
القسم المقبولة فيهالمجموعالفرعسنة القبولنوع القبولاسم الطالبةرقم الفايلت

كٌمٌاء532تطبٌم2018ً-2017مركزيابتهال حمود صالح شرار1463

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيابتهال عادل صالح جراد258

جغرافٌة455ادب2018ً-2017مركزيابتهال فالح دمحم سلٌمان 3567

رٌاضٌات545احٌائ2018ً-2017مركزيابتهال محمود خضر علوان4369

تارٌخ402ادب2018ً-2017ضحاٌا ارهاباثار اٌاد شاكر حسن5189

عرب452ًتطبٌم2018ً-2017مركزياخالص هوٌر هماش جٌاد6382

رٌاضٌات455احٌائ2018ً-2017مركزيادٌبه ابراهٌم كرٌم حسٌن7446

التصاد منزل441ًتطبٌم2018ً-2017مركزياروه ستار احمد ابراهٌم8216

كٌمٌاء445تطبٌم2018ً-2017مركزيارٌام حسن علً لطٌف959

تارٌخ481ادب2018ً-2017مركزيارٌام صالح دمحم جاسم10325

كٌمٌاء489احٌائ2018ً-2017مركزيارٌج خالد خضٌر عل11289ً

علوم الحٌاة445احٌائ2018ً-2017مركزيازهار علً مصطفى سمٌن12402

التصاد منزل421ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةازهار فدعم خضر دعٌل13578

علم النفس443احٌائ2018ً-2017مركزيازهار دمحم عارف مندٌل14351

عرب450ًاحٌائ2018ً-2017مركزياسراء صاحب علً دمحم15290

انكلٌزي435ادب2018ً-2017مركزياسراء صفاء دمحم حسٌن16151

التصاد منزل428ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحاسراء عجٌل عبد حسٌن17536

علوم لران428ادب2018ً-2017مركزياسراء عدنان علً احمد18544

علم النفس465ادب2018ً-2017مركزياسراء عٌدان عبد هللا محٌمٌد19605

انكلٌزي475احٌائ2018ً-2017مركزياسراء دمحم ضٌاء سعٌد20497

جغرافٌة440ادب2018ً-2017مركزياسراء دمحم محمود خلٌل21203

عرب445ًتطبٌم2018ً-2017مركزياسراء مهند خالد دمحم 22542

تارٌخ421ادب2018ً-2017ضحاٌا ارهاباسراء ولً خلف جاسم23201

عرب451ًتطبٌم2018ً-2017مركزياسماء بشار حسٌن محمود24205

عرب450ًاحٌائ2018ً-2017مركزياسماء بالل حمه شرٌف 25302

انكلٌزي421ادب2018ً-2017مركزياسماء رعد حسٌن عل2640ً

علوم حٌاة466احٌائ2018ً-2017مركزياسماء عبد الكرٌم عاصً 27391

التصاد منزل417ًاحٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهاباسماء محمود جمال ابراهٌم28275

عرب438ًادب2018ً-2017مركزياسماء هادي حسٌن حسن29410



جغرافٌة444ادب2018ً-2017مركزياسوان حسٌن شٌاع مخلف3079

علوم حٌاة483احٌائ2018ً-2017مركزياسوان رمضان صالح عباد31219

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزياسٌا شاكر محمود سالم32500

علوم حٌاة474تطبٌم2018ً-2017مركزياسٌل حازم صالح علوان3391

انكلٌزي454احٌائ2018ً-2017مركزياسٌل حمد كرٌم حمٌد34679

انكلٌزي426ادب2018ً-2017مركزياسٌل رعد مصطفى حسٌن35548

انكلٌزي430ادب2018ً-2017مركزياشواق جمعة فرحان خلٌفة36468

التصاد منزل466ًادب2018ً-2017مركزياصاله مثنى جاسم دمحم37172

رٌاضٌات479احٌائ2018ً-2017مركزياطٌاف سعٌد عبد الحمٌد 3869

علم النفس459ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحاطٌاف عماد عبد المجٌد39648

