً

تكرٌتث المرجان للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسشهد عصام سلٌمان موسى3804

تكرٌتث المرجان للبناتاحٌاءبكالورٌوسشهد معاذ توفٌك مخلؾ3805

تكرٌتث المرجان للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسصفا عصام احمد خطاب3806

تكرٌتث المرجان للبناترٌاضةبكالورٌوسؼادة سعدون خطاب ٌوسؾ3807

تكرٌتث المستنصرٌةعربًبكالورٌوسدالٌا دمحم طعمة عبدالرزاق3808

تكرٌتث المستنصرٌةجؽرافٌةبكالورٌوسفاتن ؼالب صالح صبح3809ً

تكرٌتث المماصداسالمٌةبكالورٌوساحمد صالح جاسم دمحم3810

تكرٌتث المماصدالتصادبكالورٌوسفارس عبدهللا صبحً حمٌد3811

تكرٌتث المماصدرٌاضٌاتبكالورٌوسخوله اسماعٌل خلٌل مهدي3812

تكرٌتث المماصدعربًبكالورٌوسمٌادة عبد فٌاض عل3813ً

تكرٌتث المماصدكٌمٌاءبكالورٌوسنور متعب هالل حمد3814

تكرٌتث المٌسلون المسائٌةاحٌاءبكالورٌوساسراء حجوب عبٌد ؼالب3815

تكرٌتث المٌسلون المسائٌةاحٌاءبكالورٌوساٌمان ؼالب حسن دمحم3816



تكرٌتث المٌسلون المسائٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسذكرى مهٌدي عاٌد خلؾ3817

تكرٌتث المٌسلون المسائٌةعربًبكالورٌوسزٌنب عبدهللا عبدالجلٌل عبدالكرٌم3818

تكرٌتث المٌسلون المسائٌةعربًبكالورٌوسصفا منذر عاٌد عمر3819

تكرٌتث المٌسلون للبناتانكلٌزيبكالورٌوسساره عامر حسٌن شاكر3820

تكرٌتث المٌسلون للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسذكرى عٌسى راشد برجس3821

تكرٌتث الناعمةجؽرافٌةبكالورٌوساٌمان علً حمد حسٌن3822

تكرٌتث الناعمةرٌاضٌاتبكالورٌوسبان فالح حسن طه3823

تكرٌتث الناعمةانكلٌزيبكالورٌوسرحاب سالم ٌوسؾ محمود3824

تكرٌتث الناعمةرٌاضةبكالورٌوسمصطفى برهان عبدالرزاق دمحم3825

تكرٌتث الناعمةعربًبكالورٌوسنضال حسٌن علً حمد3826

تكرٌتث الناعمةاحٌاءبكالورٌوسنور عامر ابراهٌم خلؾ3827

تكرٌتث الناعمةتارٌخبكالورٌوسنورا حسٌن علً عبدالرحمن3828

تكرٌتث بابل للبناتاحٌاءبكالورٌوساوراس جمال دحام هواس3829

تكرٌتث بابل للبناتاحٌاءبكالورٌوسرسل عدنان مصلح عاشج3830

تكرٌتث بابل للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسرشا رٌاض فاٌك رؤوؾ3831

تكرٌتث بابل للبناتعربًبكالورٌوسمنار عامر نجم عبدهللا3832

تكرٌتث دجلةاسالمٌةبكالورٌوسحامد محمود حسن حسٌن3833

تكرٌتث دجلة المسائٌةاجتماعٌاتبكالورٌوسحاتم كرٌم ابراهٌم مخلؾ3834

تكرٌتث دجلة المسائٌةالتصادبكالورٌوسرائد حمٌد حسن عل3835ً

تكرٌتث دجلة المسائٌةاسالمٌةبكالورٌوسؼزوان حرجان احمد خلؾ3836

تكرٌتث سعد بن معاذ للبناتعربًبكالورٌوسامل مشعان زبن حسن3837

تكرٌتث سعد بن معاذ للبناتانكلٌزيبكالورٌوسعدوٌه مجٌد جاسم دمحم3838

تكرٌتث سعد بن معاذ للبناتاحٌاءبكالورٌوسهند خالد عزٌز سلطان3839

تكرٌتث سمٌة للبناتعربًبكالورٌوساسراء صابر حبٌب رجب3840

تكرٌتث سمٌة للبناتعربًبكالورٌوساسراء عباس خضٌر وٌس3841

تكرٌتث سمٌة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوستماضر محمود حمٌد عبدهللا3842

تكرٌتث سمٌة للبناتتارٌخبكالورٌوسخلود جٌاد رحٌم احمد3843

تكرٌتث صفٌة للبناتعربًبكالورٌوسرٌم عبد الطٌؾ سعٌد3844

تكرٌتث صفٌة للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسزهراء عبدالرزاق صابر عبدالعزٌز3845

تكرٌتث صفٌة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسنسرٌن حامد عونً احمد3846

تكرٌتث عمبة بن نافعالتصادبكالورٌوسعلً حسٌن علً ول3847ً

تكرٌتث عمبة بن نافعاسالمٌةبكالورٌوسؼسان صبار حسٌن حمد3848

تكرٌتث عمبة بن نافعجؽرافٌةبكالورٌوسفاروق محمود خلٌفة جاسم3849

تكرٌتث عمبة بن نافععربًبكالورٌوسدمحم حسٌن علً ول3850ً

تكرٌتث عمبة بن نافعتارٌخبكالورٌوسمهند خلؾ نوفان ذٌاب3851



تكرٌتث عمبة بن نافعجؽرافٌةبكالورٌوسٌوسؾ مؤٌد ٌوسؾ العبد3852

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزاحٌاءبكالورٌوساحمد علً محمود خضٌر3853

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزحاسوببكالورٌوساسامة عبد حسن3854

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزاسالمٌةبكالورٌوساٌناس ؼالب محجوب ظاهر3855

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزالتصادبكالورٌوسحسٌن مزهر محمود عل3856ً

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزتارٌخبكالورٌوسحمزة سعدون مجٌد عل3857ً

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزتارٌخبكالورٌوسٌوسؾ مجول حمادي عساؾ3858

تكرٌتث عمر بن عبدالعزٌزرٌاضٌاتبكالورٌوسهندة محمود ابراهٌم محمود3859

تكرٌتث فاطمة للبناتانكلبزيبكالورٌوسٌمامة سعود عدامة هٌشان3860

تكرٌتحطٌناجتماعٌاتبكالورٌوسدالل شهاب حمودي شهاب3861

تكرٌتحطٌنانكلٌزيبكالورٌوسربٌعه ابراهٌم علً صالح3862

تكرٌتحطٌنعامبكالورٌوساحمد نعٌم عبد فرج3863

تكرٌتحطٌنعربًبكالورٌوسفالح صلٌب معٌوؾ مزعل3864

تكرٌتحطٌنرٌاضةبكالورٌوسمهند ؼازي حامد دمحم3865

تكرٌتخٌوط الشمسانكلٌزيبكالورٌوسسالً سعدون سعٌد حمٌد3866

تكرٌتخٌوط الشمسعربًبكالورٌوسسمٌة جاسم منجور عٌطان3867

تكرٌتخٌوط الشمستارٌخبكالورٌوسؼفران شٌبان فؤاد عبدالوهاب3868

تكرٌتخٌوط الشمسانكلٌزيبكالورٌوسفداء عٌسى راشد برجس3869

تكرٌتخٌوط الشمسرٌاضٌاتبكالورٌوسنور نجاح رحٌم طه3870

تكرٌتسعد بن معاذ للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسكرم خلٌل ابراهٌم محمود3871

تكرٌتسعد بن معاذ للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسهبة عزٌز اسماعٌل مطلن3872

تكرٌتطٌور الجنةعربًبكالورٌوسنور ابراهٌم علً معروؾ3873

تكرٌتع الحضارةعربًبكالورٌوستاج الدٌن احمد صابر عبدالعزٌز3874

تكرٌتع الحضارةاحٌاءبكالورٌوسسٌؾ بدٌع عمر شرٌؾ3875

تكرٌتع الحضارةعربًبكالورٌوسعبدهللا رشٌد اسود3876

تكرٌتع الحضارةجؽرافٌةبكالورٌوسعدنان عبدالنبً ٌاسٌن بكر3877

تكرٌتع الحضارةكٌمٌاءبكالورٌوسعكاب دمحم خلؾ نائل3878

تكرٌتع الحضارةاحٌاءبكالورٌوسعال سفٌان عبدهللا حسٌن3879

تكرٌتع الحضارةعربًبكالورٌوسلمى نزهان عبدالرحمن عبدالوهاب3880

تكرٌتع الفرلان للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسرٌهام خٌرو شهاب حمٌد3881

تكرٌتع الفرلان للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسرهام خٌرو شهاب3882

تكرٌتع الفرلان للبنٌنعلم نفسبكالورٌوسبٌداء عبدالرحمن جبر خضٌر3883

تكرٌتع الفرلان للبنٌنفنٌةبكالورٌوساشرؾ انور دمحم حسن3884

تكرٌتع الفرلان للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسجنان حبٌب عطٌة حمد3885

تكرٌتع الفرلان للبنٌنفٌزٌاءبكالورٌوسسهٌل نجم تركً عبد3886



تكرٌتع عمرو بن جندبجؽرافٌةبكالورٌوسمصطفى احمد عبد حسٌن3887

تكرٌتع عمرو بن جندبفٌزٌاءبكالورٌوسصهٌب اسامة طه ٌاسٌن3888

تكرٌتع عمرو بن جندبعربًبكالورٌوسنؽم داود سلوم سلطان3889

تكرٌتعباس بن فرناس للبنٌنعربًبكالورٌوسشهد عمران دمحم3890

تكرٌتعباس بن فرناس للبنٌنعلومبكالورٌوسصابرٌن رٌاض دمحم3891

تكرٌتعباس بن فرناس للبنٌنعربًبكالورٌوسصفا كامل ٌاسٌن حسٌن3892

تكرٌتعبدالجبار الماضًانكلٌزيبكالورٌوسحنان رٌاض علً حمد3893

تكرٌتعبدالجبار الماضًانكلٌزيبكالورٌوسسهام ابراهٌم مصطفى حمد3894

تكرٌتعبدالجبار الماضًعربًبكالورٌوسعالء صالح ٌوسؾ دمحم3895

تكرٌتعبدالجبار الماضًاسالمٌةبكالورٌوسعمار دمحم صالح عبدالرزاق3896

تكرٌتعوٌنات للبناتعربًبكالورٌوسهدى عبدالمادر امٌن محمود3897

تكرٌتعوٌنات للبناتتارٌخبكالورٌوسزهراء عادل عبدهللا مهدي3898

تكرٌتعوٌنات للبنٌنعربًبكالورٌوسدعاء ناصر عطٌة جبارة3899

تكرٌتعوٌنات للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسرسل ناظم هٌجل فرحان3900

تكرٌتعوٌنات للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسهر عزام جمعة خضر3901

تكرٌتفرسان الجامعة للبنٌنعلومبكالورٌوسفاتن عبدالرحمن محمود دمحم3902

تكرٌتلس بن ساعدةعربًبكالورٌوسصفا حسن عبدالوهاب جمٌل3903

تكرٌتم ابن المعتمعربًبكالورٌوسحٌدر موفك جهاد عل3904ً

تكرٌتم ابن المعتمانكلٌزيبكالورٌوسدنٌا مؤٌد حمدي لطٌؾ3905

تكرٌتم ابن المعتمعربًبكالورٌوسزهراء عبدالمادر زٌنو احمد3906

تكرٌتم ابن المعتمانكلٌزيبكالورٌوسزٌنب ثائر جاسم عبد3907

تكرٌتم ابن المعتماسالمٌةبكالورٌوسدمحم عزام عبود3908

تكرٌتم ابن المعتمكٌمٌاءبكالورٌوسنور جمال سعٌد صالح3909

تكرٌتم االسٌلعربًبكالورٌوسشٌماء اٌاد محمود ٌعكوب3910

تكرٌتم االسٌلعربًبكالورٌوسضحى خضٌر حسون عل3911ً

تكرٌتم االسٌلرٌاضةبكالورٌوسؼسك عادل عباس مصطفى3912

تكرٌتم االسٌلاسالمٌةبكالورٌوسهبة طارق ٌعموب ٌوسؾ3913

تكرٌتم االسٌل عربًبكالورٌوسهدٌل مدٌن دمحم احمد3914

تكرٌتم البشائر للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسرسل عبدالسالم صابر عبدالعزٌز3915

تكرٌتم البشائر للبناتعلم نفسبكالورٌوسسجى احمد صابر عبدالعزٌز3916

تكرٌتم البشائر للبناتانكلٌزيبكالورٌوسصابرٌن تركً دلً صالح3917

تكرٌتم البشائر للبناتعربًبكالورٌوسمروة خالد جمال دمحمسعٌد3918

تكرٌتم البو عظٌمرٌاضٌاتبكالورٌوسعبد الكرٌم عواد علً سالم3919

تكرٌتم الخلودتارٌخبكالورٌوسافنان ؼازي عطٌة زران3920

تكرٌتم الخلودعربًبكالورٌوسرانٌه عبدالفتاح ٌحٌى احمد3921



تكرٌتم الخلوداسالمٌةبكالورٌوسدعاء خالد مدهللا حاجم3922

تكرٌتم الخلودانكلٌزيبكالورٌوسسلوى سعدون مكً عل3923ً

تكرٌتم الخلودجؽرافٌةبكالورٌوسرؼد جمال دمحمعلً فتح3924ً

تكرٌتم الذرىرٌاضةبكالورٌوسحسن عبدالرزاق عبدهللا ابراهٌم3925

تكرٌتم الذرىاسالمٌةبكالورٌوسصبا نوفل صالح دمحم3926

تكرٌتم الذرىعلم نفسبكالورٌوسفاطمة خٌرهللا جاسم طالب3927

تكرٌتم الذرىتارٌخبكالورٌوسمهند عثمان جاجان صالح3928

تكرٌتم الذرىفٌزٌاءبكالورٌوسمهى مرعً حسٌن احمد3929

تكرٌتم الذرىاحٌاءبكالورٌوسهوازن نعمة شعبان حمٌد3930

تكرٌتم الصفا للبناتانكلٌزيبكالورٌوسنور دمحم ارمٌض ابراهٌم3931

تكرٌتم الصفا للبناتاسالمٌةبكالورٌوستمارا احمد جمٌل سنودي3932

تكرٌتم الصفا للبناتعربًبكالورٌوسسجى خلٌل ابراهٌم نجم3933

تكرٌتم العراقجؽرافٌةبكالورٌوسصكر عبدهللا صبحً حمٌد3934

تكرٌتم الفرلاناجتماعٌاتبكالورٌوساٌمان جاسم مهدي نصٌؾ3935

تكرٌتم الفرلانفٌزٌاءبكالورٌوسرامً سمٌر عبدالحمٌد عبدهللا3936

تكرٌتم الفرلانعربًبكالورٌوسسجى سعد مجٌد عطٌة3937

تكرٌتم الفرلاناجتماعٌاتبكالورٌوسنور هٌثم خلؾ هندي3938

تكرٌتم المؽٌرة للبنٌنعربًبكالورٌوسصبا حكمت كامل عبداللطٌؾ3939

تكرٌتم النداءعربًبكالورٌوسحفصه رعد سعٌد حمٌد3940

تكرٌتم النداءعربًبكالورٌوسعلٌاء حسٌن دمحم عباس3941

تكرٌتم الهمامٌة للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسرجا دمحم عبدالحمٌد شاكر3942

تكرٌتم الهمامٌة للبنٌناسالمٌةبكالورٌوسرئام طارق فرج عباس3943

تكرٌتم تبونرٌاضٌاتبكالورٌوسعمار عبدالستار مجٌد حمٌد3944

تكرٌتم حسن الصمٌدعًرٌاضٌاتبكالورٌوسانتصار صبار عكاب ؼزوان3945

تكرٌتم حسن الصمٌدعًجؽرافٌةبكالورٌوسجنان عبدالؽنً ثامر هٌشان3946

تكرٌتم حسن الصمٌدعًكٌمٌاءبكالورٌوسحنٌن راضً رمضان ٌاس3947

تكرٌتم حسن الصمٌدعًعربًبكالورٌوسعمر بدر ضاحً حمد3948

تكرٌتم حسن الصمٌدعًانكلٌزيبكالورٌوسعهد اركان دمحم صالح3949

تكرٌتم حسن الصمٌدعًاسالمٌةبكالورٌوسمصطفى عامر محمود رجب3950

تكرٌتم حسن الصمٌدعًرٌاضةبكالورٌوسمصطفى كمال مزاحم ثامر3951

تكرٌتم حسن الصمٌدعًرٌاضٌاتبكالورٌوسنور ومٌض جلٌل ابراهٌم3952

تكرٌتم حطٌنعلومبكالورٌوسعدي مولود حاجم سلطان3953

تكرٌتم حطٌنجؽرافٌةبكالورٌوسمحمود شاكر محمود احمد3954

تكرٌتم حطٌنتارٌخبكالورٌوساشجان عمار احمد محمود3955

تكرٌتم حطٌنانكلٌزيبكالورٌوسسهاد عبدالمنعم خالد مصلح3956



تكرٌتم عمرو بن جندبفٌزٌاءبكالورٌوساالء احمد رحٌل عفتان3957

تكرٌتم عمرو بن جندبكٌمٌاءبكالورٌوساٌة ولٌد عبدهللا دمحم3958

تكرٌتم عمرو بن جندبعربًبكالورٌوسسماح نوري رمضان خزعل3959

تكرٌتم عمرو بن جندباجتماعٌاتبكالورٌوسعثمان مهدي صالح ٌوسؾ3960

تكرٌتم عمرو بن جندباحٌاءبكالورٌوسسما مثنى مرع3961ً

تكرٌتم عمرو بن جندباجتماعٌاتبكالورٌوسفٌفٌان سحاب علً مطرود3962

تكرٌتم عمرو بن جندبعربًبكالورٌوسوسن فواز حمدي دمحم3963

تكرٌتم عمرو بن جندبعربًبكالورٌوسهند عبدالجبار دمحم اسماعٌل3964

تكرٌتدمحم الهزاع للبناتعلم نفسبكالورٌوسبان هزبر مرشود حسن3965

تكرٌتدمحم الهزاع للبناتاسالمٌةبكالورٌوسصفٌة محمود حمٌد عبدهللا3966

تكرٌتدمحم الهزاع للبناتجؽرافٌةبكالورٌوسناهدة محمود زٌدان خلؾ3967

تكرٌتدمحم الهزاع للبناتاسالمٌةبكالورٌوسهند دمحم ثابت نعمان3968

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنتارٌخبكالورٌوساسماء مصطفى حمٌد عبدهللا3969

