
القسمنوع القبولالفرعاالسمت
درجة 
املادة

املالحظاتاساس املفاضلة

5060.3336العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيأمل مراد رفو أمحد1
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيأناس محيد عبد امحد2
5061.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيإستربق ضرار امحد بشري3
5061.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيابتسام حضريي غائب عبد4

5
ابو بكر الصديق عبد السالم صاحل 

رضوان
5057.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبي

5064.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائياحالم عبد الكريم حامد نايف6
5057.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد خطاب حممد خطاب7
5056.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد شيت حممد سليم8
5059.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد صفاء وحيد امساعيل9

5058.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد عادل هادي حممد10
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد عبد اهلل عبد امحد11
5057.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد علي امحد خضر12
5062.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد عمار فتحي حممد13
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد فتحي امحد حممد14
5059.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامحد حممد بشري امحد عبد اهلل15
5061.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيامحد يونس امحد شاهر16
5061.56العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياروى اياد بركات حريان17
5061.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياروى حممد حسني يونس18
5062.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيازهار عبيد فياض عبد19
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسامة زياد خلف علي20
5058.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسحاق صاحل حممود طه21
5059.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسحاق فيصل يوسف خليل22
5063.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسراء امحد سامل محدون23
5060.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسراء حممد سلطان عواد24

العلوم الرتبوية والنفسية -قائمة بامساء الطلبة املرشحني حسب االقسام 



5056.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياسعد شعالن فنخري بريسم25
5062.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامساء عبد احملسن حامد طه26
5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامساء غامن حسن علي27
5060.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياصيل فواز علي حسني28
5060.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيافنان حممد حممود كريم29
5061.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائياالء حافظ حازم مصطفى30
5062.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياالء حممد عبد االله قاسم31
5062.9176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياملاز دخيل سيدو علي32
5057.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبياماني معتز موفق يونس33
5065.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيانعام حممد سليمان خلف34
5056.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامنار نايف حممود عبد اهلل35
5058.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيانور حازم حممد عسكر36
5060.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيانور مخيس فهد كناص37
5063.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائياية مثىن عبد اهلل حييى38
50577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايسر ناجح عبدو يوسف39
5064.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايفني نوزاد حممد عبد اهلل40
5065.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايالف طارق رمضان قاسم41
5066.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائياميان عبد اللطيف علوان عائد42
5060.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامين سعيد حممود عجيل43
5060.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيامين فواز ابراهيم حسن44
5058.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايناس قحطان ياسني جاسم45
5062.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيايه امحد عبدالقادر صاحل46
5059.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايه باسم فهمي حممد47
5060.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيايه سعد شريف يوسف48
5060.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيايوب عبد حممد درويش49
5059.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيباسم علي حسني حممد50
5059.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيبامسه قاسم مراد محر51
5059.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيبراء موسى خليل سلمو52
5056.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيبشرى عامر خلف حممد53
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيبالل دلشاد شوقي مجيل54
5060.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيبلقيس اسعد صاحل حممد55
5061.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيبهيه خليل يونس حسني56



ادبيبيداء سامل امحد عبوش57
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5059.1437العلوم الرتبوية والنفسية

5066.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيتبارك زيدان خلف امحد58
5060.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيتبارك حممد ثامر حممود59
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيتقوى ازاد حسان حيدر60
50627العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيتقى طالل امحد شحاذه61
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيتقى عمر عبد اهلل سلطان62
5063.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيتقى قيدار غامن حسني63
5063.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيجاسم حممد امحد عزيز64
50686العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيجاني عيدو خلف حسن65
5064.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيجرب عبد اهلل عبيد خلف66
5064.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحامت غنام حممد ابراهيم67
5062.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحارث امني حسني ابراهيم68
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحسان فالح حسن عكيل69
5056.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحسن ياسني حسن يونس70
5060.8336العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحسني هاشم حسني جانه71

ادبيحسينه حممد جرجيس عبوش72
تعديل 
ترشيح

5062.9176العلوم الرتبوية والنفسية

5064.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيحسينه حممد عباس حممد73

5059.429العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحكم مروان شريف جاسم74
 مواد 7