التصاد منزل432ًادب2018ً-2017مركزياطٌاف مهدي صالح خلف40225

رٌاضٌات473تطبٌم2018ً-2017مركزياطٌاف هٌثم احمد علوان41452

انكلٌزي424ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحافان سٌامن غرٌب ابراهٌم42655

كٌمٌاء449احٌائ2018ً-2017مركزيافراح كرٌم لطٌف صالح43209

عرب433ًادب2018ً-2017مركزيالبال احمد عطٌة عواد44378

رٌاضٌات523احٌائ2018ً-2017مركزياالء خلٌل ابراهٌم صالح4563

انكلٌزي550ادب2018ً-2017مركزياالء عبد هللا لاسم دمحم46165

علم النفس443احٌائ2018ً-2017مركزياالء محً حسن احمد47315

انكلٌزي511احٌائ2018ً-2017مركزيالزهراء جمال عبد الكرٌم48375

علم النفس450ادب2018ً-2017مركزيامانً باهض حسٌن ساهر49259

انكلٌزي544احٌائ2018ً-2017مركزيامانً جمال عبد الكرٌم السٌد50383

رٌاضٌات468احٌائ2018ً-2017مركزيامل حسن خلف محمود51104

عرب452ًاحٌائ2018ً-2017مركزيامل شكور دمحم دروٌش52614

علوم حٌاة456احٌائ2018ً-2017مركزيامنة جاسم دمحم مخلف53597

رٌاضٌات459تطبٌم2018ً-2017مركزيامنة عامر عبد زٌد رحمن54338

انكلٌزي455تطبٌم2018ً-2017مركزيامنه جمال عبد الكرٌم مصطفى555

علوم حٌاة486احٌائ2018ً-2017مركزيامنه زكً خلف عبد هللا56576

علوم حٌاة463تطبٌم2018ً-2017مركزيامنه عواد مخلف عوٌد57227

انكلٌزي572ادب2018ً-2017مركزيامنه دمحم هاشم حسٌن58152

كٌمٌاء476احٌائ2018ً-2017مركزيامنٌه وائل رشٌد صالح5965



عرب446ًتطبٌم2018ً-2017مركزيامٌره سمٌر خمٌس عطٌه6075

تارٌخ426ادب2018ً-2017مركزيامٌمة عبد الخالك صالح61237

انكلٌزي500احٌائ2018ً-2017مركزيانارة ٌونس مرعً حسن62283

جغرافٌة441ادب2018ً-2017مركزياندلس شامل احمد حسن63601

عرب457ًتطبٌم2018ً-2017مركزيانعام باسم حمٌد جاسم64480

تارٌخ426ادب2018ً-2017مركزيانعام طه حمٌد جاسم65349

علوم حٌاة451احٌائ2018ً-2017مركزيانفال كمال الدٌن مخلف 66653

انكلٌزي452ادب2018ً-2017مركزيانفال مجٌد جمعة حسن67100

انكلٌزي494احٌائ2018ً-2017مركزيانفال نجم عبد هللا خضر68362

علوم حٌاة475احٌائ2018ً-2017مركزيانوار الناعم موجد اصٌاب69454

انكلٌزي446احٌائ2018ً-2017مركزيانوار فلٌح كاظم بردي70117

علوم لران424ادب2018ً-2017مركزيانوار دمحم عطوان ظاهر71322

كٌمٌاء488احٌائ2018ً-2017مركزياٌات اسماعٌل ابراهٌم سلمان72413

كٌمٌاء474تطبٌم2018ً-2017مركزياٌات ثابت صعب احمد73531

علوم لران427ادب2018ً-2017مركزياٌات موسى مهاوش ناٌف74527

كٌمٌاء473تطبٌم2018ً-2017مركزياٌات ٌاسٌن طه حمود75127