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌناسالمٌةبكالورٌوساوراس دمحم عبدهللا عواد3970

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسحنان رحمن سرحان حمود3971

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسسالً صباح علً عٌدي3972

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنتارٌخبكالورٌوسصبار احمد رحٌم حمد3973

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنعربًبكالورٌوسصبري عبد حسن حسٌن3974

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنعلوم لرانبكالورٌوسعثمان فرج ارحٌم ابراهٌم3975

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسفارس سلمان مشري صبح3976

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسمرٌم سلمان مشري صبح3977

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسوسام صباح علً عٌدي3978

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنرٌاضٌاتبكالورٌوسهند مؤٌد رشٌد عبد3979

تكرٌتمخٌؾ عبد عصمًاسالمٌةبكالورٌوساحمد سالم خٌرهللا محمود3980

تكرٌتمخٌؾ عبد عصمًعربًبكالورٌوسعبدهللا عماد طارق رحٌم3981

تكرٌتمعاوٌة بن ابً سفٌاناسالمٌةبكالورٌوسساجده عبدالواحد حسٌن عبود3982

تكرٌت1مولود مخلص رٌاضةبكالورٌوسسٌؾ خٌرو ٌاسٌن حسٌن3983

تكرٌت2مولود مخلص رٌاضةبكالورٌوسحٌدر اسماعٌل نافع ٌوسؾ3984

تكرٌتهارون الرشٌدرٌاضةبكالورٌوسحسن احمد حسٌن حمد3985

تكرٌتهارون الرشٌداسالمٌةبكالورٌوسشٌماء صالح حمٌد عل3986ً

تكرٌتاالحرار للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوساٌات نعمان جاسم دمحم3987

تكرٌتابن الفمٌةتارٌخبكالورٌوسرٌام لحطان حاتم3988

تكرٌتبٌادر الخٌراسالمٌةبكالورٌوساوس عبدالرزاق حازم3989

تكرٌتمدرسة الطموح االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسمهند سعدون داود3990

تكرٌتمدرسة الوفاءكٌمٌاءبكالورٌوسهبه جمٌل ابراهٌم3991



تكرٌتمدرسة الخنساء االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسشهباء احمد حسن3992

تكرٌتمدرسة المرجان االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسشهباء صباح عاٌد3993

تكرٌتمدرسة المرجان االبتدائٌةرٌاضهبكالورٌوساٌام شرٌؾ فاٌك3994

تكرٌتسعد ابن معاذ للبناتإسالمٌةبكالورٌوسسمرة فٌصل سعٌد3995

تكرٌتسعبد بن معاذ للبنٌناجتماعٌاتبكالورٌوسمضر ؼازي سعٌد3996

تكرٌتحٌفا للبنٌنإنكلٌزيبكالورٌوسنسرٌن فاضل عٌسى سلمان3997

تكرٌتالشهٌد جفال تارٌخبكالورٌوسرؤى صالح حسن محمود3998

تكرٌتمتوسطة النداءعلوم حٌاةبكالورٌوسمنال عبدهللا عزٌز بصاص3999

تكرٌت البٌانرٌاضةبكالورٌوساسراء مولود مرع4000ً

تكرٌتالخنساءإنكلٌزيبكالورٌوسأسماء مولود مرع4001ً

تكرٌتمتوسطة الٌسر علوم إسالمٌةبكالورٌوسنبراس مولود مرع4002ً

تكرٌتاعدادٌة الخنساءإنكلٌزيبكالورٌوسحنٌن ناصر سلٌمان4003

تكرٌتمدرسة الهالل االبتدائٌةعلوم حٌاةبكالورٌوسهبة منذر نعمان4004

تكرٌتمدرسة الهالل االبتدائٌةعلوم إسالمٌة بكالورٌوسشهد عامر ضامن4005

تكرٌتالفرلان.  ثإسالمٌة بكالورٌوسمهند دمحم حسن4006

تكرٌتالحرمٌن الشرٌفٌنإنكلٌزيبكالورٌوسٌوسؾ رعد دحام4007

تكرٌتمدرسة عٌن الرمانة االبتدائٌةعلوم لرانبكالورٌوسجلٌل لٌس جلٌل4008

تكرٌتمدرسة الشهٌدٌنإنكلٌزيبكالورٌوسرسل رشٌد إبراهٌم خلؾ4009

تكرٌتمدرسة خٌوط الشمس علوم حٌاةبكالورٌوسهند كرٌم محمود4010

تكرٌتثانوٌة المحزم التصادبكالورٌوسشٌماء سعد دحام داود4011

تكرٌتثانوٌة ابن المعتمتارٌخبكالورٌوسرضاب زكً محمود4012

تكرٌتالخنساء. ث إنكلٌزي بكالورٌوسرسل بدٌع عارؾ عزت4013

تكرٌتث النظامٌة للنازحٌنعلوم لرانبكالورٌوسندى عفر بدوي نبع4014

تكرٌتاعدادٌة الباروديإنكلٌزيبكالورٌوسشهالء منٌر عل4015ً

تكرٌتابً فراس الحمدانً علوم حٌاةبكالورٌوسمٌادة سعد احمد حسٌن4016

تكرٌتمدرسة النصر االبتدائٌةعلوم حٌاةبكالورٌوساسراء سمٌر عبدهللا النعٌم4017ً

تكرٌتالبارودي.ث علوم حٌاةبكالورٌوسلمى لٌس صالح دمحم4018

تكرٌتالمحزم.ث تارٌخبكالورٌوسسجى دمحم عبدالحمٌد4019

تكرٌتمدرسة المحزم عربً بكالورٌوسنوال هاشم كامل4020

تكرٌتخالد بن الولٌدعربً بكالورٌوسزٌنب ؼازي فاضل4021

تكرٌتخٌوط الشمسرٌاضةبكالورٌوسزٌن العابدٌن حسن حمٌد4022

تكرٌتابن العبادتارٌخبكالورٌوسؼسان عدنان عبدالكرٌم4023

تكرٌتثانوٌة مٌسلونعلوم حٌاة بكالورٌوسخلد دمحم عطٌة4024

تكرٌتثانوٌة التوحٌد للبنٌنالتصادبكالورٌوساحمد ضٌاء احمد4025

تكرٌتثانوٌة المحزم للبنٌنالتصادبكالورٌوسبراء إبراهٌم عبدهللا4026



تكرٌتثانوٌة الباروديرٌاضةبكالورٌوسرسل عبدهللا صالح4027

تكرٌتمتوسطة النداءكٌمٌاءبكالورٌوسحنان سعد مصطفى ٌوسؾ4028

تكرٌتمدرسة االحرار االبتدائٌةإنكلٌزيبكالورٌوسخمائل سعد مصطفى ٌوسؾ4029

تكرٌتمدرسة الشٌخ عبدالكرٌم النداجؽرافٌةبكالورٌوسانعام مهدي حسن4030

تكرٌتمدرسة التمى إنكلٌزيبكالورٌوسدٌنا معن تركً عجٌل4031

تكرٌتمتوسطة ابن المعتمرٌاضةبكالورٌوساحمد نوري راشد زٌدان4032

تكرٌتاعدادٌة عمر بن جندبجؽرافٌة بكالورٌوسمصطفى جواد احمد زٌدان4033

تكرٌتمدرسة الباروديعربً بكالورٌوسرنا معن تركً عجٌل4034

تكرٌتمدرسة االمٌرةجؽرافٌة بكالورٌوساالء ضٌاء خلٌل عبدالرزاق4035

تكرٌتمتوسطة الشٌد ناطك دهوانرٌاضٌاتبكالورٌوسمروة دمحم إسماعٌل4036

تكرٌتسمٌةحاسوببكالورٌوسسجى احمد كرٌم4037

تكرٌتحٌفا االبتدائٌة حاسوببكالورٌوسموج احمد كرٌم4038

تكرٌتالنصر االبتدائٌة إنكلٌزيبكالورٌوساٌه دمحم إسماعٌل4039

تكرٌتثانوٌة الزهورتارٌخ بكالورٌوسفلاير زكرٌا عزٌز محمود4040

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات كٌمٌاءبكالورٌوسمروة خلٌل حسٌن علوان4041

تكرٌتثانوٌة الثرثار حاسوببكالورٌوسنادٌه حمدي حسٌن4042

تكرٌتحطٌن. م إسالمٌةبكالورٌوسولٌد خالد احمد4043

تكرٌتالنباهة رٌاضةبكالورٌوسخلٌل عدنان خلٌل4044

تكرٌتالثرثارالتصادبكالورٌوسهدٌر جواد خطاب4045

تكرٌتثانوٌة الناعمة المختلطةعربً بكالورٌوساسٌل عبدالرحمن كرٌم عبدالرحمن4046

تكرٌتاعدادٌة الفرلانعربً بكالورٌوسرٌهام خٌرو شهاب4047

تكرٌتاعدادٌة الفرلانعلم نفس بكالورٌوسبٌداء عبدالرحمن جبر4048

تكرٌتمتوسطة المؽٌرة علوم حٌاةبكالورٌوسعبدهللا عبدالناصر عباس4049

تكرٌتمتوسطة الذرىعلوم لرانبكالورٌوسزٌنب فاضل عبدالملن4050

تكرٌتام المؤمنٌن للبنات. ثالتصادبكالورٌوسوسن هاشم صالح4051

تكرٌتثانوٌن المحزم للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسحنٌن دمحم عادل دمحم4052

تكرٌتثانوٌة المحزم للبنٌنعلوم حاسوببكالورٌوسرند مهند ماهر جاسم4053

تكرٌتمتوسطة النداءاجتماعبكالورٌوسعثمان علً عمر بكر4054

تكرٌتمدرسة الحافظ االبتدائٌةشرٌعةبكالورٌوساالء مندوب صالح مخلؾ4055

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات إنكلٌزيبكالورٌوسفرح احمد ٌوسؾ طالب4056

تكرٌتمتوسطة مٌسلونإنكلٌزيبكالورٌوسخلود صفاء مهدي حمدي4057

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات تارٌخبكالورٌوسرؼد حمدي مهدي حمدي4058

تكرٌتثانوٌة الصدٌدعلوم حٌاة بكالورٌوسانفال عبدالمجٌد سعٌد فرج4059

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات إسالمٌة بكالورٌوسابتسام توفٌك مصطفى خطاب4060

تكرٌتاالحرارتارٌخ بكالورٌوسمٌس ولٌد هزاع طالب4061



تكرٌتالبٌان تارٌخ بكالورٌوسلمى عبدهللا جاسم طالب4062

تكرٌتالنظامٌة بنٌنشرٌعة بكالورٌوسسجى سامان صالح الدٌن4063

تكرٌتثانوٌة الصدٌدعلوم حٌاة بكالورٌوسمصطفى ناظم توفٌك4064

تكرٌتثانوٌة الكنديرٌاضةبكالورٌوساحمد شاكر محمود ارحٌم4065

تكرٌتحطٌن اسالمٌة بكالورٌوسعالء حمادي مضحً خلؾ 4066

تكرٌتالذهب األسودإنكلٌزيبكالورٌوسلماء خوام دمحم4067

تكرٌتثانوٌة البوهٌازعتارٌخبكالورٌوسرواء إبراهٌم انصٌؾ4068

تكرٌتثانوٌة نازن المالئكه تارٌخبكالورٌوسرائد بدري عل4069ً

تكرٌتالذهب األسودرٌاضةبكالورٌوسعمر ولٌد زكً دمحم4070

تكرٌتالشهٌد جفال االبتدائٌة تارٌخبكالورٌوسنور صباح نوري4071

تكرٌتحً األربعٌنجؽرافٌة بكالورٌوسعلٌاء عبدالكرٌم شهاب4072

تكرٌتحً األربعٌنفٌزٌاءبكالورٌوسانمار شاكر محمود4073

تكرٌتثانوٌة الزهور للبنات علوم حٌاةبكالورٌوسمرٌم دمحم هاشم4074

تكرٌتثانوٌة التوحٌد للبنٌنعلوم حاسباتبكالورٌوسسارة فالح عبد4075

تكرٌتثانوٌة دجلة للبنٌنعلم نفسبكالورٌوسسالم عزت عباس4076

تكرٌتالحرمٌنرٌاضةبكالورٌوسعمر ولٌد زك4077ً

تكرٌتبابل للبنات. ثجٌلوجًبكالورٌوسرانٌا هٌثم سام4078ً

تكرٌتبابل للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمنى كرٌم دمحم4079

تكرٌتمتوسطة الصدٌدجؽرافٌةبكالورٌوسعلً عواد طعمة صٌاح4080

تكرٌتمتوسطة الصدٌدعربً بكالورٌوسشالل سالم هدرٌس4081

تكرٌتثانوٌة البوهٌازع للبناتالتصادبكالورٌوسسارة دمحم مجٌد عبٌد4082

تكرٌتثانوٌة البوهٌازع للبنٌنانكلٌزيبكالورٌوسزبٌدة دمحم مجٌد عبٌد4083

تكرٌتمتوسطة الباروديانكلٌزيبكالورٌوساسراء عطا هللا حمٌد4084

تكرٌتمدرسة الشهٌد ولٌد انور االبتدائٌةعلوم لرانبكالورٌوسمروة احمد احمد خلؾ ربٌع4085

تكرٌتمدرسة الشهٌد ولٌد انور االبتدائٌةالتصاد منزلًبكالورٌوسسارة ذاكر محمود خضر4086

تكرٌتثانوٌة الحضارةالتصادبكالورٌوساٌمن خلٌل علً فرحان4087

تكرٌتمدرسة العماشاجتماعبكالورٌوسانمار نوري ندا 4088

تكرٌتثانوٌة الحضارةجؽرافٌة بكالورٌوسٌحٌى شالل ندا عبدهللا4089

تكرٌتمتوسطة الٌسر انكلٌزيبكالورٌوسنبراس علً خمٌس موسى4090

تكرٌتمتوسطة عمر المختارعربً بكالورٌوسدمحم نعمان جاسم4091

تكرٌتمدرسة الثرثار االبتدائٌةرٌاضةدبلومضحى عبدالكرٌم طالب نصٌؾ4092

تكرٌتالنباهةرٌاضةدبلوممها عبدهللا محً مصطفى4093

تكرٌتمدرسة البدوي عامدبلومامل عبدهللا علً احمد4094

تكرٌتالبشار للبنات رٌاضٌات دبلومرانٌا بدري احمد4095

تكرٌتاعدادٌة صناعة تكرٌت محاسبة دبلومعمار دمحم حسن فٌاض4096



تكرٌتالفسطاطفنٌة دبلومزٌنب عالء الدٌن حسٌن4097

تكرٌتابن الفمٌه المختلطةرٌاضٌاتدبلومشٌماء شجاع علً حمود4098

تكرٌتابن عمٌلعربًدبلوممنى ابراهٌم بحر فٌاض4099

تكرٌتابن عمٌلتارٌخدبلومندى ابراهٌم بحر فٌاض4100

تكرٌتابً دلؾ المختلطةرٌاضٌاتدبلومادٌب احمد دمحم احمد4101

تكرٌتابً دلؾ المختلطةعربًدبلومعمر دمحم ابراهٌم دمحم4102

تكرٌتابً فراس الحمدانًاسالمٌةدبلومسفٌان دمحم صالح كردي4103

تكرٌتاالنسانٌة االبتدائٌةعربًدبلومؼفران خلؾ ٌوسؾ عباس4104

تكرٌتاالنسانٌة االبتدائٌةاسالمٌةدبلومهبى ٌاس حمد دمحم4105

تكرٌتاالٌوبًعربًدبلومرواء نوح طه ارزٌك4106

تكرٌتاالٌوبًاسالمٌةدبلومزٌنب محمود حسن عل4107ً

تكرٌتالبهاء للبناتعربًدبلومدعاء جمال ابراهٌم ٌوسؾ4108

تكرٌتالبهاء للبناتعربًدبلومنور زهٌر حامد سلٌمان4109

تكرٌتالبهاء للبنٌنعربًدبلوماٌناس صالح كواد راه4110ً

تكرٌتالبو عجٌل للبنٌناسالمٌةدبلومباسل عجمً محمود ابراهٌم4111

تكرٌتالبو عجٌل للبنٌنعربًدبلومجمٌل حمٌد احمد فرحان4112

تكرٌتالتنمٌة المختلطةعربًدبلومسمٌر دمحم طعمة صالح4113

تكرٌتالجحافل للبنٌنعربًدبلوماحمد ضاري ذٌاب دمحم4114

تكرٌتالحارة الجدٌدة االولىعربًدبلومسارة عبدالسالم جواد4115

تكرٌتالحافظ االبتدائٌة المختلطةعلومدبلومرفمة علً حسٌن عل4116ً

تكرٌتالحسن للبناتعربًدبلومبتول عبدالرزاق صابر4117

تكرٌتالخمرانً المختلطةانكلٌزيدبلومرانٌة ناجً سامً خلٌل4118

تكرٌتالدمام المختلطةجؽرافٌةدبلومعلً سالم حمود طه4119

تكرٌتالدمام المختلطةرٌاضٌاتدبلومعهود مهدي فائك صالح4120

تكرٌتالذهب االسود المختلطةاسالمٌةدبلومفواز حمدي دمحم لاسم4121

تكرٌتالذهب االسود المختلطةعلومدبلوماسراء مولود حاجم سلطان4122

تكرٌتالرخاءعربًدبلومهٌفاء عكاب ؼزوان رحٌل4123

تكرٌتالرٌشاناسالمٌةدبلومرشا سعود جابر ابراهٌم4124

تكرٌتالرٌشانعربًدبلومسمٌة ناجً جبار حمد4125

تكرٌتالرٌشانرٌاضةدبلوممناؾ هاشم دمحم صالح4126

تكرٌتالزالٌة المختلطةاسالمٌةدبلوممؤٌد محً مرعً حسن4127

تكرٌتالزالٌة المختلطةاسالمٌةدبلومٌوسؾ عبدالكرٌم جاسم دمحم4128

تكرٌتالزمخشريعربًدبلومامانً سامً طه هزاع4129

تكرٌتالزمخشريانكلٌزيدبلومدمحم هاشم ؼانم شاكر4130

تكرٌتالسندباد التكمٌلٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعلٌه خٌرهللا خطاب بكر4131



تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةعربًدبلومالشٌماء صالح خلؾ رجب4132

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةاسالمٌةدبلومحسٌن صبري السعٌد عبدالؽن4133ً

تكرٌتالسوٌس التكمٌلٌةفنٌةدبلوممصطفى عبدالخالك اسماعٌل ابراهٌم4134

تكرٌتالشمال المختلطةرٌاضٌاتدبلومشهد جمال نعمان فرحان4135

تكرٌتالشمال المختلطةاسالمٌةدبلومعمر طارق طعمة مجٌد4136

تكرٌتالشهامة للنازحٌنرٌاضٌاتدبلومإسماعٌل ابراهٌم عبداللطٌؾ طوكان4137

تكرٌتثانوٌة المرجان للبناتفٌزٌاءدبلومدمحم نافع ماهر نجم 4138

تكرٌتالشهامة للنازحٌناسالمٌةدبلومعالء عبود ؼزال طلب4139

تكرٌتالشهٌد جفالتارٌخدبلوماسراء ستار كرٌم عمر4140

تكرٌتالشهٌد جفالانكلٌزيدبلومحال سالم شحاذة صالح4141

تكرٌتالشهٌد جفالعربًدبلومسنابل دمحم حسٌن رحٌم4142

تكرٌتالشهٌد جفالرٌاضٌاتدبلومهند حمٌد شهاب احمد4143

تكرٌتالشهٌد ولٌداسالمٌةدبلومفتح الدٌن حسٌن محمود دمحم4144

تكرٌتالشهٌد ولٌدرٌاضٌاتدبلومناهض دمحم سلٌمان4145

تكرٌتالشهٌدٌن المختلطةعربًدبلومرؼده ماهر خلؾ طعمة4146

تكرٌتالصادلٌنعربًدبلوماٌالؾ رائد ٌاسٌن عبدالرزاق4147

تكرٌتالصادلٌنعربًدبلومخمائل باسم خٌرهللا رشٌد4148

تكرٌتالصدٌرةعربًدبلومحنان رٌاض زكري دمحم4149

تكرٌتالعباسٌة التكمٌلٌةعربًدبلومضٌاء عابد دمحم مهدي4150

تكرٌتالعباسٌة التكمٌلٌةعربًدبلوممنى احمد رزولً خلؾ4151

تكرٌتالعراق الحر االبتدائٌةعربًدبلومدمحم خضٌر حمادي حسٌن4152

تكرٌتالعراق الحر االبتدائٌةعامدبلومنبأ صبار حسٌن حمد4153

تكرٌتالفسطاطانكلٌزيدبلومدعاء جمٌل سنودي4154

تكرٌتالفسطاطعربًدبلومفاطمة ثائر رشٌد لطٌؾ4155

تكرٌتالفسطاطعربًدبلوممحمود عبدالرزاق منٌر سنودي4156

تكرٌتالكنوز االبتدائٌة للبناتاجتماعٌاتدبلوممالٌٌن طالل عاٌد عبود4157

تكرٌت(مثمفً الرافدٌن  )الكوٌت الرابعة تارٌخدبلوماٌمان عادل دمحم صالح4158

تكرٌت(مثمفً الرافدٌن  )الكوٌت الرابعة رٌاضٌاتدبلومحنان حماد عبدهللا عكاب4159

تكرٌتاللؤلؤة للنازحٌنعربًدبلومفرح سعٌد حماد حمادي4160

تكرٌتالمرجان للبنٌنعربًدبلومخنساء ازهر ٌسر جداع4161

تكرٌتالمرجان للبنٌنعربًدبلومسارة لؤي عبدالكرٌم مهدي4162

تكرٌتالمرجان للبنٌنعلومدبلومسجى مؤٌد سلطان وهٌب4163

تكرٌتالمرجان للنازحٌنرٌاضٌاتدبلومعبٌر جمعة مطلن مجٌت4164

تكرٌتالنابؽة الجعديعامدبلومعلٌاء مناؾ صالح ٌوسؾ4165

تكرٌتالنهروان للبناتعلومدبلومشهد حاتم فٌصل عل4166ً



تكرٌتالهدى االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلوملٌنا كرٌم شحاذة4167

تكرٌتالهدى االبتدائٌةانكلٌزيدبلومنهى فوزي مصطفى ٌوسؾ4168

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةعربًدبلومسهى جمال حسن خلؾ4169

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةانكلٌزيدبلومرؼد حكمت شهاب احمد4170

تكرٌتالهمامٌة التكمٌلٌةاسالمٌةدبلوممها سفٌان علً ابراهٌم4171

تكرٌتام المرىرٌاضٌاتدبلومحسام عبدهللا دمحم محمود4172

تكرٌتام المرىرٌاضٌاتدبلومعباس دحام ٌاسٌن علٌوي4173

تكرٌتام المرىرٌاضٌاتدبلوملٌث حسن دمحم محمود4174

تكرٌتامرؤ المٌسرٌاضٌتدبلومرعد حرجان احمد خلؾ4175

تكرٌتبٌادر الخٌراسالمٌةدبلومبلمٌس شاكر احمد خلؾ4176

تكرٌتبٌادر الخٌرعربًدبلومؼفران ستار محمود سهٌل4177

تكرٌتبٌادر الخٌرتارٌخدبلوممحمود شاكر محمود سهٌل4178

تكرٌتبٌادر الخٌر اسالمٌةدبلومهمام عبداللطٌؾ محمود فٌحان4179

تكرٌتحطٌنرٌاضٌاتدبلومزٌنب بسام طاٌس جبر4180

تكرٌتحٌفا للبناتاسالمٌةدبلوماسماء حامد صبحً عل4181ً

تكرٌتحٌفا للبناتانكلٌزيدبلوماسماء رافع ادهام ابراهٌم4182

تكرٌتحٌفا للبناتعربًدبلومشٌماء احمد كاظم مصطفى4183

تكرٌتخٌوط الشمسرٌاضٌاتدبلومشفاء عبدهللا خاطر زٌدان4184

تكرٌتخٌوط الشمسعربًدبلومشٌماء سعد احمد حسٌن4185

تكرٌتصفٌةعربًدبلوماٌمان ضٌاء ذٌاب فرج4186

تكرٌتصفٌةعلومدبلومفاطمه عبدالرزاق صابر خلؾ4187

تكرٌتعبدالكرٌم الدباناسالمٌةدبلومهناء عبدالجبار احمد سلطان4188

تكرٌتعٌن الرمانة المختلطةانكلٌزيدبلومدمحم عبدالرزاق كمال رحٌم4189

تكرٌتفاطمة االبتدائٌةاسالمٌةدبلومابتسام ابراهٌم احمد عل4190ً

تكرٌتفاطمة االبتدائٌةعربًدبلومزٌنة حمٌد أحمٌد عل4191ً

تكرٌتفاطمة االبتدائٌةاسالمٌةدبلومسهى حمٌد أحمٌد عل4192ً

تكرٌتفاطمة االبتدائٌةرٌاضةدبلومهدى ؼالب ندا ٌوسؾ4193

تكرٌتفرسان الجامعة للبناتتارٌخدبلومرحاب حمٌد حماد صالح4194

تكرٌتفرسان الجامعة للبناتانكلٌزيدبلومرٌم فاضل عباس عفصان4195

تكرٌتفرسان الجامعة للبناتاسالمٌةدبلومصنعاء ندا كتاب عالوي4196

تكرٌتفرسان الجامعة للبناتاسالمٌةدبلوموالء علً حسن ثرثار4197

تكرٌتفرسان الجامعة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومروٌدة عداي فزع حمدان4198

تكرٌتلس بن ساعدةعربًدبلوماٌالؾ حاتم خلؾ فاضل4199

تكرٌتدمحم الهزاع للبناتعربًدبلومسهى مشعل سرحان جدي4200

تكرٌتدمحم الهزاع للبناترٌاضٌاتدبلومصفا مزاحم سلٌمان لطٌؾ4201



تكرٌتدمحم الهزاع للبناترٌاضٌاتدبلومماجدة مصطفى حمٌد عبدهللا4202

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنرٌاضٌاتدبلومامانً صالح خلؾ سلمان4203

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنعربًدبلومصفا عادل سلٌمان صالح4204

تكرٌتدمحم الهزاع للبنٌنعربًدبلومدمحم عبدالعزٌز حسن مهٌري4205

تكرٌتمعاوٌة بن ابً سفٌانعربًدبلومرؤى حمدان خضٌر جدوع4206

تكرٌتمعاوٌة بن ابً سفٌانرٌاضٌاتدبلومناطك محمود عبدهللا حمود4207

تكرٌتمكٌشٌفة للبنٌناسالمٌةدبلوماحمد جاسم دمحم شالل4208

تكرٌتمكٌشٌفة للبنٌنتارٌخدبلومالبال حمٌد مخلؾ طعمة4209

تكرٌتمكٌشٌفة للبنٌناسالمٌةدبلومجزائر جاسم دمحم حسن4210

تكرٌتمكٌشٌفة للبنٌناسالمٌةدبلومعلً رشٌد دمحم جوري4211

تكرٌتنداء المدسعربًدبلومرؼد حمزة رشٌد لطٌؾ4212

تكرٌتنداء المدسرٌاضٌاتدبلوممٌادة وسام زكري مهدي4213

تكرٌتنداء المدسرٌاضٌاتدبلومهالة فاٌك صابر عجوان4214

تكرٌتمدرسة خٌوط الشمس إسالمٌةدبلومهدى حسن احمد4215

تكرٌتمدرسة عٌن الرمانة االبتدائٌةعربً دبلومؼادة لٌس جلٌل4216

تكرٌتمدرسة تبوناجتماعٌاتدبلومعبٌر شعبان حمد4217

تكرٌتالبالؼة االبتدائٌةعربً دبلومصفا صالح إسماعٌل4218

تكرٌتالبشائر االبتدائٌة رٌاضٌات دبلومرانٌا بدري احمد4219

تكرٌتاالسرة التعلٌمٌة االبتدائٌةعربً دبلومنسرٌن صالح الدٌن سعودي4220

تكرٌتمدرسة جمال الدبان االبتدائٌةإنكلٌزيدبلومشهد احمد خلٌل4221

تكرٌتمدرسة حطٌنرٌاضٌات دبلومشٌرٌن صباح صدٌم4222

تكرٌتمدرسة تكرٌت االبتدائٌة للبنٌنرٌاضةدبلومإبراهٌم ؼصوب رؤوؾ4223

تكرٌتنداء المدس االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلومهند رعد ٌونس زٌدان4224

تكرٌتالذهب األسودعربً دبلومهدٌل موفك دمحم4225

تكرٌتالنباهة عربً دبلومهبة موفك دمحم4226

تكرٌتاالحراررٌاضٌاتدبلومصفا سمٌر خطاب بكر4227

تكرٌتاالحراررٌاضٌاتدبلومسمٌة نزهان خطاب بكر4228

تكرٌتالنظامٌة بنٌنرٌاضٌات دبلومعلً ٌحٌى مهدي صالح4229

تكرٌتالنظامٌة بنٌنعربً دبلومحٌدر ٌحٌى مهدي صالح4230

تكرٌتمدرسة الفسطاط االبتدائٌة عربً دبلومجوالن فوزي ٌحٌى4231

تكرٌتمدرسة الحسٌن للبنٌنعربً دبلومبنٌن دمحم حاتم4232

تكرٌتمدرسة سبأرٌاضٌاتدبلوممرام لصً خالد4233

تكرٌتمدرسة الطلٌعة عامدبلومامنة عمر نجم4234

تكرٌتالشهٌد جفال االبتدائٌة فنٌةدبلومأٌوب عدنان رحمن4235

تكرٌتالنصر النموذجٌة للبناتفنٌةدبلومؼسك محمود خلٌفة جاسم4236



تكرٌتمدرسة الشهٌد ولٌد انور االبتدائٌةانكلٌزيدبلومرؤى احمد خلؾ ربٌع4237

تكرٌتمدرسة الشهٌد ولٌد  االبتدائٌةرٌاضٌات دبلوماحمد عبد حمٌد حسن 4238

تكرٌتام عمارة رٌاضٌات دبلومساجدة احمد خالد4239

تكرٌتمدرسة خٌوط الشمس عربً دبلوممروة سبهان علً 4240

تكرٌتثانوٌة مٌسلون للبناتتارٌخبكالورٌوسرامٌة محمود شاكر4241

تكرٌتالهمامٌة عربًدبلوم تحرٌر علً حمد4242

تكرٌت ثانوٌة المستنصرٌة للبناتعلوم حٌاة ماجستٌربسمة ؼامس خضٌر4243

تكرٌت متوسطة الشٌخ مزاحم اسالمٌة ماجستٌر زٌاد مالن حسن فٌاض4244

تكرٌت الثرثار  المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسساره عامر محمود رشٌد4245

تكرٌت ابً فراس الحمدانًاسالمٌة بكالورٌوسامنه عباس فاضل علً 4246

تكرٌت مدرسة الكوٌت الرابعة جؽرافٌةبكالورٌوساالء جاسم فاضل عل4247ً

تكرٌت مدرسة الشهٌد ناطك الزهوان انكلٌزيبكالورٌوسرٌم حامد عبدهللا عبد4248

تكرٌت بٌادر الخٌر اسالمٌة بكالورٌوسنؽم خلٌؾ عجرش4249

تكرٌت السوٌس التكمٌلٌة رٌاضٌات بكالورٌوسامٌر سالم احمد4250

تكرٌت بٌادر الخٌر عربً بكالورٌوسشٌماء عبد الرحمن ٌاسٌن4251

تكرٌت بٌادر الخٌر احٌاء بكالورٌوسسٌناء نوري حسٌن4252

تكرٌت الهمامٌة اسالمٌة بكالورٌوسعلً حمٌد علً حمو4253

تكرٌت مدرسة الهدى انكلٌزيبكالورٌوساحمد ماهر جسام4254

تكرٌت متوسطة الذرىعربًبكالورٌوسٌسرى سحاب عل4255ً

تكرٌت الفرلان االباتدائٌة كٌمٌاءبكالورٌوسحسام فاضل دمحم4256

تكرٌت عمر بن جندب رٌاضٌاتبكالورٌوسهمام فاضل دمحم4257

تكرٌت مدرسة المستنصرٌة احٌاءبكالورٌوسمروة داود سلٌمان حمٌد4258

تكرٌت التكمٌلٌة رٌاضٌاتبكالورٌوسنور عبدهللا عبدهللا ٌاسٌن4259

تكرٌت ابن الحزم االبتدائٌةجؽرافٌةبكالورٌوسامنه صالح كامل جمٌل4260

تكرٌت المكاسب االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسسالم مساهر حمد ٌوسؾ4261

تكرٌت المكاسب االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوساحمد حسن عمر4262

تكرٌت ثانوٌة المستنصرٌة للبناتاسالمٌةبكالورٌوسنور صباح احمد حمد4263

تكرٌت متوسطة حسن الصمٌدعًعربًبكالورٌوسبان جمال ٌحٌى عل4264ً

تكرٌت االمة االبتدائٌةتارٌخبكالورٌوسضحى احمد هاشم4265

تكرٌت ثانوٌة المستنصرٌة للبناتالتصادبكالورٌوسرحاب فالح اٌوب4266

تكرٌت متوسطة النباهه التكمٌلٌةرٌاضٌاتبكالورٌوسنور صالح حمد4267

تكرٌت مدرسة الهمامٌة التكمٌلٌةرٌاضةبكالورٌوسحٌد اسماعٌل نافع4268

تكرٌت ثانوٌة خالد بن الولٌدالصادبكالورٌوسمروان محً خلؾ جاسم4269

تكرٌت الشهٌد جفال االبتدائٌةعربًبكالورٌوسشهد رجب عل4270ً

تكرٌت الذهب االسود اجتماعٌاتبكالورٌوستؽرٌد فؤاد علً ارزٌك4271



تكرٌت الذهب االسود رٌاضةبكالورٌوسسماح احسان عل4272ً

تكرٌتابً فراس الحمدانًحٌاةبكالورٌوساسفار عادل دمحم احمد4273

تكرٌتمدرسة النسٌم المختلةجؽرافةبكالورٌوسسبا لٌد خالد سالم4274

تكرٌتثانٌة مٌسلون للبنٌنتارٌخبكالورٌوسهٌبة عبدهللا سلم4275

تكرٌتثانوٌة التوحٌد للبنٌنإنكلٌزيبكالورٌوسدالٌا ولٌد خالد سالم4276

تكرٌتمدرسة الصالحٌة التكمٌلٌةجؽرافٌةبكالورٌوسعلً فائك مشعل لدوري 4277

تكرٌتمدرسة عرفة للبنٌنجؽرافٌةبكالورٌوسهدٌل طلب فارس احمد4278

تكرٌتسمٌة االبتدائٌة للبناتإنكلٌزيبكالورٌوساشاق منتصر جاسم دمحم4279

تكرٌتمتوسطة الشٌخ مزاحمإنكلٌزيبكالورٌوسساره طارق باٌٌز4280

تكرٌتمدرسة الزالٌة المختلطةرٌاضٌاتبكالورٌوسسالً دحام زبن حسن العبٌدي4281

تكرٌتمتوسطة حسن الصمٌدعًكٌمٌاءبكالورٌوسانس مصطاؾ حمودي احمد4282

تكرٌتمتوسطة حسن الصمٌدعًجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم مربد طة بكر4283

