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6768.7147اجلغرافيةمركزيادبيآمنه علي صاحل علي1
7874.9297اجلغرافيةمركزيادبيآيه رعد غامن حممد2
5962.7867اجلغرافيةمركزيادبيآيه منهل يونس عبد اهلل3
8575.6437اجلغرافيةمركزيادبيآيه يونس فخري يونس4
8475.1437اجلغرافيةمركزيادبيأيه يونس موسى سليمان5
6362.7867اجلغرافيةمركزيادبيابتهال حممود حممد امحد6
7065.0717اجلغرافيةمركزيادبيابرار خالص علي سليمان7

ادبيابراهيم امحد حممود خلف8
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

8170.8336اجلغرافية

8178.2147اجلغرافيةمركزيادبيابراهيم سامل عبد امحد9
7773.3577اجلغرافيةمركزيادبيابراهيم عطا اهلل صاحل حممد10
6365.2147اجلغرافيةمركزيادبيابراهيم حممد علي قدوري11
8579.2867اجلغرافيةمركزيادبياثري محود صالل حسني12
8681.2147اجلغرافيةمركزيادبياحالم سامل مجعه جليل13
8779.3577اجلغرافيةمركزيادبيامحد محد صاحل خلف14
8176.2147اجلغرافيةمركزيادبيامحد سرمد امحد حسن15
8674.7867اجلغرافيةمركزيادبيامحد عبد اهلل مسري عبد اهلل16
7468.2867اجلغرافيةمركزيادبيامحد عبد اهلل عرفات جميد17
7770.5717اجلغرافيةمركزيادبيامحد عمر خضر عواد18
8272.4176اجلغرافيةمركزيادبيامحد عمر شهاب امحد19
9280.0717اجلغرافيةمركزيادبيامحد قاسم محيد ابراهيم20
83747اجلغرافيةمركزيادبيامحد حممد فرج صاحل21
6663.256اجلغرافيةمركزيادبيامحد هايس مجعه حممد22
9080.6437اجلغرافيةمركزيادبيادريس شامل جاسم عبد اهلل23
5062.5717اجلغرافيةمركزياحيائيادهام امحد سباك مرعي24
7568.7867اجلغرافيةمركزيادبياسراء زياد ذنون حممود25
50557اجلغرافيةمركزيادبياسراء عمار حممود جاسم26

اجلغرافية -قائمة بامساء الطلبة املرشحني حسب االقسام 



6866.8336اجلغرافيةمركزيادبياسراء عمر ابراهيم حممد صاحل27
82767اجلغرافيةمركزيادبياسراء منهل عصام حممد طاهر28
7267.5717اجلغرافيةمركزيادبياسراء حييى حممد علي حسن29
8173.3577اجلغرافيةمركزيادبيامساء رمضان حممد صاحل عبي30
6664.2147اجلغرافيةمركزيادبيامساء عامر حممد امحد31
8276.57اجلغرافيةمركزيادبيامساء عبد اهلل مطلك علي32
6866.2147اجلغرافيةمركزيادبياالء اياد عبد الرحيم صاحل33
8177.8577اجلغرافيةمركزيادبيامنة نشوان مالو حسني34
8371.756اجلغرافيةمركزيادبيامينه محي خدر ابراهيم35
7773.8577اجلغرافيةمركزيادبيانس خضر ناجي عبيد36

ادبيانس حممد علي يونس كنو37
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

5053.3577اجلغرافية

ادبيامنار صاحل حممد يوسف38
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

6967.57اجلغرافية

5667.1676اجلغرافيةمركزيادبيانهار مردان حسني عباس39
82757اجلغرافيةمركزيادبيانور نواف محيد ونيس40
58596اجلغرافيةمركزيادبيانيس شحاذه حمي الدين محيد41
7568.0717اجلغرافيةمركزيادبياوس حممد خملف طارش42
6864.9176اجلغرافيةمركزيادبياياد علي محد عبد اهلل43
6866.2867اجلغرافيةمركزيادبياية حامد حممد صاحل حسن44

