
القسمنوع القبولالفرعاالسمت
درجة 
املادة

اساس 
املفاضلة

املالحظات

7472.7867اللغة العربيةمركزياحيائيآمامه سامل شيت خليل1
8684.57اللغة العربيةمركزياحيائيآية زيدان خلف حممد2
7881.8577اللغة العربيةمركزيادبيآيه رضوان امحد حممد3
6667.5717اللغة العربيةمركزيادبيآيه سامل يونس مجعه4
6163.0717اللغة العربيةمركزيادبيآيه ستار عبد اهلل طه5
8684.9176اللغة العربيةمركزيادبيآيه فاضل ابراهيم خلف6
7171.1437اللغة العربيةمركزياحيائيآيه لؤي هاشم نايف7
6363.9176اللغة العربيةمركزيادبيآيه حممد مد اهلل حممود8
7881.9176اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيأزهار عبد اخلالق سلطان عبد اهلل9
5664.4297اللغة العربيةمركزياحيائيأمل خالد حممد صاحل امحد10
6771.2147اللغة العربيةمركزياحيائيأيه عبد الوهاب هزاع امساعيل11
6267.6437اللغة العربيةمركزياحيائيابراهيم حممد خضري امحد12
6168.2147اللغة العربيةمركزياحيائيابراهيم مضر حممد صبيح 13
7775.6437اللغة العربيةمركزياحيائيابو بكر راجح مشعل حممود14
68697اللغة العربيةمركزيادبياحسان نواف ابراهيم علي15
8785.9297اللغة العربيةمركزيادبيامحد ادريس حاضر هيشان16
5363.0717اللغة العربيةمركزيادبيامحد ادريس مسلم امحد17
7367.3577اللغة العربيةمركزيادبيامحد العباس صاحل مهدي18
5865.2147اللغة العربيةمركزيادبيامحد بطيخ عشوي دلوم19
5663.7147اللغة العربيةمركزيادبيامحد مجال فخري خريي20

اللغة العربية -قائمة بامساء الطلبة املرشحني حسب االقسام 



ادبيامحد حامد شريدة خلف21

تعديل ترشيح 
ذوي ضحايا )

العمليات احلربية 
واالخطاء 
العسكرية 
والعمليات 

(االرهابية

7981.1676اللغة العربية

7177.2147اللغة العربيةمركزيادبيامحد حواس امحد علي22
6971.1437اللغة العربيةمركزياحيائيامحد عبد القادر ذنون خليف23
5864.4297اللغة العربيةمركزيادبيامحد عز الدين حممود امحد24
5865.5717اللغة العربيةمركزيادبيامحد علي حسن عبد اهلل25
8277.7867اللغة العربيةمركزياحيائيامحد غزال منر قدير26
82807اللغة العربيةمركزياحيائيامحد ياسني ابراهيم عبد اهلل27
5765.4297اللغة العربيةمركزيادبياخالص هاشم فتح اهلل عبوش28
6266.3577اللغة العربيةمركزيادبيادهام باسم حممد علي29
6266.3577اللغة العربيةمركزيادبيازهار عادل ابراهيم حممد30
6267.57اللغة العربيةمركزيادبياسراء احسان عبد اهلادي عيدو31
5767.6437اللغة العربيةمركزيادبياسراء نشوان بشري سعيد32
73727اللغة العربيةمركزيادبيامساء حامد عباس حسني33
6067.2867اللغة العربيةمركزيادبيامساء علي يوسف سليمان34
6767.756اللغة العربيةمركزيادبيامساء يوسف خالد خضر35
9383.4297اللغة العربيةمركزياحيائيافراح صفوك يعقوب علي36
6566.5717اللغة العربيةمركزيادبيافراح صالح حسن موسى37
7878.7867اللغة العربيةمركزيادبيافراح مرعي حسن خضر38
6369.9297اللغة العربيةمركزيادبياقبال فارس امحد عواد39
6268.57اللغة العربيةمركزيادبياالء بشار عبد الغني فتحي40
6062.9297اللغة العربيةمركزيادبياالء عبد الكريم دليمي علي41
6369.7867اللغة العربيةمركزياحيائياالء عمار ذنون علي42
7877.8577اللغة العربيةمركزياحيائياالء عمر صالح حممد43
6366.57اللغة العربيةمركزيادبياالء حممود يونس شاهني44



6969.1437اللغة العربيةمركزيادبياخلطاب عمر حممد علي جاسم45
6367.7867اللغة العربيةمركزيادبيامال حممد سليمان خلف46