تكرٌت مدرسة تبون االبتدائٌة انكلٌزيبكالورٌوسلٌنا عبدهللا جاسم 4284

تكرٌت الحرمٌن الشرٌفٌنتارٌخبكالورٌوسزٌد رعد دحام داود4285

تكرٌت ابً فراس الحمدانً جؽرافٌةبكالورٌوسدمحم نجاح مصطفى حمٌد4286

تكرٌت خٌوط الشمسعربً بكالورٌوسسمٌة جاسم منجور4287

تكرٌت متوسطة الخلودكٌمٌاءبكالورٌوسرجاء محمود عل4288ً

تكرٌت ثانوٌة ابن المعتمإسالمٌةبكالورٌوسحٌدر موفك جهاد4289

تكرٌت متوسطة النداءعربً بكالورٌوسسوسن سهام عبدالجبار4290

تكرٌت صالح الدٌن االبتدائٌة إنكلٌزيبكالورٌوسعائشة ولٌد خالد4291

تكرٌت اعدادٌة عمر بن جندبعربً بكالورٌوسمٌالد بهاء عبداللطٌؾ4292

تكرٌت ثانوٌة الناعمة المختلطةترجمةبكالورٌوسنرمٌن دمحم كرٌم عبدالرحمن4293

تكرٌت ثانوٌة المؽٌرة تارٌخ بكالورٌوسانس باسم حمادي اخضٌر4294

تكرٌت النظامٌة بنٌنشرٌعة بكالورٌوسدمحم منذر خلٌل4295

تكرٌت ثانوٌة بابل للبنٌن جؽرافٌة بكالورٌوسرانٌة هٌثم سامً ندا4296

تكرٌت مدرسة الفسطاط االبتدائٌة  تارٌخ.بكالورٌوسسجى دمحم ذٌاب4297

تكرٌت عوٌنات االبتدائٌة جؽرافٌةبكالورٌوسازهار شاكر محمود ارحٌم4298

تكرٌت ث الكنديجؽرافٌةبكالورٌوسولاص سعٌد دمحم خلؾ4299

تكرٌت ثانوٌة البوهٌازعشرٌعة بكالورٌوساالء ربٌع سهٌل4300

تكرٌت متوسطة النداءعلوم حٌاة بكالورٌوسمصطفى عامر إبراهٌم4301

تكرٌت ثانوٌة الزهور للبنات إنكلٌزيبكالورٌوسمنال زكرٌا عزٌز4302

تكرٌت ثانوٌة الزهور للبنات إنكلٌزيبكالورٌوسعائشة ؼسان طاهر4303

تكرٌت الفرسان للبنٌن كٌمٌاء بكالورٌوسعهد مؤٌد حمدي لطٌؾ4304

تكرٌت مٌسلون للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسعهد أٌوب ٌونس4305

تكرٌت البوعجٌل االبتدائٌة علوم حٌاة بكالورٌوسمصعب نجٌب مطلن سلمان4306



تكرٌت ثانوٌة البوعجٌل المسائٌة كٌمٌاءبكالورٌوسرٌم ارحٌم طه بكر 4307

تكرٌت نداء المدس االبتدائٌة اسالمٌة دبلومنور شرٌؾ فٌاض4308

تكرٌت الهمامٌة عربًدبلومعدي عبد المكرٌم عوسج4309

تكرٌت الفسطاطفنٌة دبلوممحمود فرٌد احمد4310

تكرٌت ام المضاٌؾ االبتدائٌةعربًدبلومعالٌة لٌث ٌاسٌن4311

تكرٌت النابؽة الجعدي االبتدائٌةفنٌةدبلومنافع اسماعٌل نافع4312

تكرٌت المسطاط االبتدائٌةرٌاضهدبلومنبٌلة دمحم جبار4313

تكرٌت الشجاعة االبتدائٌةرٌاضةدبلومٌوسؾ عبد الؽنً طه4314

تكرٌت النظامٌة للنازحاتعربًدبلوماٌة حسام سعدون4315

تكرٌت الزالٌة االبتدائٌةاسالمٌةدبلوممؤٌد محً مرع4316ً

تكرٌت الذهب االسود رٌاضةدبلوممحمود خٌر هللا ؼن4317ً

تكرٌتمدرسة حطٌن للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسماح مصطفى عبد المادر4318

تكرٌتثانوٌة فاطمة للبناتإنكلٌزيدبلومٌمامه عٌاش دحام4319

تكرٌتمدرسة االحرار للتعلٌم مسرعرٌاضٌاتدبلومهدٌل عٌاش دحام4320

تكرٌتمدرسة حطٌن للبنٌنرٌاضٌاتدبلومأطٌاؾ عصمان طعمة4321

تكرٌتاعدادٌة الصناعةإدارةدبلومموج رائد ٌونس4322

تكرٌت مدرسة االٌمان االبتدائٌة إنكلٌزيدبلومؼفران عبدهللا رشٌد4323

تكرٌت ثانوٌة الناعمة احٌاء دبلومهبة خطاب عمر4324

تكرٌت النباهة إنكلٌزيدبلوممصطفى موفك دمحم4325

تكرٌت مدرسة الفسطاط االبتدائٌة عربً دبلومفرح احمد ذٌاب4326

تكرٌت مدرسة تبونعامدبلومبالل سري شاكر4327

تكرٌت متوسطة البوهٌازع رٌاضٌات بكالورٌوسدعاء عادل ٌاسٌن 4328

سامراءالبتراءعلوم لرانماجستٌراحمد فاٌك حسٌن4329

سامراء علً بن ابً طالب المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسابتسام مضحً محمود4330

سامراء الهادي االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومابتهال احمد دمحم مهدي4331

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتاسالمٌةدبلومابتهال جمال لادر4332

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتانكلٌزيدبلومابتهال عبد السالم حسن4333

سامراء الملعة للبنات. ثالتصاد بكالورٌوسابتهال محمود شاكر محمود4334

سامراء تؽلب للبنٌن . ثعربً بكالورٌوسابراهٌم ثائر حمود صالح4335

سامراء سامراء المسائٌة لبنٌن. مرٌاضٌاتبكالورٌوسابراهٌم حاتم عبد حسن4336

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلومابراهٌم خلٌل ابراهٌم4337

سامراء الشهٌد واثك السامرائً للبنٌنالفمه واصولهبكالورٌوسابراهٌم عباس ابراهٌم دمحم4338

سامراء سامراء المسائٌة للبنٌن . مرٌاضٌات بكالورٌوسابراهٌم عبد العزٌز ٌحٌى4339

سامراء الشهٌد سعٌد علً للبنٌن . مفٌزٌاء بكالورٌوسابراهٌم دمحم حسن4340

سامراء المزهر للبنٌن. ثعربً بكالورٌوسابراهٌم مصطفى حسٌن4341



سامراء ضرار بن األزورجؽرافٌةبكالورٌوساثٌر رشٌد حمٌد4342

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتاسالمٌةدبلوماثٌر صالح سعٌد4343

سامراءالعفاؾ . ثرٌاضٌاتبكالورٌوساجوان صفاء صبوح علوش4344

سامراء جدة األبتدائٌة المختلطةعربًدبلوماحتساب عبد الرزاق عبد المهار4345

سامراء االخالق المختلطة. متارٌخبكالورٌوساحمد اسعد شاكر حمٌدي4346

سامراء الماهرة للبنٌن . مرٌاضٌات بكالورٌوساحمد اسماعٌل عبد عل4347ً

سامراء الملوٌة للبنٌن . مفٌزٌاء بكالورٌوساحمد برهان حسٌن محٌمٌد4348

سامراء عمر المختار للبنٌن . مرٌاضٌات بكالورٌوساحمد جمال لادر عبطان4349

سامراء الكرٌمٌة االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوساحمد حسن خضٌر4350

سامراء المزهر للبنٌن. ثاجتماعٌات بكالورٌوساحمد حمٌد مجٌد4351

سامراء الشهٌد علً علٌان . مرٌاضة بكالورٌوساحمد خالد احمد4352

سامراء الشهٌد علً العلٌان. مرٌاضة بكالورٌوساحمد خالد احمد اسماعٌل4353

سامراءالمعتصم. ث حاسوببكالورٌوساحمد زاحم دحام احمد4354

سامراء االعتماد للبنٌنرٌاضٌاتدبلوماحمد سرحان خمٌس عل4355ً

سامراء سامراء المسائٌة. مانكلٌزي بكالورٌوساحمد عماد عواد دمحم4356

سامراء المهدي المختلطةعربًدبلوماحمد فاضل حسن مهدي4357

سامراء الدستور بنٌنرٌاضةدبلوماحمد كرٌم حسن4358

سامراء ضرار بن االزور المختلطةتارٌخبكالورٌوساحمد لفته جاسم صالح4359

سامراء الخلود للتعلٌم المسرعتارٌخبكالورٌوساحمد دمحم جاسم محمود4360

سامراء الملوٌة للبنٌن . ماسالمٌة بكالورٌوساحمد دمحم عبد دمحم4361

سامراء الشمس المختلطةاسالمٌة بكالورٌوساحمد دمحم فاضل عباس 4362

سامراء سد الثرثار اسالمٌةدبلوماحمد محمود صالح هدو4363

سامراءمتوسطة الهاديإنكلٌزيبكالورٌوساحمد محمود عبدالخالك4364

سامراء مجد العرب االبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلوماحمد مزهر صالح اسود4365

سامراء األخالق األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوماحمد ناجً عبد احمد4366

سامراء الشرٌؾ كامل المختلطة . معلوم الحٌاة بكالورٌوساحمد نزهان جاسم مجٌد4367

سامراء الهادي المسائٌة. ثفٌزٌاءبكالورٌوساحمد وسام خلٌل4368

سامراء المعتصم للبنٌن . ثكٌمٌاء بكالورٌوساحمد وهٌب علً محمود4369

سامراء طنب الكبرى المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوساحمد ٌعموب ٌوسؾ عل4370ً

سامراءثانوٌة سامراء للبنٌن احٌاء بكالورٌوساحمد ٌونس احمد4371

سامراء ثمٌؾ األبتدائٌة للبنٌنعربًدبلوماحمد ٌونس جمعة4372

سامراءمدرسة مارٌا المطبٌة رٌاضٌاتدبلوماخالص حماد احمد سلمان4373

سامراء طنجة للبناترٌاضٌاتدبلوماخالص صالح ٌاسٌن احمد4374

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلوماخالص ماجد عبود4375

سامراء العفاؾ للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسارادة صالح سعدون محمود4376



سامراء البهجة للبناتاسالمٌةدبلوماروة نجم عبود مهدي4377

سامراء طنجة للبناترٌاضٌاتدبلوماروى شاكر محمود محٌمٌد4378

سامراء ضرار بن االزور المختلطةعربًدبلومارٌج مبارن حسن مبارن4379

سامراء زبٌدة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومارٌج مطر زٌدان4380

سامراء االخالق المختلطة . مانكلٌزي بكالورٌوسارٌج موفك حسٌن عل4381ً

سامراء طنب الكبرى المختلطةتارٌخبكالورٌوسازهار ناظم كامل حمود4382

سامراء سر من رأى للبنٌن . ثفٌزٌاء بكالورٌوساسامة حسٌن طه عل4383ً

سامراء الشٌماء للبناتاسالمٌةدبلوماستبرق كرٌم دمحم عبد4384

سامراء ثمٌؾ للبناتتارٌخبكالورٌوساستبرق هٌثم صالح مهدي4385

سامراء النعٌم للبنات. ماجتماعٌات بكالورٌوساسراء ارحٌم حمٌد خضٌر4386

سامراء ام سلمة للبناتتارٌخبكالورٌوساسراء امٌر ناظم4387

سامراء المعتز باهلل االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوماسراء حسن عباس4388

سامراء العاشك  المختلطة . مانكلٌزي بكالورٌوساسراء حسن كنعان4389

سامراء االخٌار للبنٌنرٌاضٌاتدبلوماسراء عبدالرحمن سلوم4390

سامراء النخٌل المختلطةانكلٌزيدبلوماسفار طالب دمحم اسماعٌل4391

سامراء المستنصر باهلل للبناترٌاضةدبلوماسماء احمد دمحم عبدهللا4392

سامراء فتاة الرافدٌن. مانكلٌزيبكالورٌوساسماء شاكر دمحم خلؾ4393

سامراء الملعة للبناتانكلٌزيبكالورٌوساسماء شاكر محمود خلؾ4394

سامراءالرٌاض للبناتعربً بكالورٌوساسماء عبدهللا صالح4395

سامراءالفضائل االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلوماسماء علً احمد عباس4396

سامراءتؽلب االبتدائٌةاسالمٌةبكالورٌوساسماء دمحم عواد4397

سامراء المعتصم للبنات . ثانكلٌزي بكالورٌوساسٌا ثامر عالن محمود4398

سامراء األخٌار للبنٌنلؽة عربٌةدبلوماسٌا حمٌد عباس4399

سامراء دبً للبنٌن . ثرٌاضٌات بكالورٌوساسٌل محمود ٌوسؾ دمحم4400

سامراء االسراء. متارٌخبكالورٌوساسٌل نزهان حسٌن علوان4401

سامراءثانوٌة التحرٌرعلوم إسالمٌةبكالورٌوساشواق إبراهٌم مخلؾ4402

سامراء الشهٌد واثكاسالمٌةدبلوماصٌل كرٌم محمود ارضٌمه4403

سامراء االرتماء للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوساصٌل لطؾ هللا احمد4404

سامراء الكندي للبنٌنانكلٌزيدبلوماطٌاؾ لطٌؾ صالح4405

سامراء االشاوس االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوماؼارٌد كامل كرٌم4406

سامراءمدرسة الجٌل الثائر للبناترٌاضٌات دبلوماؼارٌد ولٌد مسعود4407

سامراء خولة كامل للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسافراح سعد صالح حسن4408

سامراء سامراء للبنٌناسالمٌةدبلومافراح عبدالحافظ حمودي حسٌن4409

سامراء الزبٌر بن العوام رٌاضٌاتدبلومافراح عطٌة عبد4410

سامراء النخٌل المختلطةاجتماعٌاتدبلومالبال عبدالرزاق احمد حسٌن4411



سامراء الخلود للبنٌناسالمٌةدبلوماكرم خضٌر دمحم4412

سامراء الشهٌدة امٌة للبناترٌاضٌاتدبلوماالء حمٌد حسون حلٌم4413

سامراء النعٌم للبنات. ماحٌاءبكالورٌوساالء خالد عبد هللا دمحم4414

سامراء ثمٌؾ للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوساالء خالد عبدهللا4415

سامراء الصادق للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوساالء صالح عبدهللا داود4416

سامراء صفد المختلطةانكلٌزيدبلومالتفات علً مصلح4417

سامراء الزبٌر للبنٌن . عكٌمٌاء بكالورٌوسالحسٌن طالل عبد الجبار عبود4418

سامراء سامراء للبنٌنعربًبكالورٌوسالحكم فارس ذٌاب احمد4419

سامراء سامراء المسائٌة. ماصول دٌنبكالورٌوسالفاروق عمر علً عبد هللا4420

سامراء العاشك المختلطةتارٌخدبلومالمأمون حسن عبدهللا علٌوي4421

سامراء الطبري األبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومالهام جعفر صادق4422

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةالفمه واصولهبكالورٌوسالٌس سلوم عاشور4423

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومامال كرٌم خلؾ4424

سامراء الجٌل لجدٌد المسائٌة. ثانكلٌزيبكالورٌوسامال دمحم عبد الوب4425

سامراءمدرسة االفاق االبتدائٌة للبنٌنأصول فمهبكالورٌوسامامة عبداللطٌؾ حمٌد داود4426

سامراء االفاق للبنٌنعربًدبلومامامه عبداللطٌؾ حمٌد شرٌؾ4427

سامراء علً الهادي للبنٌن . عرٌاضٌات بكالورٌوسامانً خالد فلٌح حسن4428

سامراء المثنى للبنٌنعربًدبلومامانً عبدالرحٌم محمود سالم4429

سامراء المتوكل على هللا للبنٌنانكلٌزيدبلومامانً معن عبدالكرٌم عبدالرحمن4430

سامراء صفد المختلطةرٌاضٌاتدبلومامجد ناٌؾ جاسم4431

سامراءالعباسًاسالمٌةبكالورٌوسامنة اصٌل عطا هللا4432

سامراء الجٌل الثائر للبناترٌاضٌاتدبلومامنة شوكت محمود4433

سامراء ؼزة للبنات . معلوم لرآن بكالورٌوسامٌرة دمحم جاسم4434

سامراء لطر الندى للبنات . مرٌاضٌات بكالورٌوسامٌمة حسن ابراهٌم صالح4435

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسامٌنة عبد الرحٌم وهٌب4436

سامراء االفاق االبتدائٌة للبنٌنتارٌخبكالورٌوسانتصار نصٌؾ جاسم4437

سامراءمدرسة المعتمدرٌاضةبكالورٌوسانتصار ٌوسؾ محمود4438

سامراء الملعة للبنٌن . ثانكلٌزيبكالورٌوسانس جبار عبد عل4439ً

سامراء تؽلب المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسانسام عدنان حمٌدي4440