 لديه قبول
موازي

5065.4176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمحادي حامد ميجان الياس75
5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمحد عبد احلكيم عبد اللطيف امحد76
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمحزة امحد طه حممود77
5058.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحواسم يونس امحد حسني78
5057.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحيدر اسعد حممد خضر79
5056.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيخالد سامل ذنون امحد80
5060.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيخدجيه عبد الواحد كاظم حممود81



ادبيخدجيه حممد امحد بالل82

نتائج 
االعرتاضات
 الذين مل 

يقدمو 
استمارة

5056.7147العلوم الرتبوية والنفسية

5059.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيخليفه منصور جميد خليفه83
5061.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيخنساء عبد العزيز فتحي عاصي84
5066.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيداليا خالد عبد العليم قاسم85
5059.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيدحام فليح عريف حمسن86
5068.56العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيدالل فرحان الياس عيدو87
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيدالل جنم عبد اهلل محو88
5057.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرؤى نصر اهلل جرجيس فتحي89
5063.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيراويه حممود عبد الستار عمر90
5057.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرحاب امحد حممود حممد91
5060.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرمحة بشار عبد الغني قاسم92
5058.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرمحة رياض حممود فتحي93
5059.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرمحة قيس امحد حممود94
5057.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرمحة مطلك امحد عيسى95
5058.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرمحه صالح حممد ابراهيم96
5060.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيرمحه منري عبد الكريم امحد97
5061.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرسل عبد اهلل عز الدين عبد اهلل98
5058.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرغد حممود ناصر عبد اهلل99

5061.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيرفل خالد امحد حممد غزال100
5056.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرقى وليد عبد اجلبار عثمان101
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرقية عطا اهلل خضر عبد اهلل102
5061.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرقيه سعد عبد اجلبار مصطفى103
5063.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيرواء عبد اهلل جمو معجون104
5059.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيرويدة طارق ابراهيم محد105
5060.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيريام عمر حممد حيمو106
5057.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيريم عصام امحد سبتي107
5066.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيريناس سعدون سليم امحد108
سل نشوان نوري حممد109

ُ
50627العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائير



5062.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزكريا رائد زيدان رمضان110
5057.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزهراء حسن كريم جاسم111
5058.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزهراء صباح حممد صاحل112
5056.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزياد طارق غامن ذنون113
5058.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزين العابدين ثامر رديف جاسم114
5059.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب امين رعد ابراهيم115
5061.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب سعيد محيد فرحان116
5059.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب سلطان شاكر حممود117
5061.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب عبد اهلل مطشر سعيد118
5059.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب علي سليمان عبد اهلل119
5059.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب ليث صديق عبد الرمحن120
5060.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيزينب حممد عبد الستار حممد121
5061.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيزينب ميسر حممد يونس122
5060.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيزينه سامل عبد اهلادي فتحي123
5065.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيزينه فالح حسن عبد اهلل124
5058.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيساجر صباح مهىن كوجر125
5062.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسارة غزوان ثامر مهدي126
5062.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيسارة مؤمن عبد الرمحان شكر127
5060.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسارة حممد سعيد امني عبد الرمحان128

ادبيساره امحد غلب عروه129
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5057.3336العلوم الرتبوية والنفسية

5060.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيساره ياسني ابراهيم حممود130
5060.9176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسامي الياس خديدا درويش131

ادبيسبأ عبد الكريم خضر محداوي132
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5057.0717العلوم الرتبوية والنفسية

5060.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيسجى بشار خضر عبد اهلل133

ادبيسجى عبد احلكيم حسن امحد134
اعادة 

تسجيل
5062.256العلوم الرتبوية والنفسية



5063.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسجى غدير غامن فرحان135
5056.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسرى سعد حامت امحد136
5069.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيسعده عيدو سليمان حمى137
5061.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيسعدية جنم عبد اهلل فتحي138
5056.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسفيان طالل هاشم عبد139
5062.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيمسا امحد يونس امحد140
50597العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمسا مروان حازم يونس141
5065.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمسارة حممد حازم امحد142
5066.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيسهلة اجياد امحد محادي143
5058.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيسيف حممود الياس حممد144
5068.256العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيشاهه امحد كتي قاسم145
5063.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيشفاء اذياب خالد سليمان146
5059.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشكحه جمبل كردي حايف147
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيشكران عزو راضي عبد اهلل148
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشهد صالح طارق جاسم149
5061.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيشهد صهيب حممد ثامر محد150

