
املالحظاتاساس املفاضلةدرجة املادةالقسمنوع القبولالفرعاالسمت

5560.1676التاريخمركزيادبيآيه حبش صاحل حممود1
5058.5717التاريخمركزيادبيأية مروان حسن علي2
6865.756التاريخمركزيادبيابراهيم امحد صاحل حجي3
5157.2867التاريخمركزيادبيابراهيم زياد عزيز قادر4
5056.0717التاريخمركزيادبيامحد جاسم خلف حميميد5
5061.1437التاريخمركزيادبيامحد داود سامل حممود6
5056.6437التاريخمركزيادبيامحد رمضان عوني عوده7
6668.1437التاريخمركزيادبيامحد سامي سطام عيسى8
7774.5717التاريخمركزيادبيامحد صباح عزيز امحد9

7374.2147التاريخمركزيادبيامحد طه سامل عواد10
5759.9176التاريخمركزيادبيامحد عواد جار اهلل حممود11
5057.9297التاريخمركزيادبيامحد ليث سامل امحد12
6572.2147التاريخمركزيادبيامحد حممد امحد طه13
6061.3577التاريخمركزيادبيامحد نشوان يونس حسون14
6968.4176التاريخمركزيادبيامحد هاشم كريم عبد اجلبار15
5457.6437التاريخمركزيادبيامحد هالل ابراهيم حسن16
5458.2867التاريخمركزيادبيادهام هذال منر امحد17
7275.4297التاريخمركزيادبياديب حممد علي جاسم18
5356.6437التاريخمركزيادبياسامة مؤيد علي حسني19
5557.57التاريخمركزيادبياسامه يونس محيد خلف20
6462.57التاريخمركزيادبياسحاق حسيب عبد اهلل رسول21
5761.6437التاريخمركزيادبياسراء غامن امحد عبو22
7875.6437التاريخمركزيادبيامساء سعد حممد خضري23
6064.57التاريخمركزيادبياشرف كفاح حسني حمي24
5057.6676التاريخمركزيتطبيقياصيل حازم فيصل عيسى25

التاريخ -قائمة بامساء الطلبة املرشحني حسب االقسام 



5056.2867التاريخمركزيادبياالء اكرم جاراهلل حامد26
5360.1437التاريخمركزيادبياالء زهري امحد جميد27
5061.9297التاريخمركزيادبياالء حممد عصمان عبد28
5058.5717التاريخمركزيادبياالء منهل زيدان خلف29
5156.6437التاريخمركزيادبياحلسني حممد علي خليل30

ادبيامال امحد خلف تورك31
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
57556التاريخ

5661.4297التاريخمركزيادبيامل امحد حممد عواد32
6161.5836التاريخمركزيادبيامنة امحد حممود شكر33
8682.7867التاريخمركزيادبيامنه امين عبد الكريم سليمان34
50567التاريخمركزيتطبيقيامنه سامل حممد جعيف35
5055.2867التاريخمركزيادبيامرية سعد فتحي عبد اهلل36
6062.7147التاريخمركزيادبيانس علي جاسم حممد37
8787.3336التاريختعديل ترشيحادبيانفال سبهان حممد صاحل محود38
5256.9297التاريخمركزيادبياية بسام حييى عبد الرزاق39

ادبياية عبد الغفور عبيد تركي40
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5156.7147التاريخ

6060.9297التاريخمركزيادبيامين جاسم حممد خضري41
6263.1437التاريخمركزيادبيامين شكر حممود عباس42
6063.1676التاريخمركزيادبيايه خطاب حازم فتحي43
50586التاريخمركزيادبيايه عماد ذياب مصطفى44
6465.7147التاريخمركزيادبيايهاب امحد حسن عبد اهلل45
5057.1676التاريخمركزيادبيبتول سعد عبد اهلل امحد46
7774.2867التاريخمركزيادبيبدر مجعة حسن حممود47
6161.6437التاريخمركزيادبيبرزان فرشح عدو معطش48
5057.3336التاريخمركزيتطبيقيبالل امحد محدون عبود49
5256.0717التاريخمركزيادبيبيداء سعدي فاضل عطااهلل50
6666.6437التاريخمركزيادبيتركية حممود ادعيس عبو51
5060.0717التاريخمركزيادبيمتارة امساعيل يوسف امساعيل52