سامراء صفد المختلطةاسالمٌةدبلومانعام طاٌس جبوري حمود4441

سامراءاالثٌر االبتدائٌة جؽرافٌة بكالورٌوسانعام فوزي شذر4442

سامراء سومر للبنٌناسالمٌةدبلومانعام نجم عبد هللا4443

سامراء الموارد المختلطة . ثانكلٌزي بكالورٌوسانور حسٌن خلؾ عطٌة4444

سامراء االنفال للبنٌنتارٌخدبلوماٌاد علً حسٌن مهدي4445

سامراء ضرار بن االزور المختلطة . ثفٌزٌاء بكالورٌوساٌاد دمحم حسٌن علوان4446



سامراء عمورٌة للبنات. عفٌزٌاءبكالورٌوساٌة سعٌد عباس4447

سامراء سامراء المسائٌة للبنات. ثفٌزٌاء بكالورٌوساٌالؾ حٌدر صاحب شاكر4448

سامراء البهجة االبتدائٌة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوساٌالؾ فوزي كرٌم4449

سامراء صفد المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساٌمان احمد عزاوي اسود4450

سامراء الرافدٌن للبنات. معربًبكالورٌوساٌمان جبار عبدعل4451ً

سامراء الشهٌد واثكعلوم حٌاةبكالورٌوساٌمان سٌؾ الدٌن عبدالحافظ4452

سامراء لطر الندى للبنات . مانكلٌزي بكالورٌوساٌمان عادل محمود عبد4453

سامراء العاشك المختلطةرٌاضٌاتدبلوماٌمان ٌونس سلمان4454

سامراء الطبري المختلطةانكلٌزيدبلوماٌمن عبدالرزاق عطٌة زٌدان4455

سامراء ظفار االبتدائٌة المختلطةعربًدبلوماٌمن هٌثم احمد4456

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتلؽة عربٌةدبلوماٌناس اسماعٌل كردي4457

سامراء الجٌل الثائر تارٌخبكالورٌوساٌناس خالد جاسم دمحم4458

سامراء المعتز باهلل للبناتانكلٌزيبكالورٌوساٌناس سرحان خضٌر4459

سامراء الكوثر المختلطةعربًدبلوماٌناس عبدالرزاق جاسم4460

سامراء عز االسالم المختلطةعربًدبلوماٌناس عدي حاتم احمد4461

سامراء الكوثر االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيبكالورٌوساٌناس علً عبد الكرٌم4462

سامراء ام سلمة للبناتانكلٌزيبكالورٌوساٌناس دمحم حمٌد4463

سامراء طنجة للبناترٌاضٌاتدبلوماٌناس محمود علً وٌس4464

سامراء الجٌل الجدٌد . ثكٌمٌاء بكالورٌوساٌهاب احمد خضٌر4465

سامراء ابً حنٌفة المختلطةاسالمٌةبكالورٌوساٌوب صالح عبدهللا مهدي4466

سامراءثانوٌة الزبٌر بن العواماسالمٌةبكالورٌوسإبراهٌم إسماعٌل خلٌل 4467

سامراء االرتماء للبناترٌاضٌاتدبلومباسم اسماعٌل طه ٌاسٌن4468

سامراء األنفال األبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومبان ازهر حمٌد4469

سامراء المستعٌن باهلل للبنٌنعربًدبلومبان عدي لطوؾ4470

سامراء الشهٌد واثكرٌاضٌاتدبلومبتول حازم عبود طه4471

سامراء ظفار االبتدائٌة المختلطةتارٌخدبلومبراء اكرم احمد4472

سامراء العفاؾ للبنات . ثرٌاضة بكالورٌوسبراء جمال جاسم دمحم4473

سامراءثانوٌة الملعة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسبراء عبدالستار جاسم حموش4474ً

سامراء المستنصر باهلل للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسبراء لفتة حمود احمد4475

سامراء بنات الحسن المختلطةعربًدبلومبراءة جاسم مهدي صالح4476

سامراء الشمس المختلطةتارٌخبكالورٌوسبراق فاضل ٌونس احمد4477

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاةدبلومبسعاد خلؾ نجم4478

سامراء مسمط المختلطةانكلٌزيدبلومبسمة خالد عبدالرزاق4479

سامراء النجاة للبنات. مرٌاضٌات بكالورٌوسبسمة عبد الهادي ابراهٌم ٌاسٌن4480

سامراء ؼزة للبنات . مانكلٌزي بكالورٌوسبسمة ؼائب حسٌن4481



سامراء المعتصم للبنٌن . ثانكلٌزي بكالورٌوسبشرى عباس حسٌن حمد4482

سامراء المستنصر باهلل للبناترٌاضٌاتدبلومبشرى فاضل رشٌد توفٌك4483

سامراء المامشً المختطلةعربًدبلومبشرى وفٌك ابراهٌم صالح4484

سامراء علً بن ابً طالب المختلطةعربًدبلومبشٌر حردان محمود4485

سامراء الشهٌد فاٌك ذٌاباسالمٌة بكالورٌوسبكر عبد هللا محمود بشٌر4486

سامراء الزبٌر بن العوام للبنٌن . عفٌزٌاء بكالورٌوسبكر وادي عبد المجٌد وادي4487

سامراء العاشك . مجؽرافٌة بكالورٌوسبالسم سعدي خلؾ حسن4488

سامراءمتوسطة العاشكجؽرافٌةبكالورٌوسبالسم سعدي خلؾ حسن 4489

سامراء النجباء المختلطةعربًدبلومبالل حسن خلؾ4490

سامراء الملوٌة لبنٌن. عفٌزٌاءبكالورٌوسبهاء مجٌد دمحم حمد4491

سامراء ام سلمة للبناتعلوم حٌاةدبلومبٌداء حكمت جمال4492

سامراء النخٌل المختلطةعربًدبلومتاج الفخر ثائر جواد ابراهٌم4493

سامراءمتوسطة الشهٌد فاٌك ذٌابتارٌخبكالورٌوستسلٌم احمد عبود عبدالؽفور4494

سامراء البهجة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومتؽرٌد سعد لٌل4495

سامراءمدرسة تبوناجتماع دبلومتؽرٌد دمحم ؼٌث4496

سامراء االرتماء للبناتعربًدبلومتمى باسم ناجً ٌاسٌن4497

سامراء الكندي بناترٌاضٌاتدبلومتهانً عز الدٌن دمحم4498

سامراء المامشً المختطلةرٌاضٌاتدبلومتوبة عبدالملن عبود احمد4499

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتاسالمٌةدبلومتٌسٌر حسٌن عل4500ً

سامراء المعتضد باهلل للبنٌنعربًدبلومجاسم محسن عبد شهالل4501

سامراء علً بن ابً طالب المختلطةرٌاضٌاتدبلومجمال حسن عل4502ً

سامراء المتوكل على هللا للبنٌن. مرٌاضٌاتبكالورٌوسجمال عبد الناصر صالح4503

سامراء الهناء للبناتانكلٌزيدبلومجمان عالء مجٌد4504

سامراء عمورٌة للبنات . عفٌزٌاء بكالورٌوسجمانة شاكر احمد4505

سامراء االخٌار للبنٌنرٌاضٌاتدبلومجنان توفٌك طه علوان4506

سامراء الحمائم االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومجنان راهً جاسم4507

سامراء المستنصر باهلل للبناتانكلٌزيدبلومجوان فوزي حمود مهدي4508

سامراء الحوٌش االبتدائٌة المختلطةرٌاضةدبلومجوٌدة احمد هادي عطوان4509

سامراء عمورٌة للبنات . ععربً بكالورٌوسجوٌنة حسن ابراهٌم4510

سامراء الهناء للبناتعامدبلومجٌهان عالء مجٌد4511

سامراء الملوٌة . عتارٌخ بكالورٌوسحارث حسن احمد علوان4512

سامراء واحة الجنائناسالمٌةدبلومحازم حمٌد دمحم4513

سامراء خالد بن الولٌد المختلطةعلوم لراندبلومحازم دمحم صالح مهدي4514

سامراءثانوٌة الزهاويتارٌخبكالورٌوسحذٌفة اٌاد ابراهٌم حسن4515

سامراء الشرٌؾ كامل . معلوم لرآن بكالورٌوسحذٌفة ناهض فٌصل دمحم4516



سامراء االسوار للبنٌنتارٌخدبلومحسام الدٌن رعد فلٌح حسن4517

سامراء عمر المختار . مرٌاضٌات بكالورٌوسحسام سامً مهدي صالح4518

سامراء الخلود للتعلٌم المسرعرٌاضٌاتدبلومحسن عٌسى عبد هللا4519

سامراءمدرسة المدوس االبتدائٌةانكلٌزيبكالورٌوسحسن دمحم متعب ؼازي4520

سامراء ابطال العروبة للبناتانكلٌزيدبلومحفصة علً حمٌد4521

سامراء الشهٌد واثكعلوم حٌاةدبلومحكم عاطؾ عبد خلؾ4522

سامراء الخلود االبتدائٌة للبنٌنحاسوبدبلومحلٌم ظاهر عبد4523

سامراء مسمط المختلطةرٌاضٌاتدبلومحمود فاضل عباس لطٌؾ4524

سامراء المزهر للبنٌن . ثانكلٌزي بكالورٌوسحمٌد ٌونس احمد4525

سامراء االرتماء للبناتكٌمٌاءدبلومحنان ابراهٌم كردي خلٌل4526

سامراء طنجة للبناتعلوم حٌاةدبلومحنان احمد عبد اللطٌؾ4527

سامراء ابطال العروبة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومحنان احمد علوان دمحم4528

سامراء الدستور عربًدبلومحنان جاسم عواد4529

سامراء الشهٌد عبد الخالكانكلٌزيدبلومحنان فاٌك داوود4530

سامراءالمثنى للبنٌن علوم لرانبكالورٌوسحنٌن ستار علً دمحم4531

سامراء اسماء للبنات . عفٌزٌاء بكالورٌوسحنٌن شامل ٌوسؾ حمٌد4532

سامراء الخلود للتعلٌم المسرععلوم حٌاةدبلومحوراء احمد وائل4533

سامراء الماهرة للبنٌن. مانكلٌزيبكالورٌوسحٌدر عبود حسٌن4534

سامراء لصر األخٌضر األبتدائٌة المختلطةتارٌخدبلومخالد حمدان عل4535ً

سامراء تلمسان المختلطة . ثكٌمٌاء بكالورٌوسخالد مؤٌد محمود4536

سامراء الشهٌد فاٌكتارٌخبكالورٌوسخالد ولٌد ابراهٌم احمد4537

سامراء الشهٌد واثكرٌاضٌاتدبلومخالدة دمحم سؤاد4538

سامراء سامراء االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومخدٌجة لاسم جبوري4539

سامراء الكرٌمٌة االبتدائٌة المختلطةعامدبلومخضٌر عباس جاسم4540

سامراء اعدادٌة الملوٌة للبنٌن التصاد بكالورٌوسخضٌر ٌاس خضٌر4541

سامراء الحمائم للبناتانكلٌزيدبلومخلود مطشر احمد لطوؾ4542

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومخولة حسٌن جاسم4543

سامراء االنفال للبناتجؽرافٌةدبلومدالٌا عدنان مجٌد حسن4544

سامراء ابطال العروبة للبناتانكلٌزيدبلومدانٌة عبد الحمٌد احمد4545

سامراء االصفٌاء االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومدعاء باسم ناج4546ً

سامراء مارٌا المبطٌة. مانكلٌزيبكالورٌوسدعاء سعد خزعل حسٌن4547

سامراء المعتصم للبنات . ثاحٌاء بكالورٌوسدعاء شهاب احمد4548

سامراء النجاة للبنات . مفٌزٌاء بكالورٌوسدنٌا طالب عل4549ً

سامراء الزبٌر للبنٌن . عانكلٌزي بكالورٌوسدنٌا طٌوب صالح حمٌد4550

سامراء م الممتدر للبنٌن رٌاضٌات بكالورٌوسرائد عواد خلؾ جاسم4551



سامراء الشهٌد سعٌد علً للبنٌن . مرٌاضٌاتبكالورٌوسرأفت سرحان عبد هللا4552

سامراء الهناء للبناتعربًدبلومربا عبدالمادر مولود صالح4553

سامراء جنة العراق عربًدبلومربا دمحم حمٌد عل4554ً

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومرباح حسن احمد4555

سامراءمدرسة البركة الحسناء االبتدائٌة انكلٌزيبكالورٌوسربى فائك داود4556

سامراء البركة الحسناء انكلٌزيدبلومربى فائك داود سالم4557

سامراء ثمٌؾ االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومرحمة عبد السالم مطلن4558

سامراءالثمٌؾ للبنٌنإنكلٌزيدبلومرحمة عبدالسالم مطلن عباس4559

سامراء جاسم الٌاسٌن للبناترٌاضٌاتدبلومرسل جاسم نصٌؾ جاسم4560

سامراء المامشً المختطلةرٌاضٌاتدبلومرسل سعٌد جاسم دمحم4561

سامراء مارٌا المبطٌة للبناتانكلٌزيدبلومرسل ضٌاء جعفر عبدالرزاق4562

سامراء اسماء للبنات . عرٌاضٌات بكالورٌوسرشا خضر عبد المادر رحٌم4563

سامراءمدرسة الشهٌد حامد عبدالكرٌمرٌاضٌاتدبلومرشا ضٌاء عبود جاسم 4564

سامراءمدرسة سبأرٌاضٌاتدبلومرشا كرٌم محمود4565

سامراء ابً لتادة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومرضاب توفٌك محمود خلؾ4566

سامراء الزبٌر بن العوام عربًدبلومرضاب عبدالجبار خلؾ سلٌم4567

سامراءثانوٌة دبً للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسرؼد إبراهٌم جدوع 4568

سامراء دار الحكمة للبنات . ثرٌاضٌات بكالورٌوسرؼد جبار محًٌ عل4569ً

سامراء المامشً المختطلةرٌاضٌاتدبلومرؼد لٌس محمود طه4570

سامراء دار الحكمة للبنات. ثعربً بكالورٌوسرؼد ولٌد اكرم احمد4571

سامراء الرٌاض للبناترٌاضةدبلومرؼدة فاضل عباس عل4572ً

سامراء األسوار األبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومرؼدة فائك حمٌد4573

سامراء الصفاء للبناتاسالمٌةدبلومرؼدة لحطان حسٌن مصطفى4574

سامراء عز االسالم المختلطةرٌاضٌاتدبلومرفا فاضل دمحم عل4575ً

سامراء ام اٌمن للبناترٌاضٌاتدبلومرفاء سرحان خمٌس عل4576ً

سامراء الرواد المختلطةجؽرافٌةدبلومرلٌة سعد احمد جاسم4577

سامراء فتاة الرافدٌن. مفٌزٌاءبكالورٌوسرلٌة عرب حسن4578

سامراء الزهراوي للبنٌن . ثانكلٌزيبكالورٌوسرنا حمٌد عبد احمد4579

سامراء األرتماء األبتدائٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومرنا خلٌل احمد4580

سامراء مسمط االبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلومرنا صفاء صبوح4581

سامراء المهج للبنات . ثاجتماعٌات بكالورٌوسرنا عبد الستار نجم4582

سامراء المعتصم للبنات. ثعربًبكالورٌوسرنا دمحم ٌاسٌن4583

سامراء سامراء بنات. ثعلوم لرآنبكالورٌوسرندة مطشر لحطان ٌحٌى4584

سامراء الخلود للبنٌنانكلٌزيدبلومرنٌن صادق محً علوان4585

سامراء العاشك المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسرواء ابراهٌم فتوح4586



سامراء ابطال العروبة للبنٌنلؽة عربٌةبكالورٌوسرواء سامً خزعل4587

سامراءمدرسة الجٌل الثائر للبناتعربً بكالورٌوسرواء عادل خلٌفة4588

سامراء طنجة للبناترٌاضٌاتبكالورٌوسرونك زهٌر محمود عبد الرزاق4589

سامراءمتوسطة النعٌم للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسروٌدة حسون حسٌن احمد4590

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومروٌدة عبد هللا حسن4591

سامراء الفضائل المختلطةرٌاضٌاتدبلومروٌدة فتاح عبد الرزاق حسٌن4592

سامراء ام سلمة للبناتعربًدبلومرؤى حازم فاضل عباس4593

سامراء صفد المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسرؤى حمٌد جاسم دمحم4594

سامراء العفاؾ. ثعربًبكالورٌوسرؤى رعد صالح نجران4595

سامراء سومر للبنٌنتارٌخدبلومرؤى شاكر محمود حمد4596

سامراء الرٌان للبنات.ث فٌزٌاء بكالورٌوسرؤى صفاء نجم4597

سامراء ام سلمة للبناترٌاضٌاتدبلومرؤى ؼسان حامد4598

سامراء الصادق االبتدائٌة للبناتعربًدبلومرؤى كمال محمود4599

سامراء الحوٌش المختلطةرٌاضٌاتدبلومرؤى ولٌد احمد صالح4600

سامراء الٌرمون المختلطةلؽة عربٌةدبلومرٌا احمد صالح4601

سامراء الٌرمون المختلطةجؽرافٌةبكالورٌوسرٌا حسن عل4602ً

سامراء جنة العراق األبتدائٌة المختلطةعربًدبلومرٌا دمحم حمٌد4603

سامراء الشهٌد عبدالخالكانكلٌزيدبلومرٌا ناٌؾ عبود سلمان4604

سامراء الملوٌة للبنٌن . معربً بكالورٌوسرٌاض علً جاسم دمحم4605

سامراء الرواد االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومرٌام محمود عبد حسٌن4606