ادبيامنة حممود حممد امحد47
نتائج االعرتاضات 
الذين مل يقدمو 

استمارة
6467.7867اللغة العربية

7367.5836اللغة العربيةمركزيادبيامنة ياسر حمسن حممود48
5866.1437اللغة العربيةمركزيادبيامنة يونس سلطان امساعيل49
6667.6437اللغة العربيةمركزيادبيامنة يونس مرعي حسن50
8481.2147اللغة العربيةمركزياحيائيامنه علي فيصل علي51
7274.0717اللغة العربيةمركزيادبيامري ياسر ابراهيم حممود52
8483.2147اللغة العربيةمركزيادبيامريه امحد عبد اهلل امحد53
7374.4297اللغة العربيةمركزياحيائياميمة بسمان صالح عمر54
5963.7147اللغة العربيةمركزيادبيامني خلف شجاع ساير55
7674.4297اللغة العربيةمركزياحيائيانتصار ابراهيم خليل ابراهيم56
8077.2867اللغة العربيةمركزياحيائيانفال حممود فاضل فتحي57
6971.7867اللغة العربيةمركزيادبيانور فاطم منيس غثيث58
60697اللغة العربيةمركزيادبياية بشار رشيد يوسف59
6067.9297اللغة العربيةمركزيادبياية حازم ابراهيم محيد60
7974.5717اللغة العربيةمركزيادبياية نكتل علي امني61
5665.0717اللغة العربيةمركزيادبياية وليد خضري مطر62
9088.4297اللغة العربيةمركزياحيائيايسر عطا اهلل صاحل امحد63
7573.3577اللغة العربيةمركزيادبيايالف محد علي حممد64
7777.2147اللغة العربيةمركزيادبيايالف الزم حسن حممد65
5563.5717اللغة العربيةمركزيادبياميان صاحل خلف قادر66
87857اللغة العربيةمركزياحيائياميان طلعت عافت فتحي67
7372.57اللغة العربيةمركزياحيائياميان عايد هدلو حممد68
6771.0717اللغة العربيةمركزيادبياميان عباس سعيد جميد69
6267.4297اللغة العربيةمركزيادبياميان حممد حسن يونس70
5864.5717اللغة العربيةمركزيادبيامين دحام محد ارحيل71



5663.2867اللغة العربيةمركزيادبيامين سعدي امحد عبداهلل72
6566.9297اللغة العربيةمركزيادبيايناس صدام حسني حسن73

6970.143اللغة العربيةمركزيادبيايه أنس مؤيد امحد74
 مواد لديها 7

قبول موازي
8581.57اللغة العربيةمركزياحيائيايه امحد جرجيس عبد اهلل75
6768.7867اللغة العربيةمركزيادبيايه قاسم يونس حممود76
6671.2147اللغة العربيةمركزيادبيايه حممود فتحي خليف77
6871.7867اللغة العربيةمركزياحيائيايهم عبدالقادر حممد معروف78
7887.5836اللغة العربيةمركزياحيائيبازيان حسني الياس حجي79
67717اللغة العربيةمركزيادبيبثينة عبد اهلل عمري عجرش80
7274.9297اللغة العربيةمركزياحيائيبراء باسم غامن سعيد81
64717اللغة العربيةمركزيادبيبراء خالد حممد صاحل82
8083.9176اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيبراء حممد مطلك حممد83
6166.3336اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيبرزان صاحل عبد الكريم منديل84
6869.6437اللغة العربيةمركزيادبيبرزان مروان عبد اهلل خضري85
6566.57اللغة العربيةمركزيادبيبسمه عبد امحد منديل86
9484.6437اللغة العربيةمركزياحيائيبشرى عمار صربي محيد87
7574.7147اللغة العربيةمركزياحيائيتبارك عبد اجمليد حممد جواد88
6873.2147اللغة العربيةمركزيادبيتبارك عمار وعد اهلل قاسم89
6769.0717اللغة العربيةمركزيادبيتبارك فارس عبد اهلل حممد90
6773.0717اللغة العربيةمركزيادبيتبارك حممد محزة خضر91
6064.1437اللغة العربيةمركزيادبيتقوى امحد صاحل حسني92
6568.7147اللغة العربيةمركزيادبيمتارة حممد قاسم علي93
7274.57اللغة العربيةمركزيادبيمتارة حممود فرحان فتحي94
6263.2147اللغة العربيةمركزيادبيجاسم حممد ناظم خلف95
6464.2147اللغة العربيةمركزيتطبيقيمجيله عبد الواحد كاظم حممود96
65667اللغة العربيةمركزيادبيجواهر عيد نزال حممد97
7578.7147اللغة العربيةمركزيادبيحسام امحد ادريس صاحل98
6571.6437اللغة العربيةمركزيادبيحسام حممد عزام حسني99
6969.6437اللغة العربيةمركزيادبيحسان حممد حامد عبد اهلل100