ادبيمتاره عيسى حمسن ابراهيم53
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5353.256التاريخ

7971.8577التاريخمركزيادبيثامر عبد اهلل حممود خلف54



6467.6437التاريخمركزيادبيجاسم حسني جاسم عليوي55
5055.2147التاريخمركزيادبيحارث امحد حممود يونس56
6063.6437التاريخمركزيادبيحارث حممود خضر غثوان57
5055.0717التاريخمركزيادبيحامد عبد اهلل حسني جاسم58
5662.57التاريخمركزيادبيحذيفة زياد سعداهلل عبداجلبار59
5055.1437التاريخمركزيادبيحذيفه سامي عبد جاراهلل60
6271.3577التاريخمركزيادبيحسام حاضر عباس حممد61

ادبيحسام طلب حممد محد62
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5056.7147التاريخ

5056.0717التاريخمركزيتطبيقيحسن اشرف عبد الواحد ذنون63
8577.56التاريخمركزيادبيحسن صاحل حممد حممود64
5055.9297التاريخمركزيادبيحسني جاسم حممد صاحل65
5055.9297التاريخمركزيتطبيقيحسني فهمي حسني سليمان66
5055.9297التاريخمركزيادبيحسني ياسر شهاب امحد67

ادبيمحد مجيل محد عبد68
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5154.3336التاريخ

5059.3577التاريخمركزيادبيمحد عاكول رحيل بهدل69
5055.256التاريخمركزيادبيمحزة مظهر حسني خملف70
5056.57التاريخمركزيادبيمحزه جبار حممد جاسم71
5055.7147التاريخمركزيادبيمحيد رعد رمحن محيد72
6061.5717التاريخمركزيادبيحنني حامد محادي محد73
6265.2867التاريخمركزيادبيحنني عبد الناصر قاسم حممد74
6563.4176التاريخمركزيادبيخالد فارس رشيد قاسم75
5859.57التاريخمركزيادبيخالد وليد يونس حممود76
5055.9297التاريخمركزيادبيخليل حمسن سلطان فرج77

ادبيدحام موسى حممد خلف78
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5655.0717التاريخ

5057.9297التاريخمركزيادبيذكرى عزيز حممد يونس ابروش79
6670.2147التاريخمركزيادبيرؤى حازم عبد اهلل سليمان80
6769.8577التاريخمركزيادبيرمحه صدام عبد محيد81
6365.3577التاريخمركزيادبيرمحه عبد القادر صاحل عبد القادر82
6564.5717التاريخمركزيادبيرسل منعم حممد علي حسن83



6061.3336التاريخمركزيادبيرغد عبد احلميد امساعيل خليل84
7675.1437التاريخمركزيادبيرغدة حممود مجعة جربوع85
5056.4297التاريخمركزيادبيرندة حسن امحد حممود86
5963.2147التاريخمركزيادبيرواء عبد الرزاق احميل سليمان87
50567التاريخمركزيادبيرونق خالد خليل امحد88
6066.6676التاريخمركزيادبيريفن زهري شابا مسعان89
5056.3577التاريخمركزيادبيريم عبد اخلالق جنم عبد اهلل90
7066.3577التاريخمركزيادبيزهراء ذنون موسى حممد91
5056.2867التاريخمركزيادبيزهراء هالل حممد طه92
8480.2147التاريخمركزيادبيزياد امحد صاحل حسن93
5358.7147التاريخمركزيادبيزيد رائد حازم حامد94
6064.2867التاريخمركزيادبيزيد حممد غامن حممود95
5055.2147التاريخمركزيادبيساجد رافع شاهر سلطان96
5063.8577التاريخمركزياحيائيسحر خالد حممد حممود97
6567.7147التاريخمركزيادبيسراب ثائر خضر حسني98
7065.7147التاريخمركزيادبيسرى عبد القادر امحد خلف99