8078.143اجلغرافيةمركزيادبياميان ابراهيم حممد عبد اهلل45
 مواد لديها قبول 7
موازي لغة انكليزية

6864.6437اجلغرافيةمركزيادبياميان امحد سلطان خضر46
6062.7867اجلغرافيةمركزيادبياميان حسني علي خلف47
5663.1437اجلغرافيةمركزيادبياميان غازي محيدي تركي48
7271.0836اجلغرافيةمركزيادبيامين قاسم حممد حسني49
6664.5717اجلغرافيةمركزيادبيايناس علي عبد اجلبار حامد50
8076.4297اجلغرافيةمركزيادبيايه اياد حسن يونس51
5063.347اجلغرافيةمركزياحيائيايه مشعل محدون جاسم52

ادبيايهاب حكمت علي جاسم53
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

8577.7867اجلغرافية



5357.2147اجلغرافيةمركزيادبيايوب امحد عبد الكريم جرجيس54
7872.7147اجلغرافيةمركزيادبيبارق عبد اهلل علي عكيل55
5959.57اجلغرافيةمركزيادبيبراء خالد مرعي حسن56
8479.7147اجلغرافيةمركزيادبيبراء رمضان عبو ويس57
67647اجلغرافيةمركزيادبيبشار محيدي حسني حممد58
7571.6437اجلغرافيةمركزيادبيبشار علي امحد حممد59
7067.5717اجلغرافيةمركزيادبيبشار فارس غالب يونس60
6868.3577اجلغرافيةمركزيادبيبيداء زياد خملف حياوي61
8473.4297اجلغرافيةمركزيادبيتبارك بدران عبد الوهاب امحد62
6668.7867اجلغرافيةمركزيادبيتبارك بسام شهاب امحد63
5155.6676اجلغرافيةمركزيادبيتبارك رعد قاسم حييى64
8176.9297اجلغرافيةمركزيادبيتسواهن مانع ضاحي امحد65
5055.3577اجلغرافيةمركزيادبيمتارة عالء الدين حسني حسن66
5358.2867اجلغرافيةمركزيادبيمتاره علي تركي رحال67
8275.57اجلغرافيةمركزيادبيثامر باسم حممد امحيد68
88817اجلغرافيةمركزيادبيجاسم حممد امحد بالل69
7366.8336اجلغرافيةمركزيادبيجاسم حممد عطيه نتاف70
8982.2147اجلغرافيةمركزيادبيجرجيس قاسم محيد ابراهيم71
5860.1676اجلغرافيةمركزيادبيجيالن حسو جمحان جردو72

ادبيحامت قاسم ناصر محد73
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

9184.56اجلغرافية

6364.57اجلغرافيةمركزيادبيحازم لؤي حازم حممد74
5056.1437اجلغرافيةمركزيتطبيقيحسن باسل عبد اخلالق حسني75

ادبيحسن بسام امحد حسن76
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

7870.2147اجلغرافية

5055.756اجلغرافيةمركزيتطبيقيحسن ناظم حمسن صاحل77
5055.7147اجلغرافيةمركزيادبيحسني عالء حامت امحد78
8274.7867اجلغرافيةمركزيادبيحسني علي عواد حممد79
7267.2867اجلغرافيةمركزيادبيحيدر حسني حممد مصطفى80
8475.7147اجلغرافيةمركزيادبيحيدر زينل جهاد حسني81
9181.8577اجلغرافيةمركزيادبيخالد مجعه امحد حممد82
8880.7867اجلغرافيةمركزيادبيخضر توفيق عناد رمضان83