سامراء الزهرة للبنات . مفٌزٌاء بكالورٌوسرٌم فٌصل ؼازي4607

سامراء الزهرة للبنات. مفٌزٌاءبكالورٌوسرٌم فٌصل ؼازي خلؾ4608

سامراء الكرٌمٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومزاحم عباس صالح خلؾ4609

سامراء النعٌم للبنات.م فٌزٌاءبكالورٌوسزبٌدة ابراهٌم مصلح لطٌؾ4610

سامراء جنة العراق للبنات . عفٌزٌاء بكالورٌوسزبٌدة شرٌؾ احمد عبد4611

سامراءمتوسطة الزهرةالكٌمٌاءبكالورٌوسزبٌدة لٌس محمود4612

سامراء سامراء المسائٌة للبنٌن .محاسوب بكالورٌوسزكرٌا كرٌم كٌطان عزٌز4613

سامراء البهجة للبناترٌاضةدبلومزنبك عدنان حسن صالح4614

سامراء المعتصم للبنات. ثرٌاضٌات بكالورٌوسزهراء عٌسى احمد4615

سامراء المعتصم للبنات . ثاسالمٌة بكالورٌوسزهرة زبن زٌدان خلؾ4616

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومزهور حسٌن حمٌد4617

سامراء الجزٌرة األبتدائٌةاسالمٌةدبلومزهٌر حسون جمعة حسون4618

سامراء الزهراوي للبنٌن . ثاسالمٌة بكالورٌوسزٌد ضاري عزاوي بدر4619

سامراء الهدٌل األبتدائٌةلؽة عربٌةدبلومزٌنب احمد جهاد4620

سامراء دبً للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسزٌنب اسماعٌل صابر حسٌن4621



سامراءجاسم الٌاسٌن االبتدائٌة للبناترٌاضهبكالورٌوسزٌنب حامد4622

سامراء مدرسة ذات السالسلعربًدبلومزٌنب سعٌد دمحم4623

سامراء الدستور االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسزٌنب عبد العزٌز عل4624ً

سامراء دار الحكمة للبنات . ثرٌاضٌات بكالورٌوسزٌنب فالح حسن حسون4625

سامراء عمر المختار للبناتانكلٌزيدبلومزٌنب نجم عبد4626

سامراء فتاة الرافدٌن للبنات. مانكلٌزيبكالورٌوسزٌنب نجم عبد شهاب4627

سامراء الخلود للتعلٌم المسرعلؽة عربٌةدبلومزٌنب ٌاسٌن حسٌن4628

سامراء الصادق للبناتانكلٌزيدبلومزٌنة احمد مهدي4629

سامراء االنفال للبناترٌاضٌاتدبلومزٌنة حسن عباس4630

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومزٌنة زٌد اكرٌم4631

سامراء االشاوس االبتدائٌة المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسزٌنة لاسم ؼرٌب4632

سامراء صفاء البدري رٌاضٌاتدبلومزٌنه فاروق كرٌم فاضل4633

سامراء الزبٌر بن العوام انكلٌزيدبلومسارة احمد شامل حسٌن4634

سامراء الكوثر المختلطةانكلٌزيدبلومسارة اٌاد عبدالرزاق احمد4635

سامراء علً الهادي للبنات. ثكٌمٌاء بكالورٌوسسارة حسٌن عبد الرزاق حسٌن4636

سامراء االخالق المختلطة . معربًبكالورٌوسسارة شهاب احمد صالح4637

سامراء الزبٌر بن العوام اسالمٌةدبلومسارة صالح مهدي محمود4638

سامراء االرتماء للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسسارة طارق شاكر4639

سامراء ام اٌمن للبناترٌاضٌاتدبلومسارة علً مهدي دمحم4640

سامراء االسوار للبنٌنانكلٌزيدبلومسارة كامل دمحم صالح4641

سامراء االفاق االبتدائٌة للبنٌنكٌمٌاءبكالورٌوسسارة هشام دمحم4642

سامراء الزبٌر بن العوام اسالمٌةدبلومسارة ٌونس دمحم حسٌن4643

سامراءالملعة االبتدائٌة للبناتإسالمٌةبكالورٌوسسبأ خضر كامل4644

سامراء البهجة للبناتعربًدبلومسبأ عدنان صبري دمحم4645

سامراء للعة سامراء للبناتاسالمٌةدبلومسبأ مضر كامل4646

سامراء خولة كامل للبناتاسالمٌةدبلومسجا ولٌد حسن عباس4647

سامراء الودق المختلطة. ثرٌاضٌات بكالورٌوسسجى عٌدان رشٌد مصطاؾ4648

سامراءالمثنى ابن الحارثةرٌاضٌاتبكالورٌوسسجى محمود عبد4649

سامراء الرواد المختلطةتارٌخدبلومسجى ولٌد ابراهٌم احمد4650

سامراء الٌرمون المختلطةانكلٌزيدبلومسحر ثامر عبد الجبار4651

سامراء نابلس للبناتتارٌخدبلومسحر دمحم عٌدان عطوان4652

سامراء عمر المختار للبناتانكلٌزيبكالورٌوسسرى دحام فرحان خلٌفة4653

سامراء المزهر للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسسرى رعد محمود4654

سامراء المزهر المختلطة. مانكلٌزي بكالورٌوسسرى رعد محمود سلمان4655

سامراء الشهٌدة امٌة للبناترٌاضٌاتدبلومسرى صبري خلؾ4656



سامراء الخلود للبنٌنلؽة عربٌةدبلومسرى كرٌم ٌاسٌن4657

سامراء االسوار للبنٌنلؽة عربٌةدبلومسرى لؤي عبد الكرٌم ٌاسٌن4658

سامراء الكرٌمٌة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومسرى مرعً ٌاسٌن4659

سامراء النهضة المسائٌة للبنٌن. عرٌاضٌاتبكالورٌوسسعد خلوؾ جمعة4660

سامراء علً بن ابً طالب المختلطةلؽة عربٌةدبلومسعد سرحان صالح4661

سامراء الهادي المسائٌة للبنٌن.ثعربًبكالورٌوسسعد سلمان زكً دمحم4662

سامراء االسوار للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسعد عبدالنبً ابراهٌم عل4663ً

سامراء مجد العرب المختلطةتارٌخدبلومسفٌان سعدي عبود احمد4664

سامراء متوسطة العاشك المختلطةكٌمٌاء بكالورٌوسسالم جمال علً حنش4665

سامراء االخالق المختلطةاسالمٌةدبلومسالم صباح عبدالكرٌم دمحم4666

سامراءمتوسطة الشرٌؾ كاملرٌاضة بكالورٌوسسلٌمان ناهض فٌصل دمحم4667

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومسماح جبار مهدي4668

سامراء العاشك المختلطةرٌاضٌاتدبلومسمر احمد شكور4669

سامراء مجد العرب المختلطةرٌاضٌاتدبلومسمر علً عبدالبالً حسٌن4670

سامراء االرتماء للبنٌنلؽة عربٌةدبلومسمٌة سعدي فرحان عرمٌط4671

سامراء النجاة للبنات . محاسوب بكالورٌوسسمٌة كرٌم كٌطان عزٌز4672

سامراء البهجة االبتدائٌة للبناتاجتماعٌاتدبلومسمٌة دمحم ٌوسؾ4673

سامراء عمورٌة للبنات. عتارٌخبكالورٌوسسمٌة محمود حبٌب4674

سامراء الجزٌرة األبتدائٌةاسالمٌةدبلومسمٌر احمد حسون4675

سامراء الخطٌب للبنٌن . عانكلٌزي بكالورٌوسسمٌر عٌسى رحٌم وٌس4676

سامراء طنجة للبناتاسالمٌةدبلومسناء مهدي دمحم عران4677

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومسندس فوزي خلؾ4678

سامراء المعتمد على هللا االولى للبنٌنتارٌخدبلومسندس ناطك احمد4679

سامراء سامراء للبنات . ثتارٌخ بكالورٌوسسنٌة احمد مصطاؾ دروٌش4680

سامراء الهادي االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسهام مجٌد سلمان جواد4681

سامراء األرتماء للبنٌنرٌاضٌاتدبلومسهى ؼانم عبد حسن4682

سامراء عمر المختار االبتدائٌة للبناتعربًدبلومسوزان مطر زٌدان4683

سامراء ام سلمة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسسوزان هٌالن صالح4684

سامراءمدرسة ام اٌمن االبتدائٌة للبناتاحٌاءبكالورٌوسسوالؾ حمٌد طعمة4685

سامراء النهضة المسائٌة للبنٌن. عانكلٌزي بكالورٌوسسٌؾ ابراهٌم ذٌاب4686

سامراء ام سلمة االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومسٌماء ولٌد سام4687ً

سامراء زحل االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومشذى ابراهٌم جاسم4688

سامراء نابلس للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشذى حامد علً حسٌن4689

سامراء زور الرافدٌن . ثكٌمٌاء بكالورٌوسشذى دمحم جاسم4690

سامراء علً الهادي للبنات . عرٌاضٌات بكالورٌوسشفاء ناجً دمحم جواد4691



سامراءمدرسة المعتمدعربًبكالورٌوسشفاء ٌوسؾ محمود4692

سامراء الشمس المختلطةعربًدبلومشكرٌة محمود طه داود4693

سامراء نابلس للبنٌنانكلٌزيدبلومشهباء ٌاسٌن نظٌر4694

سامراء سامراء المسائٌة للبنات. ثاحٌاء بكالورٌوسشهد حمٌد ٌوسؾ4695

سامراء الكوثر المختلطةرٌاضٌاتدبلومشهد سعد عباس4696

سامراء المستنصر باهلل للبنٌنتارٌخدبلومشهد فرٌد نصٌؾ4697

سامراءمدرسة المستنصر تارٌخ بكالورٌوسشهد فرٌد نصٌؾ جاسم4698

سامراءمدرسة المهدي االبتدائٌة رٌاضة دبلومشهد دمحم عباس 4699

سامراء الدستور للبنٌنانكلٌزيدبلومشهد ولٌد خالد4700

سامراء مجد العرب االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومشهالء عبد الكرٌم جاسم4701

سامراء الشهٌد عبدالخالكعربًدبلومشٌماء اسماعٌل احمد هٌالن4702

سامراء االنفال للبناتتارٌخدبلومشٌماء حمٌد حسن جاسم4703

سامراء االخٌار للبنٌنرٌاضٌاتدبلومشٌماء صالح مهدي4704

سامراء المعتصم االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومشٌماء دمحم ابراهٌم4705

سامراء ضرار بن االزور المختلطةجؽرافٌةدبلومشٌماء محمود عبد4706

سامراء ابطال العروبة للبنٌنعربًدبلومشٌماء محمود ٌاسٌن طه4707

سامراء علً الهادي للبنات . عتارٌخ بكالورٌوسشٌماء مهدي لطٌؾ مهدي4708

سامراء الرواد المختلطةعربًدبلومصابرٌن صبحً سعدون4709

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتاسالمٌةدبلومصابرٌن مازن صبح4710ً

سامراء ابً لتادة االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومصادق احمد هزاع صالح4711

سامراء المشراق االبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلومصالح مهدي حمد4712

سامراءثانوٌة جنة العراق للبناتانكلٌزيبكالورٌوسصبا حسن خلؾ4713

سامراء المتوكل على هللا االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومصباح سحاب سعد4714

سامراء واحة الجنائنعامدبلومصبحً عبد حسن4715

سامراء ظفار االبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومصفا ازهر محمود4716

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومصفا حسٌن حبٌب4717

سامراء ابً لتادة المختلطةتارٌخدبلومصفا سامً خلٌل ابراهٌم4718

سامراء الملوٌة للبنٌن . مانكلٌزي بكالورٌوسصفاء صالح جاسم صالح4719

سامراء االخالق المختلطةرٌاضٌاتدبلومصفوة حردان عبد حسن4720

سامراء الهادي المسائٌة. ثانكلٌزيبكالورٌوسصهٌب اسماعٌل عل4721ً

سامراء الزهراوي للبنٌن . ثانكلٌزي بكالورٌوسصهٌب اسماعٌل علً صالح4722

سامراء الملوٌة للبنٌن . مانكلٌزي بكالورٌوسصفاء صالح مهدي ابراهٌم 4723

سامراء االخالق المختلطةاسالمٌةدبلومضحى جاسم سطام4724

سامراء جدة المختلطةانكلٌزيدبلومضحى زاحم احمد4725

سامراءجدة  االبتدائٌة انكلٌزيدبلومضحى زاحم احمد وادي4726



سامراءثانوٌة دبًانكلٌزيبكالورٌوسضحى صالح الدٌن طه هادي 4727

سامراء المهج للبنات. ثانكلٌزي بكالورٌوسضحى عامر احمد4728

سامراء الصادق للبناتانكلٌزيدبلومضحى فؤاد حسٌن صالح4729

سامراء مسمط االبتدائٌة المختلطةرٌاضةدبلومضمٌاء دمحم ابراهٌم4730

سامراء دبً. ثاسالمٌةبكالورٌوسطه عبد الحً طه علوان4731

سامراءمدرسة النعٌمجؽرافٌةبكالورٌوسظالل عبدالكرٌم دمحم4732

سامراء البركة الحسناء عامدبلومعادل عبداللطٌؾ محمود4733

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومعالٌة احمد خلؾ4734

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة . ثانكلٌزي بكالورٌوسعالٌة علً عٌاش4735

سامراء الصادق للبنٌنرٌاضةدبلومعامر دمحم خلؾ احمد4736

سامراء األنفال بنٌناسالمٌةدبلومعامرة عبد الجبار حمودي4737

سامراء الزبٌر بن العوام للبناترٌاضٌاتدبلومعائشة حسٌن مهدي4738

سامراء ابن ماجة المختلطةاسالمٌةدبلومعباس احمد جاسم عل4739ً

سامراء الماهرة للبنٌن . مانكلٌزيبكالورٌوسعبد الباسط عبد الحً ابراهٌم دمحم4740

سامراء الهادي المسائٌة للبنٌن . ثرٌاضه بكالورٌوسعبد الحمٌد رشٌد حمٌد4741

سامراء الهادي المسائٌة للبنٌن . ثكٌمٌاء بكالورٌوسعبد الحمٌد رشٌد حمٌد صالح4742

سامراء الخلود للتعلٌم المسرععلوم لراندبلومعبد الرحمن احمد جاسم4743

سامراء الملوٌة المختلطة . عكٌمٌاء بكالورٌوسعبد الرحمن رعد عبد هللا4744

سامراء البتراء التكمٌلٌة المختلطةانكلٌزيدبلومعبد الرحمن عبد هللا هادي4745

سامراء الشمس االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبد المادر ابراهٌم محمود4746

سامراءاالوس االبتدائٌة علوم حٌاةبكالورٌوسعبد المادر رعد عبدهللا4747

سامراء الطبري األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبد اللطٌؾ سعدون عبد4748

سامراء جنة العراق األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومعبد هللا رزوق حمٌد حسن4749

سامراء الزهراوي للبنٌن . ثجؽرافٌة بكالورٌوسعبد هللا مراد دمحم الطٌؾ4750

سامراء جنة العراق اسالمٌةدبلومعبدالرحمن دلؾ عبدالفتاح حسن4751

سامراء االسوار للبنٌنرٌاضٌاتدبلومعبدالرزاق عبدالمادر دمحم عل4752ً

سامراء عمر المختار للبنٌنرٌاضٌاتدبلومعبدالمادر حسٌن احمد حسٌن4753

سامراء االسوار للبنٌناسالمٌةدبلومعبدالمادر عباس عزاوي زناد4754

سامراء جنة العراق انكلٌزيدبلومعبدهللا رزوق حمٌد حسن4755

سامراءالزهراويبكالورٌوسبكالورٌوسعبٌدة اٌاد ابراهٌم4756

سامراء ابن ماجة االبتدائٌة المختلطةكٌمٌاءدبلومعبٌدة عامر جمٌل4757

سامراء االشاوس االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومعبٌر رمضان احمد4758

سامراء االعتماد للبنٌنعربًدبلومعبٌر علً محً ابراهٌم4759

سامراء الزبٌر للبنٌن . عاحٌاء بكالورٌوسعثمان ؼنً عبد هللا مهدي4760

سامراء علً بن ابً طالب المختلطةعربًدبلومعدنان احمد حسن4761



سامراء علً بن ابً طالب المختلطةانكلٌزيدبلومعدنان حسن مصطفى4762

سامراء المحسنٌن التكمٌلٌةلؽة عربٌةدبلومعدوٌة دمحم عبد الرحمن دمحم4763

سامراء سامراء المسائٌة للبنٌن . ماسالمٌة بكالورٌوسعدي رحٌم محمود جوهر4764

سامراء الموارد المختلطة. ثفٌزٌاء بكالورٌوسعذراء انصٌؾ جاسم4765

سامراءمتوسطة الشرٌؾ كاملإنكلٌزيبكالورٌوسعذراء رٌاض فٌصل4766

سامراء الكرٌمٌة المختلطةعربًدبلومعرفات مزاحم اسماعٌل ٌاسٌن4767

سامراء البتراء المختلطة تارٌخدبلومعرفان عدنان دمحم مهدي4768

سامراء سامراء المسائٌة للبنات . ثاسالمٌة بكالورٌوسعروبة حالوب كاظم4769

سامراء ابً لتادة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومعزام حماد لدوري حبٌب4770

سامراء الشمس االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلومعزت ؼنً حسن4771

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة . ثعلوم الحٌاة بكالورٌوسعزت محمود جواد4772

سامراء رٌؾ سامراءتارٌخدبلومعزٌز حسن خضٌر مهدي4773

سامراء الهناء للبناترٌاضٌاتدبلومعطاء ناظم عبود حسن4774

سامراء عمر المختار. عرٌاضٌاتبكالورٌوسعالء احمد عل4775ً

سامراء خالد بن الولٌد المختلطةرٌاضٌاتدبلومعالء حامد خالد4776

سامراء الملوٌة المختلطة . عاحٌاء بكالورٌوسعالء عبد الؽفور شاكر محمود4777

سامراء الخطٌب للبنٌن. عرٌاضٌاتبكالورٌوسعالء مظهر علً صالح4778

سامراء دبً للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسعالء مهدي علً عباس4779