8889.9176اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيحسن ابراهيم عزيز امحد101
7575.2867اللغة العربيةمركزياحيائيحسن احسان علي حممود102
6169.2147اللغة العربيةمركزيادبيحسن حسني حسن عمر103
7375.2867اللغة العربيةمركزيادبيحسني امني امحد صاحل104
7174.0717اللغة العربيةمركزيادبيحسني شاكر خليل فتحي105
6874.7147اللغة العربيةمركزيادبيحسني وليد حممدنوري يونس106
6164.2147اللغة العربيةمركزيادبيحسني ياسني حسني حممد107
7271.1437اللغة العربيةمركزيادبيمحادي شهاب امحد عبداهلل108
7682.9176اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيمحد حممود محد حممود109
6162.9297اللغة العربيةمركزيادبيمحده علي صاحل لوفان110
7170.0717اللغة العربيةمركزيادبيمحود نوفل ترف صاحل111
5565.8577اللغة العربيةمركزيادبيحنان حممد طه امحد112
6264.5717اللغة العربيةمركزيادبيحنني نزيه حممود ركاض113
6167.57اللغة العربيةمركزيادبيخالد فراس خريي نوري114
7675.2867اللغة العربيةمركزياحيائيخالد حممد مناور عبد اهلل115
7977.8577اللغة العربيةمركزياحيائيخضري امحد حممد امحد116

ادبيخولة امساعيل وهب عبد اهلل117
نتائج االعرتاضات 
الذين مل يقدمو 

استمارة
70737اللغة العربية

5667.2867اللغة العربيةمركزيادبيخولة حممد حسني علي118
7576.0717اللغة العربيةمركزياحيائيدحام حممد جاسم حممد119
7679.2867اللغة العربيةمركزيادبيدعاء رمزي حسن حممد120
5664.0717اللغة العربيةمركزيادبيدعاء طارق محد جاسم121
7776.5717اللغة العربيةمركزيادبيدعاء عايد سلطان رمضان122
6464.4297اللغة العربيةمركزيادبيدعاء عبد املنعم حممود طه123
6170.5717اللغة العربيةمركزيادبيدعاء وعد اهلل عباس مجعه124
8586.56اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيدينا فارس خملف جدوع125
7776.2867اللغة العربيةمركزياحيائيرؤى حممد امني امحد وهب126
7169.2867اللغة العربيةمركزيادبيراكان عبد اهلل حممد علي127



6570.57اللغة العربيةمركزياحيائيراكان عبد املنعم حممد حممود128
86807اللغة العربيةمركزياحيائيرانيا صباح نواف حممد129
6972.3577اللغة العربيةمركزيادبيرحاب خالد حممد مضحي130
6468.2147اللغة العربيةمركزيادبيرحاب عطية هلو عبد131
6563.3577اللغة العربيةمركزيادبيرمحة توفيق عبد علي132
6464.4297اللغة العربيةمركزيادبيرمحة سعد فيصل خليل133
6167.2147اللغة العربيةمركزيادبيرمحه امحد ادريس مصطفى134
7874.7867اللغة العربيةمركزياحيائيرمحه حسن علي بكر135
89827اللغة العربيةمركزيادبيرمحه حسني امحد صاحل136
6773.0717اللغة العربيةمركزيادبيرمحه صفاء حممد شاكر سعد اهلل137
7275.4297اللغة العربيةمركزياحيائيرمحه عبد الواحد ابراهيم حممد138
6367.57اللغة العربيةمركزيادبيرشا خلف جلود عزيز139
6263.1437اللغة العربيةمركزيادبيرعد وعد دخيل مجعة140
7069.7867اللغة العربيةمركزيادبيرغد قاسم حممد علي عبد 141
7372.3577اللغة العربيةمركزيادبيرغد حممد شهاب امحد142
6969.7147اللغة العربيةمركزيادبيرفل ادريس علي عباس143
7272.1437اللغة العربيةمركزياحيائيرقية صهيب خليل عبد اهلل144
6564.7147اللغة العربيةمركزيتطبيقيرقيه سالم عبد اهلل امحد145
5963.0717اللغة العربيةمركزيادبيرنا امحد عبد السالم عبد اهلل146
7676.7147اللغة العربيةمركزياحيائيرنا فالح حممد امني زيدان147
6771.7867اللغة العربيةمركزيادبيرند شكر حممود سعيد148
7773.8336اللغة العربيةسنوات سابقةادبيرياض امحد ذياب العلي149
7775.2867اللغة العربيةمركزياحيائيريام حسني ابراهيم حممد150
7373.57اللغة العربيةمركزياحيائيريام غامن يونس ابراهيم151
6874.3577اللغة العربيةمركزيادبيريان حممود محزة مهندس152
6970.9297اللغة العربيةمركزياحيائيريم خالد حسن علي153
6165.2147اللغة العربيةمركزيادبيريم صهيب عبد اجلبار امحد154
5663.8577اللغة العربيةمركزيادبيريم نشوان عبد الكريم امساعيل155
7069.8577اللغة العربيةمركزيادبيزبيدة خالد ادريس خضر156
7171.5717اللغة العربيةمركزياحيائيزبيدة وعد حممد علي157