5658.3577اجلغرافيةمركزيادبيخلف امحد صاحل جنم84
8275.8577اجلغرافيةمركزيادبيدعاء صاحل عطا اهلل حممد85
7471.4176اجلغرافيةمركزيادبيدعاء عطا اهلل رمضان حسني86
6060.9297اجلغرافيةمركزيادبيدالل امحد محيد ذنون87
6065.9297اجلغرافيةمركزيادبيدالل جبار حممد امحد88
8779.6437اجلغرافيةمركزيادبيدنيا خالد ياسني عبد الرمحن89
9287.1437اجلغرافيةمركزيادبيدنيا حممد رمضان امساعيل90
6665.0717اجلغرافيةمركزيادبيدنيا ياسني طاهر قادر91
8173.4297اجلغرافيةمركزيادبيديانا عدنان نادر جانكري92
5358.7867اجلغرافيةمركزيادبيذكرى سعدي صاحل مصطفى93
5457.1437اجلغرافيةمركزيادبيراجي امحد سليمان فهد94
7668.2147اجلغرافيةمركزيادبيرمحة راكان نعمة فهمي95
7770.2147اجلغرافيةمركزيادبيرمحه امحد يونس طه96
5055.2867اجلغرافيةمركزيادبيرمحه جبار موسى حسن97
6668.2867اجلغرافيةمركزيادبيرمحه حممود امحد عارف98
8071.2867اجلغرافيةمركزيادبيرسل امحد خضر حسني99

6563.8577اجلغرافيةمركزيادبيرسل خالد يونس امحد100
8479.1437اجلغرافيةمركزيادبيرفل عبد العظيم قاسم حييى101
6664.2147اجلغرافيةمركزيادبيرقيه رافع خالد بشري102

8176.3336اجلغرافيةسنوات سابقةادبيرنا امحد ومسي امحد103

5065.9297اجلغرافيةمركزياحيائيرنده رمضان شاهني عزيز104
6261.57اجلغرافيةمركزيادبيريام يونس ابراهيم سليمان105
7166.8577اجلغرافيةمركزيادبيزهراء حيدر الياس خضر106
8478.1437اجلغرافيةمركزيادبيزينب راكان سرحان فلح107
7074.0717اجلغرافيةمركزيادبيزينب صاحل امحد عواد108
6362.5717اجلغرافيةمركزيادبيزينب عادل عبد اجلبار صاحل109
6966.2867اجلغرافيةمركزيادبيزينب حممود موسى جبل110
7170.0717اجلغرافيةمركزيادبيزينب هاني حامد امحد111
6666.2147اجلغرافيةمركزيادبيزينب حييى زكريا سلطان112
7368.7147اجلغرافيةمركزيادبيزينه زينل جرجيس أمساعيل113
8581.5717اجلغرافيةمركزيادبيزينه شاكر حممود حييى114
6466.2147اجلغرافيةمركزيادبيسارة حمجوب حممود عيدان115
6764.4297اجلغرافيةمركزيادبيساره حازم علي محود116



7776.2147اجلغرافيةمركزيادبيسامل امحد عويد امحد117
93867اجلغرافيةمركزيادبيساير عبد اهلادي زبن حسني118
5659.0717اجلغرافيةمركزيادبيسبا عمار غامن عزو119
8576.5717اجلغرافيةمركزيادبيسجى حممود خلف متر120
6462.0717اجلغرافيةمركزيادبيسحر علي حسني جواد121

ادبيسدرة حممد حسن علي122
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

9076.3336اجلغرافية

8280.0717اجلغرافيةمركزيادبيسراء حسام جاسم حممد123
6361.8336اجلغرافيةمركزيادبيسرمد خليل ابراهيم خضر124
8274.256اجلغرافيةمركزيادبيسعد امحد حممد جاسم125
8473.0836اجلغرافيةمركزيادبيسعد عبد اهلادي عايد صاحل126
5758.7147اجلغرافيةمركزيادبيسعد ياسني سعيد جاسم127
8479.1437اجلغرافيةمركزيادبيسعود عبد اهلل بكر محد128
6060.8577اجلغرافيةمركزيادبيسفانة رياض شويش امحد129
7568.5836اجلغرافيةمركزيادبيسفيان حسني حممد حسني130