5055.1437التاريخمركزيادبيسعيد يونس شحاذه علي100
5056.7147التاريخمركزيادبيسفيان يوسف حممد نوري حسن101
6370.7867التاريخمركزيادبيمساح خلف جميد خليفه102
50567التاريخمركزيادبيسند حممد سند صباح103
50637التاريخمركزياحيائيسوسن خلف حممد خلف104
7076.1437التاريخمركزيادبيسيف الدين صدام علي حسن105

6067.857التاريخمركزيادبيشكران سامي ابراهيم طه106
 مواد لديها قبول 7
موازي لغة انكليزية

6671.57التاريخمركزيادبيشهد سامل برع عبوش107

ادبيشهد فواز عبد العزيز علي108
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5052.0836التاريخ

5063.7147التاريخمركزياحيائيشيالن عيسى حسن موسى109
6672.9297التاريخمركزيادبيشيماء حازم عبد اهلل عباس110
7879.6676التاريخمركزيادبيصاحل فرج علي امحد111

ادبيصبا نواف جاسم سلطان112
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5059.57التاريخ



5156.2147التاريخمركزيادبيصفا خالد علي حممد113
5057.4297التاريخمركزيادبيصكر نهار شندي عزبة114
5060.5717التاريخمركزياحيائيضحى خالد حممد سعيد حممود115
6064.8577التاريخمركزيادبيضياء يونس امحد خضري116
6668.3577التاريخمركزيادبيطه ادريس جرجيس رمضان117
5360.2147التاريخمركزيادبيطه كفاح ياسني حممد118
7572.57التاريخمركزيادبيعائشه اكرم عبد اهلل يونس119
5462.4297التاريخمركزيادبيعادل حممد حممود امحد120
5057.4297التاريخمركزيادبيعامر مزاحم مجعة خلف121
5664.5717التاريخمركزيادبيعبد اخلالق عبد اهلل سرحان عمر122
6363.0717التاريخمركزيادبيعبد الرمحن امحد سامل عجاج123
8486.8577التاريخمركزيادبيعبد الرمحن بشار طالب شهاب124
5962.8577التاريخمركزيادبيعبد الرمحن رعد صاحل فاضل125
5055.5717التاريخمركزيادبيعبد الرمحن رياض جليل زكرود126
67667التاريخمركزيادبيعبد الرمحن مسري حممد حيدر127
5157.2867التاريخمركزيادبيعبد الكريم انور حممد حسني128

ادبيعبد اهلل امرير علي عبد اهلل129
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5856.1676التاريخ

7374.0717التاريخمركزيادبيعبد اهلل عادل عفاص حبتور130
50577التاريخمركزيادبيعبد اهلل عبد الفتاح مظفر جنم131
5557.8336التاريخمركزيادبيعبد اهلل حممد علي عبد اهلل132
5061.4297التاريخمركزيادبيعبد الواحد امحد خلف امحد133
5063.3577التاريخمركزيادبيعبري عامر غامن حييى134

ادبيعثمان عزام عبد املالك هادي135
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5458.2867التاريخ

6261.7147التاريخمركزيادبيعلي اكرب حممد نعمه كاظم136
6969.6437التاريخمركزيادبيعلي الكرار شكر حممود شاكر137
5561.4297التاريخمركزيادبيعلي حسني فتحي حسني138
5358.5717التاريخمركزيادبيعلي سامل حممد عزيز139
8781.9176التاريخسنوات سابقةادبيعلي ساهر امحد سليمان140
6262.0717التاريخمركزيادبيعلي حممد حسن محيد141
5457.0836التاريخمركزيادبيعلي يونس معيوف حممود142