5664.2867اللغة العربيةمركزيادبيزكريا اسامة حممد رشيد158
6764.57اللغة العربيةمركزيادبيزمن وليد عبد الرزاق عبد 159
6770.8577اللغة العربيةمركزياحيائيزهراء شامل غامن نعمة160

احيائيزهراء عادل حممود سلمان161

قناة االعرتاضات 
للطلبة الذين 

% 75معدالتهم 
فاكثر ومقبولني 

معاهد

5967.5717اللغة العربية

7471.6437اللغة العربيةمركزيادبيزهراء حممد غامن عزيز162
6365.7867اللغة العربيةمركزيادبيزهراء وليد خالد سلطان163
6264.2147اللغة العربيةمركزيادبيزهراء ياسر نزيه ايوب164
6163.2147اللغة العربيةمركزيادبيزينب سعد سلطان صاحل165
6566.1437اللغة العربيةمركزيادبيزينب عادل ممو عبدال166
7473.2147اللغة العربيةمركزياحيائيزينب عباس فاضل حممود167
7573.2867اللغة العربيةمركزيادبيزينب حممد حسن سيد168
5664.8577اللغة العربيةمركزيادبيزينب مشعل هاشم جاسم169
7673.7147اللغة العربيةمركزيادبيزينة عمار حممد قاسم170
6769.1437اللغة العربيةمركزيادبيسارة شاكر حممود محيد171
6769.1437اللغة العربيةمركزياحيائيسارة وعد أمحد محد172
6568.3577اللغة العربيةمركزيادبيساره ظاهر امحد باقي173
5363.2867اللغة العربيةمركزيادبيساره علي عزت توفيق174

ادبيساره وليد امحد عبد175
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
6666.8336اللغة العربية

6370.4297اللغة العربيةمركزياحيائيساره ياسر غامن حامد176
6874.7867اللغة العربيةمركزيادبيسامل يونس عبد اهلل امحد177
5664.57اللغة العربيةمركزيادبيسبأ عبد امحد عبد178
8481.0717اللغة العربيةمركزياحيائيسجى امحد جيبو علي179
6064.57اللغة العربيةمركزيادبيسجى حممود خضري سلطان180
7271.8577اللغة العربيةمركزياحيائيسدرة ناجي مصطفى حسن181
7269.7867اللغة العربيةمركزيادبيسراب سعد خليل مراد182



6470.9297اللغة العربيةمركزيادبيسعاد مانع عوده مسيب183
6568.7147اللغة العربيةمركزيادبيسعد حممود حممد عادي184
82837اللغة العربيةمركزياحيائيسناء امحد سعدون سليمان185
7173.3577اللغة العربيةمركزيادبيسندس يونس جاسم حممد186
7775.2867اللغة العربيةمركزيادبيسهام صبحي دهيمان عوض187
6871.0717اللغة العربيةمركزيادبيسيف رضوان غامن حممود188
6065.6437اللغة العربيةمركزيادبيشاكر عبد اهلل فتحي حممود189
6367.8577اللغة العربيةمركزيادبيشفق طالل عبد اهلل حممد190
6064.4297اللغة العربيةمركزيادبيشهد باسم ابراهيم عبد191
6065.7147اللغة العربيةمركزيادبيشهد خضر اعكيل عباس192
8782.3577اللغة العربيةمركزياحيائيشهد سعد حسن علي193
6369.1437اللغة العربيةمركزيادبيشيماء امحد علي محو194
6665.1437اللغة العربيةمركزيادبيشيماء جبار فتحي امحد195
6972.6437اللغة العربيةمركزياحيائيشيماء كامل ابراهيم حممد196
67707اللغة العربيةمركزيادبيشيماء حممود محيد خلف197
6770.3577اللغة العربيةمركزيادبيصبحي خضر صبحي عبد اهلل198
6366.7867اللغة العربيةمركزيادبيصدام ابراهيم خضر غثوان199
7877.7867اللغة العربيةمركزياحيائيصفا حممد سليمان حسني200
6671.5717اللغة العربيةمركزيادبيصفا حممد حممود عبوش201
7272.1437اللغة العربيةمركزياحيائيصفاء صالح الدين فارس عبد اهلل202
6971.6437اللغة العربيةمركزيادبيصالح الدين حممود الياس خضر203
6771.0717اللغة العربيةمركزيادبيضاري حممد علي حسن علي204
5863.7867اللغة العربيةمركزيادبيضحى بسام حممد كاطع205
6568.4297اللغة العربيةمركزياحيائيضحى عواد نزال منشان206
6670.2147اللغة العربيةمركزيادبيضياء امحد عبد حسني207
6065.7867اللغة العربيةمركزياحيائيطارق زياد بكال كعود208
6871.3577اللغة العربيةمركزيادبيطيبة مجال هالل عبد209
7075.57اللغة العربيةمركزيادبيطيبه شامل حممد داود210
5764.2147اللغة العربيةمركزيادبيطيبه صفاء عبد الكريم امحد211
6669.267اللغة العربيةمركزياحيائيطيبه طارق سعيد عبد اهلل212