رٌاضٌات490احٌائ2018ً-2017مركزياٌات ٌحٌى مجٌد حمٌد7672

عرب443ًادب2018ً-2017مركزياٌة جاسم دمحم مصطفى77122

كٌمٌاء562احٌائ2018ً-2017مركزياٌة وعد ابراهٌم بابٌز78124

رٌاضٌات463تطبٌم2018ً-2017مركزياٌثار مظهر حسٌن زٌدان79144

علوم حٌاة443احٌائ2018ً-2017مركزياٌشان مإٌد امٌن حسٌن80640

علوم حٌاة517تطبٌم2018ً-2017مركزياٌالف حمٌد فارس حسن81252

علوم حٌاة479احٌائ2018ً-2017مركزياٌالف خالد علً عمر82280

رٌاضٌات476تطبٌم2018ً-2017مركزياٌالف فرحان حاضر الطٌف83523

علوم حٌاة461احٌائ2018ً-2017مركزياٌالف دمحم عمر شرٌف84133

علم النفس443ادب2018ً-2017مركزياٌمان زٌدان صالح ٌاسٌن85308

عرب440ًادب2018ً-2017مركزياٌمان عبد هللا محمود عبد هللا86260

جغرافٌة455ادب2018ً-2017مركزياٌناس حمٌد ابراهٌم محل87317

كٌمٌاء468احٌائ2018ً-2017مركزياٌناس مسلم كرم جبر88229

علوم حٌاة480احٌائ2018ً-2017مركزياٌه اٌاد حسن طه89408



عرب452ًاحٌائ2018ً-2017مركزياٌه صالح لنبر خورشٌد90312

انكلٌزي468تطبٌم2018ً-2017مركزياٌه عباس فاضل كاظم9142

عرب447ًاحٌائ2018ً-2017مركزياٌه لصً لٌد خلف9271

رٌاضٌات446تطبٌم2018ً-2017مركزياٌه الئك مشعل لدوري93484

عرب499ًادب2018ً-2017مركزياٌه مدحت ابراهٌم دمحم9490

كٌمٌاء474احٌائ2018ً-2017مركزيأسماء خلٌل خلف دعوس95675

انكلٌزي459ادب2018ً-2017مركزيأطٌاف صدام صالح شرلاط9666

عرب434ًادب2018ً-2017مركزيأمنٌة حسٌن راشد عالو97436

عرب455ًادب2018ً-2017مركزيأمٌمه حماد سطم حمد98678

كٌمٌاء454احٌائ2018ً-2017مركزيأنسام مدب عواد عبد 99442

رٌاضٌات572تطبٌم2018ً-2017مركزيأنفال شوٌش حمٌد عبد100433

علوم حٌاة457احٌائ2018ً-2017مركزيأنمار طالل سلطان عبد هللا101268

رٌاضٌات467احٌائ2018ً-2017مركزيأوصاف معله دلف حمزة102131

علم النفس433ادب2018ً-2017مركزيآراء حسٌن عبد لطٌف103320

التصاد منزل430ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحآٌات ٌاسٌن حسٌن فرحان104506

انكلٌزي518ادب2018ً-2017مركزيآٌة سعد جاسم مهدي105162

علوم لران433ادب2018ً-2017مركزيآٌه خلف طه محٌمٌد106662

كٌمٌاء491احٌائ2018ً-2017مركزيآٌه دمحم مخلف عواد107287

عرب433ًادب2018ً-2017مركزيآٌه مكً احمد حمادي108615

انكلٌزي456تطبٌم2018ً-2017مركزيبتول علً كاظم حسن109236

كٌمٌاء473تطبٌم2018ً-2017مركزيبتول فوزي احمد عبد اللطٌف110126

التصاد منزل429ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةبتول دمحم حمود محمود111628

