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شذى معاو�ھ خالد أبو قمر89احمد عدنان محمد محسن45احمد محمد حميد حميد1

�سمھ نائل شاكر البيا�ي90احمد عبدا��ليم عبدالرزاق عبدالرزاق46عمر مؤ�د عبدالكر�م النقيب2

عز الدين يح�� ع�� ع�� عبيد91بندر ناصر عبدالرحمن صا�� النقاش47ابرا�يم �اظم عداي الفرطو���3

م�ند طھ سالمھ حلس92اطياف وسام سعيد الدلي��48دعاء ماجد عبداللطيف الغفلھ4

سكينھ حس�ن طا�ر ابوجاللھ93اوس مجيد محمود محمود49ليث احمد رمضان رمضان5

عائد أكرم مصباح حس�ن94اياد ابرا�يم خلف الناصر 50وقار غازي دحام املرسومي6

أحمد ر�اض أحمد ��ازي 95دانيا ساجد حميد رانا51ع�� �امل �اظم الكال�ي7

ار�ج عبدالسالم ع�� با��اج96حس�ن ق�س محمد محمد 52ليث ضرار حس�ن العلوا�ي8

�ند خليل مرتاح صا�� محمد97معاذ زكر�ا محمد سالم53عارف محمد عارف العزاوي 9

سوسن جمال الدين حورا�ي98ساره قيصر رسول رسول �54غم اسماعيل عازر ال شعيا10

عبدالكر�م يح�� ز�د أحمد تقي99طيف عبدالرزاق �عمھ الناصر55مصطفى فوزي جعفر البغدادي11

باسم سعيد ابرا�يم ا��ابرى 100حذيفھ محمود حميد حميد56سعيدع�� سعيد محمد الرشيدي12

ماجد عمر ع�� بن كردوس101مرام زكر�ا ناشد57ضياء فندي احمد احمد13

عبدهللا ع�� عبدهللا حزام السلطان102س�� طارق ثامر السل��58مصطفى ظافر شر�ف ا��طيب14

تامر محمد ع�� أبو سلطان103محمد مفتاح محمد القليب59نور ع�� مز�د صا�� عتيق15

الطيب احمد عماد ز��� ز���104عادل سعيد أحمد املرفدي60ا��سن عبد الكر�م عبيد العمار16

أ�غام عبد هللا ثابت يح��105احمد ابرا�يم احمد ابو خرج61أمجد محمد يوسف ا��نيطي17

�ش�� عوض �ش�� ا��ض��ي 106ر�تھ عماد فارس بطھ62أحمد ع�� يح�� النقيب18

حنان محمد غيالن ع�� االصب��107محمد سعد ياس ياس63ع�� محمدطا�ر عبدالقادر  املصري 19

عب�� جبار عبدالساده عبدالساده108شعيب أحمد عبدهللا ا��وش��64حسن محمد حسون الوكيل20

حيدر مدحت محمدجواد املدائ��109أسعد محمد محمد راشد الرشيدي65حس�ن ع�� ما�ر ما�ر21

رائد عباس جعفر البديري 110رائد عبدالغ�� خليل خليل66فارس نص�� احمد22

محمد جمال فت�� حسن111وليد حمود أحمد ��اف67نور ع�� جاسم الز�يدي23

سمر احمد محمد ع�� ��م112حازم فت�� فرج ابوكن�شھ68عمر رافع سعدهللا ا��ن�اوي 24

أحمد �زاع محمد االخنب113مل�س حمدى عبد هللا عابدين69ديجور عمر مو��� الونداوي 25

حس�ن محمد الشر�قي114عمر احمد محمد ��اء الدين مصطفى70محمد صائب صديق صديق26

أحمد جميل عبدا��ميد عبده اليوسفي115ساري صاحب محمد حس�ن امل����71اسامة صالح الدين محمد محمد27

ناصر صا�� خليفة العلوا�ي116عب�� حسن تقى فرج هللا72احمد عبد ا��واد صالح الدين الشاقلدي28

رفل خم�س سرحان سرحان117محمد سم�� محمود ا��ناوي 73صميم عز�زى 29

زمان لطيف عبدالز�رة ا��فا��118نور اكرم شاكر البيا�ي74اواب محمد احمد رجاء30

أمل محمد ع�� العا�ي119عبد ا��فيظ مجا�د عبده قايد ال��ظة75حسن محسن احمد الدباغ31

مر�م نزار ذنون ذنون 120كرم داود سليم ��اج76محمود �شام محمود ا��وت32

اس�� نصر الدين محمد بوراوي 121خالد رضوان العمر77مخلد منذر راشد راشد33

فتحيھ مختار عون م�دي122مصطفى شكر محمود الدبان78روز عالء م�دي املعموري34

عمر سامر السيد123رضا محمد ع�� جاو�ش79سليم خلدون عزات راشد35

فداء محمود محمد دباس124سنا عبدا��كيم غنتاب الكعباوي 80محمد مؤ�د عبدالغ�� عبدالغ��36

أسماء النا���ن �� االمتحان األو��  الختصاص ا��راحة العامة

تار�خ االمتحان 8 نوفم�� - �شر�ن الثا�ي/2022



عبدو احمد درو�ش125الدانھ اسماعيل ابرا�يم ع�� ش�بيك�81س�بة مفتاح �ش�� �عوه37

غاده فت�� التوا�ي با�ي126حيدر فراس فاضل البيا�ي82عمر محمد يو�س يو�س38

حليمة غالب حس�ن الصعفا�ي127معتصم عبدالغ�� فا�� الساعدي83سرمد يو�س اسود اسود39

نضال اسماعيل ز�ي اسماعيل128عمر �يثم اكرم اكرم84مؤمن يوسف اكر�م ا��راز�ن40

فرح وليد محمد غرام 129ا��اب محمد توفيق توفيق85مصعب عبدهللا االمام محمد41

غسان سعد عوده ا��ارص130عماد الدين عبد ا��كيم محمد حس�ن86سل�� محمد ع�� عامر42

مراد مصطفى عبيد عبيد131عمر رزو�� عبدا��س�ن الوائ��87امنيھ جعفر حمد وتوت43

روال عبدالرزاق عبدالكر�م الفيل88عبدهللا ع�� محمد معيض اليامي44