ادبيسفيان ذنون يونس امحد131

نتائج 
االعرتاضات 
الذين مل 
يقدمو 

استمارة

5357.2147اجلغرافية

6062.0717اجلغرافيةمركزيادبيسفيان صباح فارس حبش132
5062.4297اجلغرافيةمركزياحيائيسلمى حممد عيد علي حممد133
9176.256اجلغرافيةمركزيادبيسلمى يوسف علي محود134
6462.8577اجلغرافيةمركزيادبيمسر علي خلف حسن135
5859.8577اجلغرافيةمركزيادبيسيف سعد أمحود خضر136
7469.2147اجلغرافيةمركزيادبيشامل حممد علي حسني محزة137

ادبيشعبان حممد فرمان صاحل138
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

6963.1676اجلغرافية

8986.1437اجلغرافيةمركزيادبيشهد دحام امحد صاحل139
5056.2147اجلغرافيةمركزيتطبيقيشهد ضبيان دحام حممود140
8174.57اجلغرافيةمركزيادبيشيماء طه ياسني غزال141
7872.3577اجلغرافيةمركزيادبيشيماء قيس امحد خورشيد142



8975.256اجلغرافيةمركزيادبيشيماء حممود صاحل حممد143
7571.4297اجلغرافيةمركزيادبيصاحل جميد حامد سلمان144
7467.5717اجلغرافيةمركزيادبيصباح رباح صباح حسني145
7575.57اجلغرافيةمركزيادبيصدام وليد جاسم حممد146
8074.8577اجلغرافيةمركزيادبيصفا فراس صالح عمر147

5960.429اجلغرافيةمركزيادبيصفا وعد اهلل عبد اجلبار امحد148
 مواد لديها قبول 7

موازي
7066.1437اجلغرافيةمركزيادبيصفوك امحد مسفوة لطو149

ادبيصفية طه امحد ذياب150
تعديل 
ترشيح

8780.4176اجلغرافية

5959.6437اجلغرافيةمركزيادبيصهيب حامت جاسم حممد151
6965.3336اجلغرافيةمركزيادبيضحى عبد احلميد عبد اهلل حسن152
78727اجلغرافيةمركزيادبيضرغام ثائر فرحان حممد153
8774.4176اجلغرافيةمركزيادبيضياء ادريس خلف عواد154
6965.3577اجلغرافيةمركزيادبيضياء ساطع شاهر سلطان155
8274.8577اجلغرافيةمركزيادبيطالل خري الدين سامل خالد156
7479.1676اجلغرافيةمركزيادبيطالل دخيل شرف بكر157
7067.6437اجلغرافيةمركزيادبيطيبه اسامة جنان جهاد158
6463.6437اجلغرافيةمركزيادبيطيبه حممد هاشم حييى159
9585.5717اجلغرافيةمركزيادبيظافر فرحان حممد وهب160
6663.0717اجلغرافيةمركزيادبيعادل ابراهيم متعب هادي161
7670.4297اجلغرافيةمركزيادبيعادل ياسر حممدعادل ابراهيم162
7772.3577اجلغرافيةمركزيادبيعامر امحد صاحل حممد163
8477.8577اجلغرافيةمركزيادبيعامر خليف صوفان عنيز164

ادبيعباس علي حسني سلطان165
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

9280.1437اجلغرافية

9281.7147اجلغرافيةمركزيادبيعباس عيسى حسني امحد166
5357.3336اجلغرافيةمركزيادبيعباس فاضل حسني كريم167
9181.2147اجلغرافيةمركزيادبيعبد احلافظ صاحل فاضل حممود168
8774.3336اجلغرافيةمركزيادبيعبد الرمحن امحد فرحان امحد169
6665.8336اجلغرافيةمركزيادبيعبد الرمحن جاسم فرمان صاحل170
9180.2147اجلغرافيةمركزيادبيعبد الرمحن مجال صبيح عثمان171
76697اجلغرافيةمركزيادبيعبد السالم امحد مزعل جدوع172