التصاد منزل427ًادب2018ً-2017مركزيبراء حازم خلف عزٌز112456

عرب447ًتطبٌم2018ً-2017مركزيبراء خلف جار هللا سلطان113551

كٌمٌاء452تطبٌم2018ً-2017مركزيبراء عبد السالم صالح 114288

علوم لران434ادب2018ً-2017مركزيبراء مثنى شاكر دعدوش م11570

رٌاضٌات438تطبٌم2018ً-2017مركزيبراق صالح موسى كاظم116396

عرب439ًادب2018ً-2017مركزيبسمة عدنان خلٌل ابراهٌم117282

علوم لران440ادب2018ً-2017مركزيبشائر عبد الحسن جاسم 118110

علوم حٌاة447احٌائ2018ً-2017مركزيبلسم طه حمادي عبد هللا119553



كٌمٌاء456تطبٌم2018ً-2017مركزيبنت الهدى مهدي عطا هللا120525

عرب451ًاحٌائ2018ً-2017مركزيبنٌن عبودي كاظم زاٌر121355

علوم الحٌاة454احٌائ2018ً-2017مركزيبنٌن كامل شكور دمحم122147

تارٌخ420علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةبنٌن دمحم هادي عبود123587

كٌمٌاء456احٌائ2018ً-2017مركزيبٌداء علً عبد السالم حمد124550

كٌمٌاء469احٌائ2018ً-2017مركزيبٌداء غازي علً دمحم125634

رٌاضٌات451احٌائ2018ً-2017مركزيبٌرٌفان عمر دمحم عل126571ً

علوم حٌاة459احٌائ2018ً-2017مركزيتبارن حسام عدنان طلفاح127241

انكلٌزي439ادب2018ً-2017مركزيتبارن لٌس محسن سعٌد128393

انكلٌزي439ادب2018ً-2017ضحاٌا ارهابتغرٌد حمد كرٌم دمحم129416

علوم حٌاة478احٌائ2018ً-2017مركزيتمى عدنان خضٌر شنان130311

علم النفس443علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةتمى عمار كرٌم مرزه131642

كٌمٌاء460تطبٌم2018ً-2017مركزيتماره صكر خضٌر صالح132149

تارٌخ451ادب2018ً-2017مركزيتماره مثنى جاسم دمحم133171

كٌمٌاء491احٌائ2018ً-2017مركزيتماره مظهر نهاد لفته134534

عرب492ًادب2018ً-2017مركزيتماضر نسٌم حسٌن ٌونس135365

عرب454ًادب2018ً-2017مركزيتنسٌم احمد عبد الرزاق دمحم136202

علوم حٌاة505احٌائ2018ً-2017مركزيتهانً علً دمحم غافل137431

علوم لران479ادب2018ً-2017مركزيتهانً لاسم كرٌم دمحم138415

جغرافٌة441ادب2018ً-2017مركزيتهانً مهدي احمد جاسم139327

كٌمٌاء477تطبٌم2018ً-2017مركزيتٌجان ذٌاب علً محمود140524

رٌاضٌات448احٌائ2018ً-2017مركزيتٌجان شاهر فلٌح نواف14192

علوم حٌاة470تطبٌم2018ً-2017مركزيثرٌا مسلط عمر مسلط142540

علم النفس448احٌائ2018ً-2017مركزيجمانه ناظم دمحم علوان143217

علوم حٌاة470احٌائ2018ً-2017مركزيجمٌله اٌاد جاسم سلطان144357

جغرافٌة432ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحجنار عباس دمحم حسٌن145623

رٌاضٌات476تطبٌم2018ً-2017مركزيجنان اسماعٌل حسن ناصر146207

كٌمٌاء443احٌائ2018ً-2017مركزيجوان احمد عبد هللا فارس147381

عرب434ًادب2018ً-2017مركزيجوان خضر حسٌن دمحم148222

علوم لران427ادب2018ً-2017مركزيجواهر سعدون علوان جاسم149181



علوم حٌاة510احٌائ2018ً-2017مركزيجٌهان جمال صالح غضٌب150685

عرب498ًادب2018ً-2017مركزيجٌهان عدنان شجاع احمد151129

التصاد منزل404ًاحٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهابجٌهان عدنان مهدي صالح152107