7676.2147التاريخمركزيادبيعمار علي عبد االمري محد143
7269.5717التاريخمركزيادبيعمر امحد هايس ابراهيم144
5057.5717التاريخمركزيادبيعمر ثائر علي عبد145
5258.7867التاريخمركزيادبيعمر ثامر حممود جاسم146
5055.6437التاريخمركزيتطبيقيعمر خالد حممد امساعيل147
5056.6676التاريخمركزيادبيعمر عبد العزيز ابراهيم خضر148
6264.8577التاريخمركزيادبيعمر عبد حممد زوبع149
6063.5717التاريخمركزيادبيعمر حممد سلطان عبد اهلل150
6867.9176التاريخمركزيادبيعمر نعمت سلطان علي151
5055.8577التاريخمركزيادبيعمر يوسف سعدون سبع152
5059.0717التاريخمركزيادبيعمر يونس ابراهيم عزيز153
7674.9297التاريخمركزيادبيعهد عرفات حسني عبو154
5057.3577التاريخمركزيادبيعواد عبد اهلل صلبي خليل155
8679.7147التاريخمركزيادبيغامن صاحل فياض عباوي156
5155.7147التاريخمركزيادبيفاروق عمر صاحل جاسم157
5660.5717التاريخمركزيادبيفاطمة حكمت ادريس امحد158
6865.9297التاريخمركزيادبيفاطمه اسامه حممد علي159
5359.57التاريخمركزيادبيفاطمه خضر ابراهيم خليل160
5661.2147التاريخمركزيادبيفالح صالح قاسم حممد161
5960.2867التاريخمركزيادبيفهد يوسف علي جاسم162
5565.1676التاريخمركزيادبيكازين حكيم حامد عباس163
8478.6437التاريخمركزيادبيكرم داؤد مزعل داؤد164
6968.4176التاريخمركزيادبيكرم حييى حسني حييى165
7065.4176التاريخمركزيادبيكهار ماجد خالد حممد طيب166
5457.4297التاريخمركزيادبيلباب سعدي فاضل عطا اهلل167
5258.1676التاريخمركزيادبيليث حممد سعيد مطرود168
50587التاريخمركزيادبيليث وعد اهلل راسم عبد اهلل169
6165.0717التاريخمركزيادبيمؤمن رعد ادريس حسني170
50577التاريخمركزيتطبيقيمؤمن حممود حازم شيت171
7472.4297التاريخمركزيادبيماجد عايد جلوب شرابي172
5055.7147التاريخمركزيادبيماريا عبد اهلل ابراهيم صاحل173
6968.7147التاريخمركزيادبيحمسومه صديق عمر سليمان174



ادبيحممد امحد علي امحد175
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
5052.56التاريخ

7376.1437التاريخمركزيادبيحممد امحد علي كبيب176
9493.756التاريختعديل ترشيحادبيحممد حسن هايس عبد اهلل177
6970.57التاريخمركزيادبيحممد سامل حازم حممد178
5155.8336التاريخمركزيادبيحممد سعد سليمان علي179
5056.9297التاريخمركزيادبيحممد عباس حسني زينل180

181
حممد عبد الرمحن مصطفى 

كرموش
5161.0717التاريخمركزيادبي

5057.7867التاريخمركزيادبيحممد عبد الغفار فاضل ابراهيم182
5159.5717التاريخمركزيادبيحممد عبد الغفور شعيب صاحل183
67697التاريخمركزيادبيحممد علي سعدون قاسم كاظم184
5055.7867التاريخمركزيادبيحممد فاضل غريبان شامخ185
5558.1676التاريخمركزيادبيحممد قيس عدنان حممد186
7270.2867التاريخمركزيادبيحممد حممود امحد حممود187
6770.8577التاريخمركزيادبيحممد هائل حممدطاهر حممد188
6668.57التاريخمركزيادبيحممود باسم طارق عبد اجمليد189
81797التاريخمركزيادبيحممود جاسم حممد عزو190