8774.0717اجلغرافيةمركزيادبيعبد العزيز سالم عزيز محودي173
7367.7867اجلغرافيةمركزيادبيعبد الغفور امحد غامن عبد الغفور174

ادبيعبد الكريم عيد عبيد داود175
تعديل 
ترشيح

8278.1676اجلغرافية

8779.3577اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل اياد عادل محودي176
6061.4297اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل حسن خضري يونس177
7569.5717اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل سعد أمحود خضر178
7366.57اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل سعد محيدي حممد179
9176.1676اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل مسري حممود حممد180

ادبيعبد اهلل صباح امحيد حديد181

نتائج 
االعرتاضات 
الذين مل 
يقدمو 

استمارة

7371.7867اجلغرافية

5055.3577اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل صالح مهدي ياس182
5658.57اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل حممد خليل طه183
9483.2147اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل حممد خليل معاشي184
7770.0717اجلغرافيةمركزيادبيعبد اهلل ياسر جابر حممد185
7668.2867اجلغرافيةمركزيادبيعبد الودود حسن خلف حسن186
5765.1437اجلغرافيةمركزيادبيعبيدة ثائر سلطان حممد187
7771.6437اجلغرافيةمركزيادبيعبيدة نشوان عبد اهلل حممد188
6767.57اجلغرافيةمركزيادبيعبيده خريي فلح امحد189
6763.7147اجلغرافيةمركزيادبيعثمان عبد الكريم سلطان امحد190
6964.7867اجلغرافيةمركزيادبيعثمان كاظم جواد حسني191
7771.2867اجلغرافيةمركزيادبيعدنان عبد القادر خضر سليمان192
5058.4297اجلغرافيةمركزيتطبيقيعدنان حممد عبد حممود193
7269.57اجلغرافيةمركزيادبيعز الدين هاشم حسني علي194
7269.0717اجلغرافيةمركزيادبيعال خالد وليد خالد195
6765.8577اجلغرافيةمركزيادبيعال عمر عبد اهلل سلطان196
8374.2867اجلغرافيةمركزيادبيعالء سعود عبد العزيز حممد197
7567.56اجلغرافيةمركزيادبيعلي ابراهيم جاسم حممد198
9183.7867اجلغرافيةمركزيادبيعلي ابراهيم خلف ياسني199
6666.6437اجلغرافيةمركزيادبيعلي امحد سامل حممد سليم200
6765.2147اجلغرافيةمركزيادبيعلي اصغر نزار عزت فتحي201