سامراء لصر األخٌضر األبتدائٌة المختلطةفٌزٌاءبكالورٌوسعلً ابراهٌم صالح دروٌش4780

سامراء الودق االبتدائٌة المختلطةتارٌخدبلومعلً اشرؾ محمود4781

سامراء الشهٌد فائك ذٌاب للبنٌن . ماسالمٌة بكالورٌوسعلً خالد فلٌح4782

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةالفمه واصولهدبلومعلً شعالن مهدي4783

سامراء الخلود االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومعلً كرٌم ٌاسٌن4784

سامراء بنات الحسن المختلطةلؽة عربٌةدبلومعلً محمود عواد4785

سامراء ابً حنٌفة المختلطة . ثرٌاضة بكالورٌوسعلً نواؾ حسٌن خضٌر4786

سامراء الشهٌد فاٌكعلوم حٌاةبكالورٌوسعلً هٌثم صالح مهدي4787

سامراء ثمٌؾ االبتدائٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومعلٌاء بهجت اسعد4788

سامراء عمر المختار االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومعلٌاء عبد العزٌز طالع4789

سامراء سامراء المسائٌة للبنات . ثاحٌاءبكالورٌوسعلٌاء عبد الكرٌم احمد4790

سامراء االرتماء للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسعلٌاء لٌس صادق مهدي4791

سامراء جنة العراق اسالمٌةدبلومعمار عدنان حسن صالح4792

سامراء الدستور المختلطةعربًدبلومعمر احمد عبدهللا علٌوي4793

سامراء حورٌة العراق األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومعمر خوام عباس حسٌن4794

سامراءالمعتمد باهلل انكلٌزيبكالورٌوسعمر ربٌع مزهر4795

سامراء الجٌل الثائراسالمٌةدبلومعمر رشٌد علً سلٌمان4796



سامراء الشرٌؾ كامل المختلطة.  مالتصادبكالورٌوسعمر سامً جمال وهٌب4797

سامراء النهضة المسائٌة للبنٌن. عفٌزٌاء بكالورٌوسعمر سعود صالح4798

سامراء الشرٌؾ كامل المختلطة.  مفٌزٌاءبكالورٌوسعمر علً عواد صالح4799

سامراء الملوٌة للبنٌن. عانكلٌزيبكالورٌوسعمر دمحم احمد خلٌفة4800

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةتارٌخدبلومعمر نصٌؾ جاسم4801

سامراء مجد العرب االبتدائٌة المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسعهود صباح احمد سلمان4802

سامراء البركة الحسناء عربًدبلومؼادة ؼانم عبداللطٌؾ محمود4803

سامراء عمر المختار للبنٌن. عكٌمٌاء بكالورٌوسؼازي سلمان عاٌد4804

سامراء المعتز باهلل للبناتعلومبكالورٌوسؼدق احمد محمود احمد4805

سامراءمدرسة ؼفار االبتدائٌة المختلطةعلومدبلومؼزوان خلؾ عباس خلؾ4806

سامراء بنات الحسن المختلطةانكلٌزيدبلومؼزوة علوان احمد4807

سامراء الرٌاض للبناتانكلٌزيدبلومؼسك لصً احمد داود4808

سامراء العفاؾ للبنات. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسؼصون سعد علً حسٌن4809

سامراء سامراء المسائٌة للبنات . ثتارٌخبكالورٌوسؼصون سهٌل دمحم حسن4810

سامراء ابطال العروبة للبناترٌاضٌاتدبلومؼصون هاشم سبت4811ً

سامراء الشهٌد سعٌد علً. مانكلٌزيبكالورٌوسؼفران احمد سلمان4812

سامراءمتوسطة المصطاؾعلوم حٌاةبكالورٌوسؼفران احمد شذر4813

سامراءمدرسة ابطال العروبةجؽرافٌةبكالورٌوسؼفران حامد لطٌؾ4814

سامراء الجٌل الثائراسالمٌةبكالورٌوسؼفران سرحان احمد سرحان4815

سامراء النجباء المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسؼفران شهاب احمد لطٌؾ4816

سامراء طنجة للبناتاسالمٌةدبلومؼفران عبد الرزاق جاسم دمحم4817

سامراء المهدي األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومؼفران محً الدٌن مصطفى4818

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومؼٌداء حازم عبد الرزاق4819

سامراء االسراء للبنات . ماسالمٌة بكالورٌوسؼٌداء خضٌر ابراهٌم عل4820ً

سامراء دار الحكمة للبنات . ثاسالمٌة بكالورٌوسؼٌداء فرحان عواد علوان4821

سامراءمتوسطة الشٌماء اسالمٌةبكالورٌوسؼٌداء لؤي طالع جابر 4822

سامراء جنة العراق رٌاضٌاتدبلومفاتن حسن هادي عطوان4823

سامراء ام سلمة االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومفاتن سرحان خمٌس4824

سامراء العفاؾ للبنات. ثتارٌخبكالورٌوسفاتن سعدي ٌاسٌن خلؾ4825

سامراءالرٌاض االبتدائٌةعربًدبلومفاتن عبدالسالم عبدهللا4826

سامراء الملوٌة للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسفاتن مجٌد عل4827ً

سامراء عمر المختار للبنٌن. مانكلٌزي بكالورٌوسفاتن ولٌد اكرم احمد4828

سامراء االشاوس المختلطةاسالمٌةدبلومفاروق عامر حمٌد عباس4829

سامراء الشهٌد علً العلٌان. معربًبكالورٌوسفاطمة احمد ابراهٌم4830

سامراء سامراء المسائٌة للبنات. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسفاطمة احمد ٌوسؾ دمحم4831



سامراءمدرسة الهاديعلوم حٌاة بكالورٌوسفاطمة جمال لطٌؾ عٌسى4832

سامراء الملوٌة للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسفاطمة علً احمد4833

سامراء الصادق للبناتالفمه واصولهبكالورٌوسفاطمة عماد دمحم4834

سامراء االداب األبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومفاطمة فاٌك داود4835

سامراء العباسً االولى األبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومفاطمة لاسم دمحم4836

سامراء ابطال العروبة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسفاطمة محمود اسماعٌل حسن4837

سامراء ؼزة لبنات. معربًبكالورٌوسفاطمة محمود عٌاش4838

سامراء الكرٌمٌة االبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلومفتحً طه ضاري صالح4839

سامراء البتراء المختلطة علوم حٌاةبكالورٌوسفرح اسماعٌل احمد ابراهٌم4840

سامراء التحرٌر االبتدائٌة للبناتاسالمٌةدبلومفرح زهٌر ناج4841ً

سامراء ثمٌؾ االبتدائٌة للبناتعامدبلومفرح علً صائب4842

سامراء الزبٌر بن العوام رٌاضٌاتدبلومفرلد دمحم فاضل علوان4843

سامراء الماهرة. مرٌاضٌات بكالورٌوسفهد سامً خضٌر سلمان4844

سامراء الممتدر للبنٌن. مكٌمٌاء بكالورٌوسفهد لاسم دمحم4845

سامراءتؽلب االبتدائٌةكٌمٌاءبكالورٌوسفٌحاء دمحم عواد4846

سامراء الطبري المختلطةتارٌخدبلوملاسم جاسم شلتاغ مهدي4847

سامراء النجباءاسالمٌةدبلوملاسم حسن علوان4848

سامراء الهادي المسائٌة للبنٌن. ثاسالمٌة بكالورٌوسلتٌبة عماد حامد4849

سامراء المهدي األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلوملتٌبه مزاحم اسماعٌل4850

سامراء تؽلب المختلطة. ثعربًماجستٌرلصً بهجت سالم4851

سامراء الخمائل االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوملصً حمدان عل4852ً

سامراء الجٌل الثائر اسالمٌةدبلوملصً علً حسٌن مهدي4853

سامراء مجد العرب المختلطةاحٌاءدبلوملٌس حمٌد فرحان سنٌد4854

سامراء الخطٌب للبنٌن. عرٌاضٌاتبكالورٌوسلٌس دمحم صالح4855

سامراء سامراء المسائٌة للبنٌن . مفٌزٌاء بكالورٌوسلٌس معاذ احمد عبد هللا4856

سامراء رٌؾ سامراءاسالمٌةدبلومكامل حامد خلؾ محسن4857

سامراء النجباءكٌمٌاءدبلومكرٌم ؼازي كرٌم4858

سامراء الملوٌة للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسكوثر رشٌد حمٌد4859

سامراء سومر للبنٌنرٌاضٌاتدبلومكوثر فالح هادي4860

سامراء سامراء المسائٌة للبنات . ثتارٌخ بكالورٌوسكوثر كامل عباس صالح4861

سامراء االخٌار للبنٌنرٌاضٌاتدبلوملبنى رٌاض سعود صالح4862

سامراء عمر المختار للبنٌنعربًدبلوملبنى شهاب احمد4863

سامراء الزهرة للبنات. معربً بكالورٌوسلماء صباح كرٌم ابراهٌم4864

سامراءعمر المختار للبناتعربً دبلوملمى جاسم دمحم4865

سامراء اسامة بن زٌدعربًدبلوملمٌاء دمحم شهاب4866



سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبناتعربًدبلوملونا خالد عبد هللا4867

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثعلوم لرانبكالورٌوسلؤي ابراهٌم كٌطان4868

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثتارٌخبكالورٌوسلؤي جاسم احمد فرحان4869

سامراء النهضة المسائٌة. عرٌاضٌاتبكالورٌوسلٌث عدنان حمادي4870

سامراء االعتماد للبنٌنرٌاضةدبلوملٌث علً سعودي دحام4871

سامراء الملوٌة للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسلٌلى دمحم سعٌد4872

سامراء تؽلب األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلوملٌلى مهدي صالح4873

سامراء لصر االخٌضر المختلطةاسالمٌةدبلوملٌنا عبدالمهدي محمود4874

سامراء دبً. ثعلوم حٌاة بكالورٌوسلٌنا دمحم خلؾ4875

سامراء المزهر. ثانكلٌزيبكالورٌوسلٌندا زٌن حبٌب4876

سامراء الخلود للبنٌنشرٌعةدبلومماجد شالل زٌدان4877

سامراء م ؼزة بناتكٌمٌاءبكالورٌوسمارٌا فائك ذٌاب طفاح4878

سامراء المهدي األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومماهر محمود حسٌن حسن4879

سامراء بنات الحسن المختلطةعربًدبلوممجاهد تحرٌر صالح دمحم4880

سامراء الزهراوي للبنٌن. ثالتصادبكالورٌوسدمحم اسماعٌل محمود حمد4881

سامراء الهادي المسائٌة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسدمحم انور عزاوي مصطفى4882

سامراء سامراء المسائٌة للبنٌن. مكٌمٌاء بكالورٌوسدمحم اٌاد احمد عبد هللا4883

سامراء المزهر للبنٌن. ثرٌاضةبكالورٌوسدمحم جاسم دمحم4884

سامراء المتوكل على هللا للبنٌن. مانكلٌزيبكالورٌوسدمحم جاسم دمحم جاسم4885

سامراء عمر المختار للبنٌن. مفٌزٌاء بكالورٌوسدمحم جمعة الطٌؾ شهاب4886

سامراء سد الثرثارعربًدبلومدمحم حسن احمد4887

سامراء بنات الحسن المختلطةرٌاضٌاتدبلومدمحم خلؾ عل4888ً

سامراء الصادق االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومدمحم خلؾ دمحم4889

سامراء تؽلب المختلطةعربًدبلومدمحم داود حسن داود4890

سامراء رٌؾ سامراءعلوم لراندبلومدمحم راضً محمود حمدان4891

سامراء الزهراوي. ثتارٌخبكالورٌوسدمحم سالم فرح ضاٌع4892

سامراء الشهٌد علً العلٌان. مانكلٌزيبكالورٌوسدمحم صادق احمد طه4893

سامراء الشرٌؾ كامل المختلطة. مكٌمٌاءبكالورٌوسدمحم ظافر فٌصل دمحم4894

سامراء المعتصم للبنٌن . ثفٌزٌاء بكالورٌوسدمحم عامر حمدي برٌسم4895

سامراء طرابلس للبنٌن . ثانكلٌزي بكالورٌوسدمحم عبد المادر حمٌد رزول4896ً

سامراءمدرسة  طنجة للبناتإسالمٌةبكالورٌوسدمحم عبد حسن جواد4897

سامراء النجباء المختلطةتارٌخدبلومدمحم عبدالحكم وهٌب حسن4898

سامراء العاشك المختلطة لؽة عربٌةدبلومدمحم عطٌة جاسم4899

سامراء سر من رأى للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسدمحم عالء رزوق عباس4900

سامراء سومر للبنٌنرٌاضٌاتدبلومدمحم فتاح فهد محٌمٌد4901



سامراء المامشً المختطلةاسالمٌةدبلومدمحم فوزي محمود حسب هللا4902

سامراء عمر المختار للبنٌن. مرٌاضٌات بكالورٌوسدمحم فؤاد اسد هللا عل4903ً

سامراء الفضائل المختلطةرٌاضةدبلومدمحم كامل وهٌب4904

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثجؽرافٌةبكالورٌوسدمحم كرٌم خلؾ مهلع4905

سامراء الخلود االبتدائٌةعلوم لراندبلومدمحم لفتة عباس4906

سامراء االعتماد للبنٌنعربًدبلومدمحم مرعً حسن جاسم4907

سامراء خالد بن الولٌد المختلطةاسالمٌةدبلومدمحم ناٌؾ ٌوسؾ4908

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثعربًبكالورٌوسدمحم نصٌؾ جاسم سلمان4909

سامراء النجباءاسالمٌةدبلومدمحم نعمً ٌوسؾ4910

سامراء الشرٌؾ كامل المختلطة. مانكلٌزيبكالورٌوسمحمود عبد اللطٌؾ عبٌد عواد4911

سامراء المستعٌن باهلل للبنٌناسالمٌةدبلوممحمود ٌونس دمحم4912

سامراءالشهدء االبتدائٌةإسالمٌةدبلوممدٌحة احمد سعدون4913

سامراء طرابلس للبنٌن. ثاحٌاءبكالورٌوسمروان عزٌز لطٌؾ حسٌن4914

سامراء المعتصم للبنات . ثتارٌخ بكالورٌوسمروة احمد محسن4915

سامراء سامراء المسائٌة للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمروة امٌر مجٌد حسٌن4916

سامراء الشهٌد واثك السامرائً للبنٌنرٌاضٌاتدبلوممروة بدٌع دمحم هاشم4917

سامراءمدرسة مارٌاعربً دبلوممروة تحرٌر صالح4918

سامراء مارٌا المبطٌة للبناتعربًدبلوممروة تحرٌر صالح دمحم4919

سامراء تؽلب للبنٌن. ثعلوم حٌاةبكالورٌوسمروة ثابت خضٌر محمود4920

سامراء زحل للبنٌنرٌاضٌاتدبلوممروة حمٌد جاسم حسن4921

سامراء المعتز باهلل للبناتكٌمٌاءدبلوممروة سالم ٌوسؾ4922

سامراء جنة العراق اسالمٌةدبلوممروة عالوي سلوم داود4923

سامراء ابً حنٌفة المختلطة. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمروة كامل علً جاسم4924

سامراء زحل االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممروة دمحم مهدي4925

سامراء االرتماء للبناتانكلٌزيدبلوممروة مزهر كامل4926

سامراءمدرسة الشهٌدة امٌة إنكلٌزيدبلوممروة ٌونس حمٌد عل4927ً

سامراء تؽلب للبنٌن. ثكٌمٌاءبكالورٌوسمروج ثابت خضٌر محمود4928

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتالفمه واصولهدبلوممروج هادي احمد4929

سامراء الملوٌة للبنات. ثانكلٌزي بكالورٌوسمروه فالح حسن4930

سامراء االرتماء للبناتلؽة عربٌةدبلوممرٌم احمد نمر4931

سامراء زهور الرافدٌن للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسمرٌم سعٌد حمٌد4932

سامراء المهج للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوسمرٌم مشعل احمد4933

سامراء زهور الرافدٌن للبنات. ثاسالمٌةبكالورٌوسمسرٌن نعمان رمٌض4934

سامراءالبتراءتارٌخبكالورٌوسمشتاق فاٌك حسن4935

سامراء سامراء للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسمصطفى احمد صالح حسٌن4936



سامراء ظرار بن االزور المختلطة. ثكٌمٌاء بكالورٌوسمصطفى احمد محمود مهدي4937

سامراء النهضة المسائٌة للبنٌن. عاحٌاءبكالورٌوسمصطفى اسماعٌل عل4938ً

سامراء دبً للبنٌن. ثفٌزٌاءبكالورٌوسمصطفى باسل حٌاوي دمحم4939

سامراء المزهر للبنٌن. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسمصطفى حمٌد مجٌد4940

سامراء مجد العرب المختلطةكٌمٌاءدبلوممصطفى صباح لطٌؾ جاسم4941

سامراء الهادي االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلوممالن حماد حمزة4942

سامراء االفاق للبناتاحٌاءدبلوممنال عطٌة عبد حسٌن4943

سامراء المعتمد على هللا االولى للبنٌنعربًدبلوممنال دمحم جاسم4944

سامراء ام سلمة للبناترٌاضٌاتدبلوممنتهى عبد الرزاق نوري4945

سامراء سامراء للبنات. ثفٌزٌاءبكالورٌوسمنى اٌاد ؼافل مجٌد4946

سامراء االفاق االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلوممنى رشٌد مجٌد4947