تارٌخ431ادب2018ً-2017ضحاٌا ارهابحسناء عبد الكرٌم حمٌد153220

انكلٌزي466احٌائ2018ً-2017مركزيحسنه علً هٌالن مطلك154471

علوم حٌاة481احٌائ2018ً-2017مركزيحفصه هاشم ابراهٌم احمد15537

عرب438ًادب2018ً-2017مركزيحنان اسماعٌل حمه كرٌم156399

علم النفس442ادب2018ً-2017مركزيحنان خلٌل اسماعٌل احمد157461

علوم حٌاة462احٌائ2018ً-2017مركزيحنان سٌروان عزٌز عل158148ً

عرب466ًاحٌائ2018ً-2017مركزيحنان فاضل عباس شكور159328

انكلٌزي456احٌائ2018ً-2017مركزيحنان مهدي صالح عل160243ً

علم النفس442احٌائ2018ً-2017مركزيحنٌن احمد مخلف شكور161401

علوم حٌاة470احٌائ2018ً-2017مركزيحنٌن حمٌد حمادي خلٌفه162643

علم النفس443تطبٌم2018ً-2017مركزيحنٌن حمٌد مهدي صالح16319

علوم لران424ادب2018ً-2017مركزيحنٌن رٌاض حمد كاظم164579

علوم لران427ادب2018ً-2017مركزيحنٌن عبد الكرٌم سلمان غزال165376

عرب454ًاحٌائ2018ً-2017مركزيحوراء عباس عبد الكاظم 166493

رٌاضٌات469احٌائ2018ً-2017مركزيحوراء علً دروٌش دمحم167102

انكلٌزي464احٌائ2018ً-2017مركزيخاتون رٌاض عزٌز توفٌك168430

علوم حٌاة477احٌائ2018ً-2017مركزيختام عامر تركً حمادي169434

كٌمٌاء449تطبٌم2018ً-2017مركزيخدٌجة عبد الحسٌن وهٌلة 170499

رٌاضٌات466احٌائ2018ً-2017مركزيخدٌجه جمٌل منس171370ً

رٌاضٌات464تطبٌم2018ً-2017مركزيخلود عبد مخلف بدوي17260

علم النفس436ادب2018ً-2017مركزيخمائل خالد غٌدان خلف173105

رٌاضٌات470تطبٌم2018ً-2017مركزيخمائل دمحم جمعة دخٌل1742

انكلٌزي560ادب2018ً-2017مركزيدالٌا حسٌن ناجً عماش17594

علوم حٌاة470احٌائ2018ً-2017مركزيدعاء راضً معٌوف حسن176178

كٌمٌاء443احٌائ2018ً-2017مركزيدعاء صالح حسٌن محمود177361

علوم لران457ادب2018ً-2017مركزيدعاء عبد الرحمن كرٌم178336

علم النفس443ادب2018ً-2017مركزيدالل عكاب ٌوسف داود179457



تارٌخ422ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحدنٌا أٌاد علً سلٌمان180400

رٌاضٌات447تطبٌم2018ً-2017مركزيدنٌا جلٌل خورشٌد امٌن181502

رٌاضٌات469تطبٌم2018ً-2017مركزيدنٌا رحٌم دلف حسٌن182455

رٌاضٌات489احٌائ2018ً-2017مركزيدنٌا رشٌد لطٌف حسٌن183135

علم النفس440ادب2018ً-2017مركزيدنٌا علً حسٌن سلمان184460

عرب446ًاحٌائ2018ً-2017مركزيدنٌا دمحم جٌاد هدام18584

عرب454ًتطبٌم2018ً-2017مركزيدٌانا عدي احمد خورشٌد186491

كٌمٌاء447احٌائ2018ً-2017مركزيدٌانا هارون حمد علٌوي187123

عرب459ًادب2018ً-2017مركزيدٌانه عدنان صالح دمحم188498

التصاد منزل438ًتطبٌم2018ً-2017مركزيدٌنا عباس فاتح لادر189656

انكلٌزي485ادب2018ً-2017مركزيدٌنا هٌكل شالل زٌدان19054

علوم حٌاة465احٌائ2018ً-2017مركزيذكاء عطٌه فرحان دكاو191274

جغرافٌة430ادب2018ً-2017مركزيرانٌا اٌاد ابراهٌم ٌاسٌن192414

رٌاضٌات450تطبٌم2018ً-2017مركزيرانٌا حاتم عبد الكرٌم حسن193580

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزيرانٌا عاٌد عبود حسٌن194577