7367.9297اجلغرافيةمركزيادبيعلي صبور رمضان حسن202
8173.4297اجلغرافيةمركزيادبيعلي يوسف فاضل حمسن203
7467.0717اجلغرافيةمركزيادبيعماد جاسم حممد امساعيل204
7176.3336اجلغرافيةمركزيادبيعمار خضر حسني امحد205
7468.57اجلغرافيةمركزيادبيعمر رافع حممد شيت خليل206
7169.57اجلغرافيةمركزيادبيعمر سامل حممد صاحل207
7973.2147اجلغرافيةمركزيادبيعمر حممد صاحل حممد208
9081.7147اجلغرافيةمركزيادبيعمر نواف عبيد فطر209
5558.5717اجلغرافيةمركزيادبيعمر وعد صاحل جرجيس210
6664.8577اجلغرافيةمركزيادبيعناد علي حممد حممود211
6970.2867اجلغرافيةمركزيادبيغاده شاذل عبد املنعم بشري212
7473.1437اجلغرافيةمركزيادبيغفران عبد اهلل حسن علي213
8377.756اجلغرافيةمركزيادبيغفران حممد حسني مجعه214
5458.6437اجلغرافيةمركزيادبيغفران حييى سليمان خلف215
6872.256اجلغرافيةمركزيادبيفائزة خريو قاسو وهب216
57597اجلغرافيةمركزيادبيفارس حتسني علي محد217
80727اجلغرافيةمركزيادبيفارس خليل ابراهيم يوسف218
7875.0717اجلغرافيةمركزيادبيفاضل عباس حيدر حممد219
71667اجلغرافيةمركزيادبيفاطمة وعد امحد خليف220
8074.2867اجلغرافيةمركزيادبيفاطمه عمر ابراهيم قادر221
5061.7147اجلغرافيةمركزياحيائيفرح ابراهيم علي حممد222
7167.4297اجلغرافيةمركزيادبيفضل الرمحن حازم حممد خلف223
80746اجلغرافيةمركزيادبيقيصر ابراهيم خضر عنفاش224
9680.1676اجلغرافيةمركزيادبيكازين وعد اهلل عبد الرمحن رشيد225
50567اجلغرافيةمركزيتطبيقيكرم ادريس خضر عبد226
9581.4297اجلغرافيةمركزيادبيكوان حممد علي سلطان227
8676.4297اجلغرافيةمركزيادبيكوثر كرم حممد منري زكي228
7877.5717اجلغرافيةمركزيادبيكوثر نوار عبد العزيز محودي229
6262.5717اجلغرافيةمركزيادبيليث يونس حممود امني230
6865.1437اجلغرافيةمركزيادبيليلى عبد الوهاب هزاع امساعيل231
6261.56اجلغرافيةمركزيادبيماهر الياس جميد علي232
5062.57اجلغرافيةمركزياحيائيحممد امحد عيسى ياسني233



ادبيحممد مجعه حممد عطية234
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

7370.7147اجلغرافية

6562.7867اجلغرافيةمركزيادبيحممد حسن هادي كاظم235
7770.9297اجلغرافيةمركزيادبيحممد مسري مرعي حسن236
7073.1437اجلغرافيةمركزيادبيحممد عبد اجلليل عمر خطاب237
73687اجلغرافيةمركزيادبيحممد عبد الغفور حممد حسن238
7774.8577اجلغرافيةمركزيادبيحممد عبد اهلل محيد خضر239

ادبيحممد عبد حممد امحد240
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

6257.5836اجلغرافية

8075.7867اجلغرافيةمركزيادبيحممد غسان حسن عاكوب241
6361.7147اجلغرافيةمركزيادبيحممد حمسن غثيث محش242
82746اجلغرافيةمركزيادبيحممد ناظم عبد اهلل محاده243
8576.3577اجلغرافيةمركزيادبيحممود امحد مجعة عبد244
5663.3336اجلغرافيةمركزيادبيحممود امحد حممود حسن245
9481.1437اجلغرافيةمركزيادبيحممود صباح ابراهيم حممود246
7068.3577اجلغرافيةمركزيادبيمريم منري سامل سليمان247
6060.3577اجلغرافيةمركزيادبيمريم يونس حسني يونس248
6060.9297اجلغرافيةمركزيادبيمساعد تركي صوفان عنيز249

ادبيمسره بسام حييى فتحي250
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

7568.1437اجلغرافية

7877.4297اجلغرافيةمركزيادبيمصطفى خالد ابراهيم محودي251
8579.0717اجلغرافيةمركزيادبيمصطفى عادل خليل ابراهيم252
6061.2147اجلغرافيةمركزيادبيمصطفى فواز حازم محودي253
8879.1437اجلغرافيةمركزيادبيمصعب امحد خلف امحد254
5059.4297اجلغرافيةمركزيادبيمعاذ جسام خليل مصطفى255
7368.6437اجلغرافيةمركزيادبيمالك لقمان فاضل خطاب256
8073.9297اجلغرافيةمركزيادبيمىن امحد عبد محراوي257
8076.9297اجلغرافيةمركزيادبيمىن حممد دهام امحد258
8070.7147اجلغرافيةمركزيادبينامق علي حسني عليوي259
64667اجلغرافيةمركزيادبينبا شامل عبد املنعم بشري260
7167.1437اجلغرافيةمركزيادبيجنالء هادي محيد خلف261