ادبيشهد فارس طه عبد اهلل151

نتائج 
االعرتاضات
 الذين مل 

يقدمو 
استمارة

5058.7147العلوم الرتبوية والنفسية

5061.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيشهد حمسن عبد حممود152
5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشهد وليد خالد حسن153
50676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشيالن شكر الياس خلف154
5056.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشيماء ايوب سعيد سعدو155
5065.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيشيماء مراد متو خليل156
50676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصاحل خضر خلف علي157
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصاحل فتحي صاحل عطية158
5059.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصبحي يونس صاحل حممد159
50577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصدام دهام حسني حممود160



ادبيصفا مؤيد يوسف محيد161
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5056.6437العلوم الرتبوية والنفسية

5063.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيصفا حممد عبد القادر حممد162
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصفوك عماد نصيف جاسم163
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصالح الدين حسن امحد خلف164
5062.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيصهيب غازي خليل حممد165
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيضحى بسام غامن علي166
5062.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيضحى خالد معيوف شعبان167
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيضياء مالك علي حممد168
5061.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيطارق يونس سليمان فرحان169
5059.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيطه عبد االله حممد يعقوب170
5060.3336العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيطيبة بشار داود سلمان171
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيطيبة حممود حسن حسني172
5060.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيطيبه باسل حمفوظ علي173
5061.8336العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيطيبه سعد سامل امحد174
50626العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيظيان علي ابراهيم داؤد175
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعائشه باسل عز الدين نظام176
5059.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعائشه زينل علي حممد177
5058.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعابد حممد مؤيد جار اهلل178
5066.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيعبد الرمحن احسان سلطان حاجم179
5057.4176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيعبد الرمحن سامل ذنون مرعي180
5057.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد الرزاق سامل ابراهيم خملف181
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد الكريم مزعل شاحوذ عبدالكريم182
5058.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اهلل امحد ابراهيم امحد183
5061.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اهلل محد دغماش محور184
5061.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيعبد اهلل صدام سهيل جنم185
5064.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اهلل طاهر ياسني وادي186
5059.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اهلل حمسن متعب شاهر187



ادبيعبد اهلل يونس حممد خضر188
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5056.6437العلوم الرتبوية والنفسية

5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اجمليد حممد حسني حممد189
5058.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبد اهلادي طعمة سليمان طعمة190
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبدالرمحن عمار امحد صاحل191
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبداهلل محيد تبان الياس192
5056.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبري امحد جاسم حممد193
5066.4176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبري حسني الياس حسني194
5056.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعبري عبد اجلبار امحد أمساعيل195
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعدوية ثائر علي عبد196
5062.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعدي صدام صاحل رمضان197
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعصمت عزيز خضر الياس198
5063.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعال عبد الكريم عبد اهلل حممود199
5058.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي جليل خليل امحد200
50587العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي رستم امحد سيدو201
5059.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي رياض عريبي عباس202
5062.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي صاحل حسن دقماش203
5060.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي عادل خلف محد204
5056.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي عبد اهلل حممد جابر205
5057.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي عثمان عائد براك206
5060.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي عدنان امحد بالل207
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي عمر اسعد علي208
5062.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيعلي حمسن حممد صاحل خضر209
5058.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي حممد مؤيد جار اهلل210
5061.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعلي هاشم حممد رمضان211
5056.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيعمار خالد سعيد خشان212
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر ثائر حممد حسني213
5059.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر جاسم حممد علي214
5059.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر حسن جاسم شبيب215
5056.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر علي نوري علي216



50627العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر حممد ابراهيم عبد الرمحن217
5060.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمر مهند حممد طاهر حسن218
50587العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعمران خليف حممد ذنون219
5058.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعنود حممد ابراهيم علي220
5060.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيعهد عدي ميكائيل سليمان221
5059.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيغادة ياسر عبد اجلبار مطلك222
5058.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيغامن مجال حممود منصور223
5067.3336العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيغزال زعيم حسن محد224

تطبيقيغسق خالد امحد صاحل225
تعديل 
ترشيح

5058.756العلوم الرتبوية والنفسية

ادبيغفران رعد رمضان حممود226
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5057.57العلوم الرتبوية والنفسية