6869.0717اللغة العربيةمركزيادبيعائشة طه حسن قاسم213
6468.6437اللغة العربيةمركزيادبيعائشة ياسر حييى ايوب214
6267.2147اللغة العربيةمركزيادبيعائشه حممد تركي غضبان215
7173.9297اللغة العربيةمركزيادبيعائشه حممود جاسم حممد216
6469.3577اللغة العربيةمركزيادبيعادل حسني عباس محودي217
6563.256اللغة العربيةمركزيادبيعباس حممود حممد ضبع218

احيائيعبد اجلبار مخيس امحيد عباس219

قناة االعرتاضات 
للطلبة الذين مل 
يظهر قبوهلم 
لعدم كفاية 

اخليارات

6669.1437اللغة العربية

6668.7867اللغة العربيةمركزيادبيعبد الرمحن خالد حازم فتحي220
6568.57اللغة العربيةمركزيادبيعبد الرمحن زياد امحد قاسم221
88857اللغة العربيةمركزياحيائيعبد الرمحن طالل عبد القادر 222
6771.6437اللغة العربيةمركزياحيائيعبد الرمحن عمر حممد فاضل 223
6566.57اللغة العربيةمركزيادبيعبد الرمحن حممد امني امحد 224
6167.9297اللغة العربيةمركزيادبيعبد الستار مجيل خضر حسني225
6471.5717اللغة العربيةمركزيادبيعبد العزيز ثامر علي عواد226
7275.2147اللغة العربيةمركزيادبيعبد اهلل خالد شهاب امحد227

ادبيعبد اهلل شعبان رجب حممد228
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
53637اللغة العربية

7779.3577اللغة العربيةمركزيادبيعبد اهلل حممود عباوي ابراهيم229
5764.9297اللغة العربيةمركزيادبيعبد اهلل نواف حروش سامل230
6568.4297اللغة العربيةمركزيادبيعبدالرمحن حممد حنتوش طلب231

ادبيعبيد امحد محيد امحد232
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
7375.7867اللغة العربية

6670.8577اللغة العربيةمركزيادبيعبري نشوان فاضل حمسن233
5963.7147اللغة العربيةمركزيادبيعثمان عبد الستار حممود شيت234
6871.7867اللغة العربيةمركزيادبيعذراء بشار عبد الغني فتحي235
7777.5717اللغة العربيةمركزياحيائيعروة ناطق امساعيل محادي236



7876.4176اللغة العربيةمركزياحيائيعقبه نائف حامد عبد اهلل237
7277.8577اللغة العربيةمركزيادبيعالء حممد امحد طه238
5562.9297اللغة العربيةمركزيادبيعلي بسام حمسن حممود239

ادبيعلي صاحل عيد خلف240
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
8082.7867اللغة العربية

6167.9297اللغة العربيةمركزيادبيعلي عاصم زين العابدين زلفو241
8987.56اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيعماد اخليف امساعيل هادي242
8077.2147اللغة العربيةمركزياحيائيعمار مؤيد هذال عبد243
6667.5717اللغة العربيةمركزيادبيعمر احسان علي حممود244
6970.6437اللغة العربيةمركزياحيائيعمر جاسم حممد عبد اهلل245
75767اللغة العربيةمركزياحيائيعمر سعدون حممد حسن246
8277.7147اللغة العربيةمركزياحيائيعمر سعيد ادريس رمضان247
7079.5717اللغة العربيةمركزيادبيعمر علي ابراهيم رضوان248
6468.1437اللغة العربيةمركزيادبيعمر فضل عبيد شرخني249

ادبيعمر فيصل تركي حممد250
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
6465.4297اللغة العربية