191
حممود سعد عبد اهلادي عبد 

الباقي
5059.8577التاريخمركزيادبي

7071.7867التاريخمركزيادبيحممود عامر حممود حسن192
5057.5717التاريخمركزيادبيمريم صالح سامل امحد193
5055.2147التاريخمركزيادبيمشعل اجمد خلف عاكول194
5460.9297التاريخمركزيادبيمصطفى خالد حسن مرعي195
5461.8577التاريخمركزيادبيمصطفى عبد ابراهيم عباس196
6865.3577التاريخمركزيادبيمصطفى عبد اجمليد غامن جميد197
8783.9297التاريخمركزيادبيمصطفى وعد فرمان حممود198
5361.4297التاريخمركزيادبيمعاني حاجي غريب عزيز199
5257.6437التاريخمركزيادبيمها عصمت عباس امساعيل200
5055.1676التاريخمركزيادبيمهى عبد القادر ذياب عزيز201
5963.4297التاريخمركزيادبيميادة حازم محادي محد202



ادبيميادة فتحي حسني ذنون203
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
6061.9297التاريخ

5056.6437التاريخمركزيادبينايف عبداالله علي اهلادي حممد204
5461.2867التاريخمركزيادبينبأ مجال ذنون يونس205
5959.7867التاريخمركزيادبينبأ سعد حممود امحد206
6064.57التاريخمركزيادبينبا غازي فيصل محو207

ادبيجناة حامت عبد اهلل علي208
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
9085.1437التاريخ

5459.4297التاريخمركزيادبينسرين حمسن حممد مضحي209
7373.2147التاريخمركزيادبينور حسن امحد حسني210
7073.5717التاريخمركزيادبينور خزعل فياض حممد211
6868.4297التاريخمركزيادبينور عبد الستار ناصر جنم212
7776.57التاريخمركزيادبينور مؤيد حممد امحد213
7370.9176التاريخمركزيادبينور حممد امحد امساعيل214
7172.9297التاريخمركزيادبينور حممد حمسن صاحل215
5762.2867التاريخمركزيادبينوره عمر محد حممد216
5059.7147التاريخمركزيادبيهاجر امحد يونس جاسم217
5056.7867التاريخمركزيادبيهاجر جاسم حممد غزاي218
5058.2147التاريخمركزيادبيهادي مملوح سفاح حواس219
69677التاريخمركزيادبيهاله حمسن مال اهلل يونس220
5356.56التاريخمركزيادبيهدى عبد اهلل امحد محاده221
50557التاريخمركزيادبيهمام سبهان خلف حممد222

5659.929التاريخمركزيادبيهند رعد حممد قادر223
 مواد لديها قبول 7

موازي
7872.0836التاريخمركزيادبيوسام مجيل غامن عيدو224
7670.4176التاريخمركزيادبيوسام موفق سامل امحد225
5659.9297التاريخمركزيادبيوطبان عماد امحد طه226
5658.56التاريخمركزيادبيوليد خالد صائل حممد227
5055.6437التاريخمركزيادبيياسني حممد امحد خضر228
6367.7867التاريخمركزيادبيياسني ياسر وليد حممد229
8786.8577التاريخمركزيادبيياسني يونس مجيل جدوع230
5056.4176التاريخمركزيادبيحييى امحد ياس جاسم231



5055.7147التاريخمركزيادبييسرى اياد عبد اجمليد حسني232
5057.1437التاريخمركزيادبيمين عبد اهلل مرضي عبد اهلل233
7168.57التاريخمركزيادبييوسف خليل ياسني حممد234
5962.6437التاريخمركزيادبييوسف حممد امحد ياسني235
6966.2867التاريخمركزيادبييونس سامل حممد عزيز236

ادبييونس طه خليل ابراهيم237
ذوي  -مركزي 

ضحايا االرهاب
7074.4297التاريخ

التاريخخنبةثامر خالد حممد امحد238
التاريخخنبةمعزز وليد امحد عبد اهلل239