83747اجلغرافيةمركزيادبيجنوى اكرم عزيز عبار262
7268.6437اجلغرافيةمركزيادبيجنوى حممد شكر حممود263

ادبينوار امري جنم حممود264
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

9483.5717اجلغرافية

8076.0717اجلغرافيةمركزيادبينور امحد عبد اهلل حسن265
6161.7147اجلغرافيةمركزيادبينور املصطفى عبد القادر معيوف وكاع266
8878.9297اجلغرافيةمركزيادبينور اهلدى امحد عطا اهلل حممد267
8679.57اجلغرافيةمركزيادبينور سامل امساعيل حممد268
8176.7867اجلغرافيةمركزيادبينور عباس فاضل خطاب269
7672.3577اجلغرافيةمركزيادبينور كنعان ابراهيم عزاوي270
5659.9297اجلغرافيةمركزيادبينوفل طارق عبود عبد271
7770.7867اجلغرافيةمركزيادبيهاجر نشوان امحد حممد272
7971.56اجلغرافيةمركزيادبيهاله عبد اهلادي صاحل محد273
7876.2147اجلغرافيةمركزيادبيهبة حممد ظاهر خضري274
7669.4176اجلغرافيةمركزيادبيهبه بشار ابراهيم علي275
8172.7867اجلغرافيةمركزيادبيهبه عدنان مطر حممد276
9686.2867اجلغرافيةمركزيادبيهدى حسن صاحل ثالب277
9177.3577اجلغرافيةمركزيادبيهدى صاحل علي عزيز278
8676.1676اجلغرافيةمركزيادبيهدى عبد الرزاق فيصل خضري279
7166.56اجلغرافيةمركزيادبيهشام خديدا عنرت رفو280

ادبيهشام طلب حممد محد281
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

74686اجلغرافية

7973.1437اجلغرافيةمركزيادبيهشام حممد صاحل حسن282
5056.1437اجلغرافيةمركزيتطبيقيهند زياد حييى ايوب283
5063.8577اجلغرافيةمركزياحيائيوسام نزار حسني يونس284
7069.57اجلغرافيةمركزيادبيوليد خالد خطاب غلب285
8776.0836اجلغرافيةمركزيادبيياسر حممد سعيد خلف286
8779.8577اجلغرافيةمركزيادبييامسني موفق امحد صاحل287
6563.256اجلغرافيةمركزيادبيياسني حممد طه حممد288
7266.57اجلغرافيةمركزيادبيياسني حممد ياسني مصطفى289
7579.256اجلغرافيةمركزيادبييوسف ضياء سامل اوراها290



ادبييوسف عمر حممد مسري عبد القادر291
 -مركزي 

ذوي ضحايا 
االرهاب

6765.56اجلغرافية

7569.4297اجلغرافيةمركزيادبييوسف حممد طه حممد292
8678.7867اجلغرافيةمركزيادبييوسف حممود امحد حسني293
7875.5717اجلغرافيةمركزيادبييوسف حييى امحد حممد294
7670.8577اجلغرافيةمركزيادبييوسف يونس صاحل امحد295
5055.6437اجلغرافيةمركزيتطبيقييونس امحد عادل حممد سعيد296
8778.2867اجلغرافيةمركزيادبييونس مجعه حبش حممود297
6964.57اجلغرافيةمركزيادبييونس عبد يونس عبد اهلل298
8675.9297اجلغرافيةمركزيادبييونس علي يونس حممد299
اجلغرافيةخنبةدنيا عادل عبد عزيز300