5862.7867اللغة العربيةمركزيادبيعمر كامل ابراهيم حممد251
7272.7147اللغة العربيةمركزياحيائيعوني عبد الرمحن حممد سلمان252
5764.0717اللغة العربيةمركزيادبيغدير مجعه ابراهيم خليل253
58677اللغة العربيةمركزيادبيغفران خليل جميد الياس254
5463.7867اللغة العربيةمركزيادبيغفران رافع مرعي حساني255
7068.7867اللغة العربيةمركزيادبيغفران عباس علي حممد256
6265.8577اللغة العربيةمركزيادبيغفران عبد احلميد جار اهلل 257
5464.2867اللغة العربيةمركزيادبيغفران فالح حسن رجب258
7271.9297اللغة العربيةمركزياحيائيغفران قصي زكي حممد259
5863.1437اللغة العربيةمركزيادبيغيث هاشم عبد حممد260
6668.3577اللغة العربيةمركزيادبيفؤاد ذاكر شكر حممود261



احيائيفائزة يونس عبد القادر جميد262
نتائج االعرتاضات 
الذين مل يقدمو 

استمارة
6570.7867اللغة العربية

5563.4297اللغة العربيةمركزيادبيفاتن عبد السالم شيت حممد263
7580.57اللغة العربيةمركزيادبيفارس امحد خليف محود264
7173.5717اللغة العربيةمركزيادبيفاطمة امحد علي هادي عبد265
6264.7867اللغة العربيةمركزيادبيفاطمة رياض خالد امحد266
7472.9297اللغة العربيةمركزياحيائيفاطمة عبد الغني شهاب امحد267
7172.6437اللغة العربيةمركزياحيائيفاطمة حممد فاروق حسني268
6165.1676اللغة العربيةمركزيادبيفاطمة حممد فتحي علي269
7172.2867اللغة العربيةمركزيادبيفاطمة وليد خالد رشيد270
6165.6437اللغة العربيةمركزيادبيفاطمه امحد ابراهيم علي271
7370.6676اللغة العربيةمركزيادبيفاطمه عبد الرمحن فاحل ياسني272
6973.1437اللغة العربيةمركزياحيائيفرح خالد محيد عبد273
7982.8336اللغة العربيةمركزياحيائيفرح سعد سليم موس274
5162.7867اللغة العربيةمركزيادبيفرحان علي حسني خضري275
6165.57اللغة العربيةمركزيادبيفرحان حممد جدوع عبد اهلل276
66697اللغة العربيةمركزيادبيفالح ترني شبوط مرعي277
8176.5717اللغة العربيةمركزياحيائيفالح ستار رشيد خلف278
5963.2867اللغة العربيةمركزيادبيفهد عايد خشال بيات279
7875.1437اللغة العربيةمركزياحيائيفهد عالء يونس حسون280
7374.7147اللغة العربيةمركزيادبيفهد حممد عبد العزيز عيدان281
5764.4297اللغة العربيةمركزيادبيفهيمه عبد العزيز صاحل عبد 282
7474.8577اللغة العربيةمركزيادبيكواكب حممد سليمان حممد283
8579.7147اللغة العربيةمركزياحيائيكوثر سعد اهلل امحد حممد284
6470.0717اللغة العربيةمركزيادبيلقاء الياس خضري وهب285
6568.0717اللغة العربيةمركزيادبيملياء سامل يونس محيد286
5664.1437اللغة العربيةمركزيادبيليث دحام حمسن حسن287
6875.2867اللغة العربيةمركزيادبيمازن حازم حممد عسكر288



6668.9297اللغة العربيةمركزياحيائيحمسن عباس حمسن سعيد289
6976.2867اللغة العربيةمركزيادبيحممد آمني ابراهيم خليل290
6367.8577اللغة العربيةمركزيادبيحممد امحد ذياب العلي291
6265.7867اللغة العربيةمركزيادبيحممد امحد عبد احلميد امحد292
7476.2867اللغة العربيةمركزيادبيحممد امحد عبد الستار امحد293
5764.0717اللغة العربيةمركزيادبيحممد انور عبد الرمحن امحد294
8177.8577اللغة العربيةمركزياحيائيحممد جاسم حممد علي295
6771.6437اللغة العربيةمركزيادبيحممد خضري جاسم حوان296
6672.4297اللغة العربيةمركزيادبيحممد زهري شريف سعيد297
7372.5717اللغة العربيةمركزيادبيحممد ساطع فاضل جميد298
5665.1437اللغة العربيةمركزيادبيحممد سعدي غامن حييى299
5865.1437اللغة العربيةمركزيادبيحممد شاكر حممود ثالج300
6363.1437اللغة العربيةمركزيادبيحممد عامر عبد الكريم فتحي301
68687اللغة العربيةمركزيادبيحممد عبد احلق ادريس جميد302
6463.9297اللغة العربيةمركزيادبيحممد عدنان حممد وهب303
7072.6437اللغة العربيةمركزيادبيحممد فالح حسن علي304
7172.9297اللغة العربيةمركزياحيائيحممد ماهر جبار هذال305
6771.2867اللغة العربيةمركزيادبيحممد معن امحد عايد306
8477.9297اللغة العربيةمركزياحيائيحممود اسعد يوسف عبد اهلل307
73737اللغة العربيةمركزياحيائيحممود شهاب امحد شرقي308
5763.2867اللغة العربيةمركزيادبيحممود يونس ذنون حسن 309
7976.57اللغة العربيةمركزياحيائيمدين خري الدين عبد جرجيس310
6569.5717اللغة العربيةمركزيادبيمروة ثامر عادل عبد الوهاب311
6268.0717اللغة العربيةمركزيادبيمروة صبحي ممدوح عزيز312
7372.3577اللغة العربيةمركزيادبيمروه حارث نشوان شفيق313
9083.2147اللغة العربيةمركزياحيائيمروى حممد رافع علي314
6668.3577اللغة العربيةمركزيادبيمريم حكمت خملف خلف315
8983.0717اللغة العربيةمركزياحيائيمريم محادي حسن علي316
6673.1437اللغة العربيةمركزيادبيمريم رمزي سلطان حممود317
6768.7147اللغة العربيةمركزيادبيمريم عمر محد حممد318