ادبيغفران غامن محيد حسني227
تعديل 
ترشيح

5064.6676العلوم الرتبوية والنفسية

5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيغفران فؤاد محدي فؤاد228
50577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيغفران حممد عبدي حسني229
5066.9176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيغيده خضر كلي حسني230
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفارس شالل عواد نعوم231
5066.9176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفاطمة رائد غامن الياس232
5062.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيفاطمه انور حيدر صفر233
5056.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفاطمه حواس داود سلمان234
5066.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفاطمه قاسم هادي عبد اهلل235
5058.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيفاطمه لقمان عزيز حسني236
5059.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفتحي ياسني فتحي سلطان237
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفرح حارث هاشم حممد238
5061.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفرح رضوان عبد شهاب239
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفرح عمار طالب حسن240
5063.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفرح كرم حازم امحد241
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفهد امحد عبد اخلالق سليمان242
50576العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفهد زامل فرحان حممد243



5063.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفواز خالد حبش نزال244
5061.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيفيصل رشو مراد ابراهيم245
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيكرم بسمان اكرم امحد246
5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيكوثر نظري حممد صاحل247
5059.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيلقمان ناجح عبدو يوسف248
5061.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيماريا هذال عبد اهلل ذنون249
5063.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيماريه اكرم امحد ابراهيم250
5062.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمازن امحد فرج حممد251
50607العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمازن فارس عبداحلميد امحد252
5067.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيمانيه سليمان حجي مطو253
5058.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيجمد حممد حممود جرجيس254
5060.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد جاسم خضر صاحل255
5061.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد حسن سليمان حسني256
5061.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد خالد خطاب حسني257
5056.56العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد خلف حمسن عبد258
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد ذبيان حممد امحد259
50667العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد سفيان محزة عباس260

تطبيقيحممد عبد الكريم عطا اهلل خضر261
تعديل 
ترشيح

50616العلوم الرتبوية والنفسية

5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد فارس دحام حممد262
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد فتحي صاحل حممد263
5061.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد كريم امحد جميد264
5060.4176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد لقمان حممد عبد اهلل265
5062.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد معن عبد الغني عمر266
5060.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممد يونس حممد يونس267
5060.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممدفيضي ثائر حكمه خليل268
5060.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممود سعدي رمضان بكر269
5057.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممود عمار حممود عبد الباقي270
5057.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيحممود حممد كمال يونس271
5059.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمدين عبد الرزاق امحد صاحل272
5057.1676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمروان صفوان حسن محودي273
5057.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمروان حمسن سعيد ثالج274



5061.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيمروة غسان عبد املالك علي275
5061.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيمريم ابراهيم مجيل ابراهيم276
50586العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم انس يونس حممد277
50607العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم بشار خلف مطلوب278
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم خضر سامل كردي279
50597العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم عامر عناد جنم280
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم عبد الستار خليل ابراهيم281
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم حممد ظاهر هاشم عبد السالم282
5057.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمريم نشوان عبد اجلبار ياسني283
5056.756العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمزهر حامت حممد صاحل284
5056.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمسرة حممد غامن حممد285
5060.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمصطفى امساعيل ابراهيم ياسني286
5061.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمصطفى صهيب لؤي جاسم287
5057.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيمصطفى عبد الرزاق يونس علي288
5064.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمصطفى عبد خضر عزيز289
5057.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقيمعاذ امحد سعد الدين حييى290
5063.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمعتز شعبان ارميض عكله291

ادبيمكة حامد مجال امحد292
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5061.0717العلوم الرتبوية والنفسية

5060.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنار صدام جميد سهيل293
5062.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنال صامد زبيد شريف294
5060.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنتهى عبد اهلل حممد علي جاسم295
5059.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنتهى غامن حممد ناصر296
5064.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمىن نكتل حممد وايف297
5061.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنيف حممد ابراهيم عباس298
5060.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمهدي مسلم صادق جعفر299
5063.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيمودة مازن ميسر يوسف300
5063.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيموده حممد سعيد امحد301
5061.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيميس سعيد مسلط امحد302
5059.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيميسم امني علي امني303



5066.56العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائينادية فرمان خدر علي304
5058.0836العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيناصر رشيد عبود كرحوت305
5058.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينايف صعب محود عيادة306
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبأ زياد صاحل خليل307
5059.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبأ عبد املنعم عثمان سليمان308
5061.5717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبأ مبشر حامد عبد اهلل309