كٌمٌاء461احٌائ2018ً-2017مركزيرانٌا نزهان جاسم عطٌه195374

التصاد منزل425ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةرانٌة فالح هادي كاظم196538

كٌمٌاء493احٌائ2018ً-2017مركزيرباب حامد حسٌن بٌد هللا197372

رٌاضٌات454تطبٌم2018ً-2017مركزيرباب حسٌن علوان حسٌن198270

علم النفس447تطبٌم2018ً-2017مركزيرباب رضا ناصر ادرٌس199101

التصاد منزل475ًادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحرجاء خلف عبد هللا محٌمٌد200616

رٌاضٌات495احٌائ2018ً-2017مركزيرحاب سلٌم حمادي حران201632

علوم حٌاة518احٌائ2018ً-2017مركزيرحاب صباح عجٌل ضاٌف20274

علوم حٌاة465احٌائ2018ً-2017مركزيرحاب عباس علٌوي وناس203263

تارٌخ428ادب2018ً-2017مركزيرحاب عبد السالم دلف204479

علوم حٌاة462احٌائ2018ً-2017مركزيرحاب عبد العظٌم خشان 20585

رٌاضٌات468احٌائ2018ً-2017مركزيرحاب عزٌز دمحم كعود206508

انكلٌزي444احٌائ2018ً-2017مركزيرحمه سعد حمد بكر207291

انكلٌزي507تطبٌم2018ً-2017مركزيرحمه لإي مجٌد حمٌد208155

علوم لران456ادب2018ً-2017مركزيرسل فهمً حسٌن طه209371



تارٌخ422ادب2018ً-2017مركزيرسل كاظم علً دمحم210514

انكلٌزي483ادب2018ً-2017مركزيرشا أحمد نجم عبد211272

كٌمٌاء474احٌائ2018ً-2017مركزيرشا ثامر مخلف عنفوص212674

علوم لران438ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةرشا عماد شهاب أحمد213422

انكلٌزي485ادب2018ً-2017مركزيرغد حسٌن سلمان خلٌل214591

علوم حٌاة466تطبٌم2018ً-2017مركزيرغد علً كاظم جواد215394

علوم حٌاة460احٌائ2018ً-2017مركزيرغد محمود دمحم ذٌاب216475

انكلٌزي436ادب2018ً-2017مركزيرغده هاشم دمحم عبد هللا217230

علوم لران483ادب2018ً-2017مركزيرفاء اركان خمٌس محمود218428

انكلٌزي475ادب2018ً-2017مركزيرفد حامد علً مرع219439ً

جغرافٌة435ادب2018ً-2017مركزيرفد علً جمٌل سعٌد22095

علوم لران444ادب2018ً-2017مركزيرفل اثٌر شهاب احمد221513

كٌمٌاء462احٌائ2018ً-2017مركزيرفل طه خلف صالح222609

كٌمٌاء502احٌائ2018ً-2017مركزيرلٌة رشٌد بكر عثمان223464

عرب457ًاحٌائ2018ً-2017مركزيرلٌه علً موسى مهوس224447

عرب449ًاحٌائ2018ً-2017مركزيرلٌه كاظم عبد هللا حسن225476

عرب435ًادب2018ً-2017مركزيرلٌه نزار صابر عبد الحسٌن226380

كٌمٌاء468تطبٌم2018ً-2017مركزيرماح عبد الغفور مرعً هاٌس22711

علوم لران424ادب2018ً-2017مركزيرنا حسن خلٌفة هندي22846

علم النفس485ادب2018ً-2017مركزيرنا خالد غانم مانع22993

انكلٌزي498ادب2018ً-2017مركزيرنا سلمان علً جواد230388

عرب454ًاحٌائ2018ً-2017مركزيرنا عبد مجٌد محمود231306

علوم حٌاة458احٌائ2018ً-2017مركزيرنا عبود مهدي حسٌن232458

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزيرند غازي شهاب حمٌد233353

التصاد منزل432ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحرنده عبد هللا ٌوسف شاكر234646