5865.9297اللغة العربيةمركزيادبيمريم فتحي حممد علي حممود319
7274.57اللغة العربيةمركزيادبيمريم فيصل امساعيل حسني320
6664.1676اللغة العربيةمركزيتطبيقيمريم كمال عبد الرمحن 321
7986.3577اللغة العربيةمركزيادبيمريم ياسر بدر حامد322
8678.7147اللغة العربيةمركزياحيائيمصطفى احسان درويش عيسى323
7781.7147اللغة العربيةمركزيادبيمصطفى خالد حممد عبد اهلل324
7882.8577اللغة العربيةمركزيادبيمصطفى مسري حممود حييى325
7072.8577اللغة العربيةمركزياحيائيمصطفى شعالن امحد حسن326
5862.7867اللغة العربيةمركزيادبيمصطفى عامر يونس ذنون327
5362.8577اللغة العربيةمركزيادبيمصطفى حممد خالد حممود328
8077.1437اللغة العربيةمركزيادبيمصطفى موفق رشيد حسن329
6969.5717اللغة العربيةمركزيادبيمصعب نوفل عبد مداهلل330
7275.2147اللغة العربيةمركزيادبيمضحي حممد امساعيل حردان331
60667اللغة العربيةمركزيادبيملك نصر جاسم حممد332
6670.57اللغة العربيةمركزيادبيمنار عبد املنعم عبد الكريم محد333
5866.5717اللغة العربيةمركزيادبيمنار ماجد خلف علي334
61647اللغة العربيةمركزيادبيمنتصر مهند عبد اللطيف عبد335
6063.3336اللغة العربيةمركزيادبيمنتهى جابر ادخيل نعوم336
86817اللغة العربيةمركزياحيائيمىن امحد حممد عبيد337
8380.3577اللغة العربيةمركزياحيائيمىن سامل حسن علي338
5864.1437اللغة العربيةمركزيادبيمىن مؤمن حممود صاحل339
7273.7867اللغة العربيةمركزيادبيمها حممود الياس حممود340
7978.0836اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيمهند صاحل محد جاسم341
6670.7867اللغة العربيةمركزيادبيميادة سامل امحد عبد اهلل342
7576.4297اللغة العربيةمركزيادبيميس الياس خضر امني343
6663.6437اللغة العربيةمركزيادبيمينا نبيل حممد خورشيد344
7073.6437اللغة العربيةمركزياحيائيناجية ناصر اسود حممد345
6266.4297اللغة العربيةمركزيادبينايف جابر رجا دبيس346
6364.1437اللغة العربيةمركزيادبينبأ ابراهيم يونس خلف347
5966.7867اللغة العربيةمركزيادبينبأ جرجيس امحد جرجيس348