5062.214العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبأ حممد قاسم الياس310

 مواد 7
لديها قبول 
موازي لغة 

انكليزية

50586العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبأ منري عويد سعيد311
5058.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينبا مكي عباس امحد312
5059.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيجنوى خليل ابراهيم عزيز313
50706العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيجنيبه اثري داود حنا314

احيائيندى حسني عباس عبد اهلل315
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5057.6437العلوم الرتبوية والنفسية

50617العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيندى علي حممود عطية316
5063.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائينرجس بهاء الدين اسود عيسى317
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينرمني حاجي ابراهيم صاحل318
5060.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينزار حسني صاحل حسني319
5063.6676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينزار ناصر سعيد ابراهيم320
50577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينسرين حتسني سعدي عزيز321
5060.0836العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينسرين قاسو جاسو حممود322
50637العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينعيم دلف مطلك طه323
5057.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمناء عمار فتحي عزة324
5061.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيمنر يونس صاحل ذنون325
5062.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائينهايه خليف امحد حسني326



ادبينهلة معن امحد صاحل327

قناة 
-اعرتاضات 

 ذوي 
ضحايا 

العمليات 
احلربية 
واالخطاء 
العسكرية 
والعمليات 

االرهابية

5057.9297العلوم الرتبوية والنفسية

5062.8577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينهله ميسر جنم عبد اهلل328
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور ابراهيم امساعيل يونس329

تطبيقينور اهلدى قدير عبد الغني حممد330
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5065.4297العلوم الرتبوية والنفسية

5060.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور ثامر سلطان جنم331
5056.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيتطبيقينور حازم امساعيل حسني332
5056.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور مسري جاسم شريف333
5061.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور صالح فارس كريم334
5058.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور عبد الرمحن ابراهيم امحد335
5060.2147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينور عقيل مشعان امحد336
5058.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبينوري فرهاد سعيد نوري337
5061.2867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهاجر حسني تاج الدين علي338
5058.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهاجر نزار عبد الكريم جلود339
5057.1676العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهاشم ادريس هاشم ادريس340
5060.6437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهالة حتسني انيس مسعد341
5063.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيهبه سامل حبو حسن342
5058.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهبه يوسف عبد الكريم حييى343
5067.9297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزياحيائيهدى عبد الرزاق جمبل حممد344
5056.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهدى فرج شريف امحد345
5060.4297العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهديل مصلح رشيد حسني346



5059.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهشام هادي حممد عمر347
5058.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهمام صاحل خلف عبد اهلل348
5058.56العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيهمام عبد اخلالق مرعي هايس349

ادبيوسن عادل عبد السالم امحد350
تعديل 
ترشيح

5061.256العلوم الرتبوية والنفسية

5058.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيوعد اهلل كبالن ربيع طحيمر351
5060.7147العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيوليد خالد عبد اجلبار امحد352
5059.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيوليد نشوان عائد كاوي353
5056.57العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيياسر جاسم ارمضان عبداهلل354
5062.3577العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبيياسر علي مهيدي صالوي355
5057.4176العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييزن عبد املهيمن حممد جاسم356
5059.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييقني معن وعد غريب357
5057.1437العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييوسف ثائر عايد فتحي358
50607العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييوسف سبهان حممد داؤد359
5060.7867العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييونس صاحل عجل سامل360
5064.0717العلوم الرتبوية والنفسيةمركزيادبييونس عمار خليل حسن361

تطبيقينور الدين سفيان صالح نوري362
تعديل 
ترشيح

العلوم الرتبوية والنفسية
5056.417

ادبيامحد عبدالكريم عبد امحد363
تعديل 
ترشيح

العلوم الرتبوية والنفسية
5060.667

ادبيبرزان صاحل عبدالكريم منديل364
تعديل 
ترشيح

العلوم الرتبوية والنفسية
5060.833

ادبيرنا امحد ومسي امحد365
تعديل 
ترشيح

العلوم الرتبوية والنفسية
5060.833

5071.5العلوم الرتبوية والنفسيةخنبةادبيدميا عالء سامل علي366