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلوممنى علً عبد4948

سامراء سومر للبنٌنانكلٌزيدبلوممنى مولود جاسم حسن4949

سامراء ابً حنٌفة االبتدائٌة المختلطةاسالمٌةدبلوممها خضٌر مصطاؾ4950

سامراء الجدة االبتدائٌةاسالمٌةدبلوممها مزاحم احمد وادي4951

سامراء الشهٌد علً العلٌان للبنٌن. مفٌزٌاءبكالورٌوسمها ناظم دمحم حسٌن4952

سامراء المعتصم للبنٌن . ثعربًٌ بكالورٌوسمهند جمال برٌسم4953

سامراءالشهٌد فائك ذٌابكٌمٌاءبكالورٌوسمهند جمال حامد4954

سامراء المعتز باهلل للبنٌن. ثاحٌاءبكالورٌوسمهند ساجد طه عزاوي4955

سامراء الهادي المساتئٌة للبنٌن . ثتارٌخ بكالورٌوسمهند ؼازي دمحم حمادي4956

سامراء الشهٌد عبدالخالكرٌاضٌاتدبلوممهند دمحم لفته دمحم4957

سامراء علً الهادي للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسموج عبد السالم عبد الحمٌد4958

سامراء تؽلب للبنٌن. ثانكلٌزيبكالورٌوسمؤمن جمال عبد اللطٌؾ عبد النب4959ً

سامراء زحل االبتدائٌة للبنٌنتارٌخدبلوممٌادة خلٌل جاسم4960

سامراء االشاوس االبتدائٌة المختلطةرٌاضةدبلوممٌادة محمود احمد4961

سامراء االشاوس المختلطةانكلٌزيدبلوممٌس احمد حمٌد جاسم4962

سامراء الزبٌر بن العوام عربًدبلوممٌس عادل عبدالرحمن طعمة4963

سامراء الروابً المختلطة تارٌخدبلوممٌس عبد هللا نجم4964

سامراء الملعة للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسمٌس عسكر دمحم عل4965ً

سامراء العباسٌة المختلطةانكلٌزيدبلوممٌسم احمد حمٌد جاسم4966

سامراءمدرسة االعتماد االبتدائٌةرٌاضٌاتدبلوممٌسم شفٌك عبد جمعة 4967

سامراءثانوٌة عمورٌة للبناتكٌمٌاءبكالورٌوسمٌالد عبدالكرٌم دمحم4968

سامراء سامراء للبنات. ثانكلٌزيبكالورٌوسمٌنا محمود ٌاسٌن خلؾ4969

سامراء النعٌم للبنات . متارٌخ بكالورٌوسمٌناء صالح حسن احمد4970

سامراء الرٌاض االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومنادٌة شاكر محمود4971



سامراء الشهٌد واثك السامرائً للبنٌناصول الدٌندبلومنادٌة كامل بدري ٌاسٌن4972

سامراء التحرٌر االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومنادٌة مهدي كاظم4973

سامراء الصادق للبنٌنعلوم لراندبلومناظم صفاء چنعان حسن4974

سامراء اسماء للبنات. عرٌاضٌات بكالورٌوسنبأ احمد شكري محمود4975

سامراء المعتمد على هللا عربًدبلومنبأ باسم فاضل عباس4976

سامراء طنجة للبناتتارٌخدبلومنبأ عمر كامل دمحم4977

سامراء المهج للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوسنجاح وسمً دمحم4978

سامراء المهج. ثعلوم حٌاةبكالورٌوسنجاح وسمً دمحم حسن4979

سامراءالشهٌد كمال عبدالرحمن االبتدائٌة رٌاضٌاتدبلومنجوى شلتاغ حمٌد شاكر 4980

سامراء االرتماء للبناتعربًدبلومندى عبدالحمٌد احمد صالح4981

سامراء الرٌاض للبناتتارٌخماجستٌرندى عصام شهاب احمد4982

سامراء االسوار للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسندى مجٌد فاضل مصطفى4983

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسنرجس محمود داود4984

سامراء الزهرة للبنات. مانكلٌزيبكالورٌوسنرمان المنتصر صبار دمحم4985

سامراء ام سلمة للبناترٌاضةدبلومنسرٌن سامً تاٌه4986

سامراء ابً حنٌفة المختلطةاسالمٌةدبلومنسرٌن شهاب الدٌن احمد ابراهٌم4987

سامراء ثمٌؾ األبتدائٌة للبنٌنجؽرافٌةدبلومنسرٌن صباح احمد4988

سامراء الممتدر للبنٌن. مانكلٌزيبكالورٌوسنشوة خالد دمحم4989

سامراء االعتماد االبتدائٌة للبنٌنانكلٌزيدبلومنصرة محمود عباس4990

سامراء الملوٌة للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسنؽم سامً عٌد ٌوسؾ4991

سامراء واحة الجنائنانكلٌزيدبلومنؽم عباس فاضل4992

سامراء سامراء بنات. ثعلوم لرآن. مبكالورٌوسنؽم فرٌد صالح نجران4993

سامراء الزبٌر األبتدائٌة للبنٌنعلوم حٌاةبكالورٌوسنؽم ٌونس خلؾ4994

سامراء عز االسالم المختلطةعربًدبلومنمارق صالح الدٌن عبدالكرٌم4995

سامراء الٌاسمٌن المختلطةانكلٌزيدبلومنمٌر واثك حسن4996

سامراء الشهٌد واثكلؽة عربٌةدبلومنهاد هاشم احمد حسٌن4997

سامراء االرتماء للبناترٌاضٌاتدبلومنهلة خلٌل حسٌن4998

سامراء بنات الحسن المختلطةانكلٌزيدبلومنهلة رشٌد عبد النب4999ً

سامراء ابطال العروبة للبناتانكلٌزيبكالورٌوسنهى مجٌد علً هزٌم5000

سامراء ظفار االبتدائٌة المختلطةاحٌاء بكالورٌوسنوال مصطفى جاسم دمحم5001

سامراءمدرسة االنفال االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومنوال ناٌؾ جاسم5002

سامراء اسماء للبنات. عجؽرافٌةبكالورٌوسنور احمد علً جعفر5003

سامراء الخطٌب للبنٌن. عكٌمٌاءبكالورٌوسنور الدٌن عبد الرزاق دمحم حسن5004

سامراء العاشك المختلطة انكلٌزيدبلومنور حمٌد فلٌح5005

سامراء االسراء للبنات . ماسالمٌة بكالورٌوسنور سعد صبري شمس5006ً



سامراء زبٌدة للبناتاجتماعٌاتدبلومنور ضٌاء مهدي شاكر5007

سامراءجنة العراق انكلٌزيبكالورٌوسنور عادل دمحم5008

سامراء ابطال العروبة للبنٌنانكلٌزيدبلومنور عامر حاتم5009

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتفنٌة وعلومدبلومنور عبد الموجود احمد5010

سامراءمدرسة عمر عبد العزٌز علوم لرانبكالورٌوسنور عبدالجبار ناصر5011

سامراء الصادق للبناتاجتماعٌاتدبلومنور عبدهللا ستوري عبود5012

سامراء عمر المختار للبنٌن . مانكلٌزي بكالورٌوسنور ؼازي دمحم حمادي5013

سامراء الملعة للبنٌن. ثاسالمٌةبكالورٌوسنور فائك فاضل عباس5014

سامراء الملوٌة للبنات. ثكٌمٌاءبكالورٌوسنور فالح حسن5015

سامراء ثمٌؾ األبتدائٌة للبناتلؽة عربٌةدبلومنور مثنى احمد5016

سامراءالثمٌؾ للبنات إنكلٌزيبكالورٌوسنور دمحم خلؾ حسٌن5017

سامراء الكندي االبتدائٌة للبناتكٌمٌاءدبلومنور مهدي صالح5018

سامراء تبارن الرحمن المختلطةاسالمٌةدبلومنور ولٌد كاظم جواد5019

سامراء جنة العراق للبنات . عانكلٌزي بكالورٌوسنورة دمحم طه جاسم5020

سامراء النعٌم للبنات. مفٌزٌاء بكالورٌوسهاجر ستار حمٌد دمحم5021

سامراء الشٌماء االبتدائٌة للبناترٌاضٌاتدبلومهاجر سعد الطٌؾ5022

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةانكلٌزيدبلومهاجر عبد السالم عبد الستار5023

سامراء علً الهادي للبنٌن. عفٌزٌاء بكالورٌوسهاجر عبد السالم عبد الستار5024

سامراء الجٌل الجدٌد المسائٌة. ثرٌاضٌاتبكالورٌوسهادي لٌس عبد هللا5025

سامراء الصادق للبنٌناصول الدٌنبكالورٌوسهارون رشٌد احمد صالح5026

سامراء الممتدر للبنٌن . مرٌاضٌات بكالورٌوسهارون رشٌد عل5027ً

سامراءمدرسة المعتمد على هللا االولى كٌمٌاءبكالورٌوسهالة ارحٌم عل5028ً

سامراء سومر االبتدائٌة اسالمٌةدبلومهالة زٌاد عبدالرزاق احمد5029

سامراء الكندي االبتدائٌة للبناتانكلٌزيدبلومهالة عباس مهدي5030

سامراء ثانوٌة المعتصم للبنات انلكٌزي بكالورٌوسهالة عبد الستار احمد5031

سامراء جنة العراق علوم حٌاةبكالورٌوسهالة محمود علو مهدي5032

سامراء الصادق األبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومهانً مهدي صالح5033

سامراء طنجة للبناتانكلٌزيدبلومهبة احمد عبداللطٌؾ حمد5034

سامراء سامراء للبنات. ثعربًبكالورٌوسهبة صباح نوري صالح5035

سامراء المعتمد االولى للبنٌنعربًدبلومهبة ضٌاء حسٌن جداع5036

سامراء المهج للبنات. ثاحٌاءبكالورٌوسهبة نعمان سرحان5037

سامراء اسماء للبنات. عكٌمٌاءبكالورٌوسهبة هاشم دمحم عبد5038

سامراء عبادان االبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومهبه حمٌد حسن جمعة5039

سامراء المزهر. ثعربًبكالورٌوسهبه سعد مزهر حاتم5040

سامراء المعتمد على هللا االولى للبنٌنعربًدبلومهبه ضٌاء حسٌن5041



سامراء دبً. ثفٌزٌاءبكالورٌوسهدى اٌاد عبد الرزاق احمد5042

سامراء الكندي االبتدائٌة للبنٌنتارٌخدبلومهدى جاسم خمٌس5043

سامراء الحوٌش المختلطةعربًدبلومهدى شاكر محمود حمٌد5044

سامراءمدرسة ابطال العروبةتارٌخ بكالورٌوسهدى عباس متعب صالح5045

سامراء المعتز باهلل للبنٌن.معلوم حٌاةبكالورٌوسهدى علً هادي احمد5046

سامراء ؼزة للبنات. مرٌاضٌات بكالورٌوسهدى دمحم ابراهٌم شكوري5047

سامراء االرتماء للبناتانكلٌزيدبلومهدى دمحم بشٌر5048

سامراء اسماء للبنات. ععربً بكالورٌوسهدى محً علوان5049

سامراءمتوسطة النعٌم للبناتإسالمٌةبكالورٌوسهدٌر رشٌد حمٌد5050

سامراء الملعة للبنات. ثرٌاضٌات بكالورٌوسهدٌل جمال الطٌؾ جاسم5051

سامراء سومر االبتدائٌة للبنٌناسالمٌةدبلومهدٌل حسٌن سعٌد5052

سامراءمدرسة ؼزة إسالمٌةبكالورٌوسهدٌل حمٌد رشٌد5053

سامراء االعتماد االبتدائٌة للبنٌنتارٌخدبلومهدٌل شٌبان خلٌفة5054

سامراء الزهراوي للبنٌن.  ثاحٌاءبكالورٌوسهدٌل صالح محمود عباس5055

سامراء االعتماد االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومهدٌل عبد المجٌد حسٌن5056

سامراء االخالق المختلطة. مرٌاضٌاتبكالورٌوسهدٌل لاسم ارحٌل مطر5057

سامراء الشهٌد عبدالخالكانكلٌزيدبلومهناء فاٌك داود سلمان5058

سامراء الملعة للبنات.  ثعربًبكالورٌوسهند باسم ابراهٌم احمد5059

سامراء المعتصم للبنات . ثرٌاضٌات بكالورٌوسهند حسن ثامر زنزل5060

سامراء ضرار بن االزور المختلطةاجتماعٌاتدبلومهند رشاد عبدالبالً حمود5061

سامراء النعٌم للبنات . معربً بكالورٌوسهند رٌاض ٌاسٌن عل5062ً

سامراء الدستور المختلطةجؽرافٌةدبلومهند عبدالجبار حسن مهدي5063

سامراء الشهٌد سعٌد علً . معلوم حٌاةبكالورٌوسهند عزٌز عباس5064

سامراء الماطول للتعلٌم المسرععربًدبلومهند دمحم محمود5065

سامراء الملوٌة للبنات. ثعربًبكالورٌوسهوٌدة فوزي رمٌض5066

سامراء واحة الجنائنرٌاضٌاتدبلومهٌثم احمد علوان5067

سامراء العفاؾ. ثعربًبكالورٌوسهٌفاء مجٌد حمٌد جاسم5068

سامراء اعدادٌة على الهادي للبنات التصادبكالورٌوسهٌفاء محمود عبدهللا داود5069

سامراء الفضائل المختلطةرٌاضٌاتدبلومواثك وادي كاظم بربوت5070ً

سامراءمدرسة المعتمدانكلٌزيبكالورٌوسوجدان عبد الرحٌم علوان5071

سامراء ام سلمة للبناتاسالمٌةدبلومودٌان رٌاض جمال5072

سامراء عمر المختار االبتدائٌة للبنٌنعربًدبلومودٌان عبد الرسول صالح5073

سامراء المعتز للبنٌن. ععلوم حٌاةبكالورٌوسورلاء جاسم صالح مهدي5074

سامراء عز االسالم المختلطةانكلٌزيدبلومورود براء شاكر ٌوسؾ5075

سامراء تؽلب للبنٌن. ثعربًبكالورٌوسورود ثابت خضٌر محمود5076



سامراءخولة كامل االبتدائٌةعربً دبلومورود جمال عبد الرحمن5077

سامراء الشهٌدة امٌة للبناتالفمه واصولهبكالورٌوسورود علً حسٌن5078

سامراء التحرٌر االبتدائٌة للبنٌنلؽات بكالورٌوسورود هاشم صالح5079

سامراء المستنصر للبنات . مكٌمٌاء بكالورٌوسوصال ناجً عبد الجبار5080

سامراءثانوٌة المستنصركٌمٌاءبكالورٌوسوصال ناجً عبدالجبار5081

سامراء عمر المختار. ماسالمٌة بكالورٌوسوضاح محمود علً محمود5082

سامراء لصر األخٌضر األبتدائٌة المختلطةلؽة عربٌةدبلوموعد علً دروٌش5083

سامراء الخلدونٌة المسائٌةعربًدبلوموفاء خالد جمعة5084

سامراءمدرسة الطلٌعة عربً دبلوموفاء علً محمود5085

سامراء عمر المختار االبتدائٌة للبناتعربًدبلومولار عبد العزٌز طالع5086

سامراء سامراء للبنٌناسالمٌةدبلوموالء حسٌن احمد حسٌن5087

سامراء الفضائل المختلطةعلوم حٌاةبكالورٌوسوالء عامر فلٌح حسن5088

سامراء ابطال العروبة للبناتلؽة عربٌةدبلوموالء نصٌؾ جاسم5089

سامراء المامشً المختطلةاسالمٌةدبلوموالء ٌونس احمد عٌاش5090

سامراءعلً ابن األجورجؽرافٌة بكالورٌوسولٌد خالد إبراهٌم5091

سامراء المتوكل على هللا للبنٌن. م انكلٌزيبكالورٌوسولٌد عباس حسن دمحم5092

سامراء واحة الجنائناسالمٌةدبلومولٌد عبد حبٌب5093

سامراء العاشك المختلطةكٌمٌاءبكالورٌوسولٌد نصٌر محمود حسٌن5094

سامراء عمر المختار للبناتانكلٌزيدبلوموٌن ناسؾ شطب5095

سامراء ثمٌؾ للبناتتارٌخدبلوموئام نعٌم حمٌد شاكر5096

سامراءالشهٌد فائك ذٌابجؽرافٌة بكالورٌوسٌاسر خلدون حسن حمو5097

سامراءالفضائل المختلطةفنون جمٌلةدبلومٌاسر عبدالستار عبدالجبار5098

سامراء الٌاسمٌن المختلطةرٌاضٌاتدبلومٌاسر فوزي محمود حسب هللا5099

سامراء ام سلمة للبناتعلوم حٌاةبكالورٌوسٌاسمٌن ؼانم علً احمد5100

سامراء جدة المختلطةاجتماعٌاتدبلومٌاسمٌن لحطان محمود سلمان5101

سامراء عمر المختار للبنٌناسالمٌةدبلومٌاسٌن عبدالؽفار باسل عل5102ً

سامراء المعتضد باهلل للبنٌنرٌاضٌاتدبلومٌحٌى سامً حسن جاسم5103

سامراء خولة كامل للبناتانكلٌزيدبلومٌمٌن نجم عبدهللا دمحم5104

سامراء الزبٌر بن العوام للبناتانكلٌزيدبلومٌمامة عمرالطٌؾ5105

سامراءثانوٌة العادلعربًبكالورٌوسٌوسؾ احمد دمحم5106

سامراء سومر االبتدائٌة للبنٌنرٌاضٌاتدبلومٌوسؾ خضٌر سلمان5107

سامراء الهادي المسائٌة. ثانكلٌزيبكالورٌوسٌوسؾ رعد ٌوسؾ5108

سامراء صفد األبتدائٌة المختلطةرٌاضٌاتدبلومٌوسؾ فلٌح حسن5109