5564.3577اللغة العربيةمركزيادبينبأ جسام حممد حسني349
6262.9297اللغة العربيةمركزيتطبيقينبأ سرمد مجيل عبد اهلل350
6268.1437اللغة العربيةمركزيادبينبأ شامل هاشم حسني351
6769.9297اللغة العربيةمركزيادبينبأ عدنان عبد الفتاح امحد352
7373.7147اللغة العربيةمركزياحيائينبأ مثىن زامل عبد القادر353
7776.9297اللغة العربيةمركزياحيائينبأ ياسني عبد اهلل حممود354
6063.6437اللغة العربيةمركزيادبينبا شهالن مؤيد ذنون355
7980.6437اللغة العربيةمركزياحيائيندى خليل سليم خليل356
7975.7867اللغة العربيةمركزياحيائينذير حسني عبد حممود357
7778.4297اللغة العربيةمركزياحيائينرجس علي حسني قلندر358
7273.7147اللغة العربيةمركزيادبينزهه نافع محودي علي359
7676.57اللغة العربيةمركزيادبينقاء علي عبد اهلل امحد360
6771.1437اللغة العربيةمركزيادبيمنارق عطااهلل سلطان عجاج361
8076.7147اللغة العربيةمركزياحيائينهايه عبد الكريم خلف امحد362
6663.6676اللغة العربيةمركزيتطبيقينواف عابد حممد امحد363
7367.9176اللغة العربيةتعديل ترشيحتطبيقينور الدين سفيان صالح نوري364
6570.57اللغة العربيةمركزيادبينور اهلدى عماد يونس امحد365
7976.0717اللغة العربيةمركزيادبينور بشار رجب حممد366
6569.3577اللغة العربيةمركزيادبينور ذنون حامد امحد367
6971.9297اللغة العربيةمركزياحيائينور عبد العزيز امساعيل حممود368
80797اللغة العربيةمركزياحيائينور عبد العزيز حممد ظاهر369
7573.7867اللغة العربيةمركزياحيائينور عالء الدين عبد الواحد عبد 370
6766.5717اللغة العربيةمركزيادبينور عمار حممد صاحل هالل371
7072.6437اللغة العربيةمركزيادبينور عمار يونس خليل372
6570.5717اللغة العربيةمركزيادبينور مثىن حامد عواد373
7471.4297اللغة العربيةمركزيادبينور معتز غامن حاجم374
6469.6437اللغة العربيةمركزيادبينورهان عماد عبد املنعم فائق375
5463.3577اللغة العربيةمركزيادبينوفل عبد العزيز ذياب شهاب376
6166.8577اللغة العربيةمركزيادبيهاجر امحد حممود امحد377
5963.7867اللغة العربيةمركزيادبيهاجر عبد اهلل رشيد سلمو378



ادبيهاجر فتح اهلل حامد حممد379
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
8583.9297اللغة العربية

6167.2867اللغة العربيةمركزيادبيهبة حسني سعيد عبد اهلل380
7172.5717اللغة العربيةمركزيادبيهبة فالح محاد امحد381
6366.0717اللغة العربيةمركزيادبيهبه ادريس خان افدل امحد382
6366.6437اللغة العربيةمركزيادبيهبه ناهل شاكر حييى383

ادبيهدى حسن علي محو384
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
6768.5717اللغة العربية

6972.7867اللغة العربيةمركزياحيائيهدى ذياب صلو عبد385
6269.1437اللغة العربيةمركزيادبيهدى عثمان حممد عثمان386
8077.2147اللغة العربيةمركزياحيائيهدى عمر طه عبد اهلل387
6872.7147اللغة العربيةمركزيادبيهدير عمار بالوي فتحي388
7374.9297اللغة العربيةمركزياحيائيهديل امحد حممد عوض389

ادبيهديل هالل ابراهيم حامد390
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
6464.0836اللغة العربية

6364.7147اللغة العربيةمركزيادبيهزاع محودي حازم قاسم391
6968.7147اللغة العربيةمركزيادبيهنادي علي حممود ترف392
7578.6676اللغة العربيةمركزيادبيهيثم خالت خديده الياس393
7173.2867اللغة العربيةمركزياحيائيهيفاء فرج حممد علي394
7475.9297اللغة العربيةمركزيادبيوجدان فتحي عواد نهري395
6772.1437اللغة العربيةمركزيادبيوسن رائد فاضل عباس396
6570.1437اللغة العربيةمركزيادبيوفاء خلف سعد فتحي397
7273.2867اللغة العربيةمركزياحيائيوفاء عيسى حسن صاحل398
6466.6437اللغة العربيةمركزيادبيياسر عمار ياسني طه399
61637اللغة العربيةمركزيادبيياسني حممود جمول خضر400
5663.8577اللغة العربيةمركزيادبيميامه مروان عبد الكريم فتحي401
77767اللغة العربيةمركزيادبييوسف علي يوسف علي402
7874.6437اللغة العربيةمركزياحيائييوسف ياسر حممد يونس حممد 403
7674.1437اللغة العربيةمركزياحيائييوسف يعقوب مجعة حسني404
73797اللغة العربيةمركزيادبييونس امحد ادريس صاحل405



6970.3577اللغة العربيةمركزيادبييونس وعد يونس علي406
اللغة العربيةخنبةمريم حممد عواد حممد407
اللغة العربيةخنبةتطبيقيعثمان عبداهلل حممود عبداهلل408
7777.5اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيامحد طارق امحد حممد409
9685.416667اللغة العربيةتعديل ترشيحاحيائيسعد عبد العزيز حممد محود410
8887اللغة العربيةتعديل ترشيحادبيامحد محيد حممد جاسم411