انكلٌزي542احٌائ2018ً-2017مركزيرنٌن ماجد خلٌل حمد235313

رٌاضٌات471احٌائ2018ً-2017مركزيرواء حسان محرج عبادي236519

انكلٌزي483احٌائ2018ً-2017مركزيرواء خالد علوان ابراهٌم237248

رٌاضٌات489احٌائ2018ً-2017مركزيرواء مرزون غازي حسن238373

عرب433ًادب2018ً-2017مركزيرواء مشتاق طالب سرهٌد23976



علم النفس442تطبٌم2018ً-2017مركزيرواسً فاضل فدعوس حمٌد240180

علوم حٌاة457احٌائ2018ً-2017مركزيرواسً فالح حسن حسٌن24138

علوم حٌاة446احٌائ2018ً-2017مركزيروان رعد فضل الدٌن برغش242359

عرب445ًتطبٌم2018ً-2017مركزيرونك كنعان ابراهٌم ذٌاب24378

انكلٌزي459احٌائ2018ً-2017اختٌار لم ٌذكرروٌدا زٌاد عبد هللا مهدي244666

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزيروٌده حمزة اكبر خماس245465

علوم حٌاة464احٌائ2018ً-2017مركزيروٌده طارق علً عبد هللا246292

رٌاضٌات452احٌائ2018ً-2017مركزيرإى عبود خلف ربٌع247354

علم النفس439ادب2018ً-2017مركزيرٌا باسل علً عطٌه248450

علوم حٌاة474احٌائ2018ً-2017مركزيرٌام جاسم علوان خلف249267

التصاد منزل434ًادب2018ً-2017مركزيرٌام رعد حجوكً حمد250559

علوم حٌاة493احٌائ2018ً-2017مركزيرٌام شاكر محمود دمحم25151

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزيرٌام منذر مظلوم ثالج252323

رٌاضٌات461احٌائ2018ً-2017مركزيرٌتاج ناظم فرج فنجان2533

رٌاضٌات475احٌائ2018ً-2017مركزيرٌم اسماعٌل خلٌل احمد254528

علوم حٌاة471احٌائ2018ً-2017مركزيرٌم عدنان دمحم اسماعٌل255177

تارٌخ456ادب2018ً-2017مركزيرٌم نزار خٌرو احمد256116

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيرٌم ٌونس مرعً جدوع257266

علوم حٌاة446احٌائ2018ً-2017مركزيزبٌده علً عبد البال258427ً

كٌمٌاء479احٌائ2018ً-2017مركزيزبٌده غالب طه أحمد259608

رٌاضٌات468احٌائ2018ً-2017مركزيزبٌده نصٌف جاسم دمحم26083

علوم حٌاة444احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء احمد كاظم معٌجل261238

رٌاضٌات466احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء ثامر عباس حسٌن262264

علوم حٌاة457احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء حسٌن علً لطٌف2631

علوم حٌاة476احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء حمد هجٌج علٌوي264120

كٌمٌاء465احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء حمٌد حنٌن عباس265175

رٌاضٌات467تطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء حٌدر عبد زٌد266231

عرب471ًتطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء حٌدر دمحم رضا267339

انكلٌزي450ادب2018ً-2017مركزيزهراء ربٌع فٌزي لطٌف2687

كٌمٌاء476احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء رٌسان عباس 26986



كٌمٌاء477احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء سامً بدوي جبلم270560

علوم حٌاة492احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء سرمد صابر رشٌد27199

عرب445ًاحٌائ2018ً-2017مركزيزهراء سعٌد دغٌم فلٌح272398

علوم حٌاة457احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء صالح عبد هللا احمد273505

عرب449ًتطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء صبري جاسم دمحم274279

رٌاضٌات458تطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء طالب جبار شلواح275352

انكلٌزي480احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء عبد هللا عبٌد بعٌوي276603

انكلٌزي436علم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحزهراء عالوي حسن مهاوش277624

كٌمٌاء457تطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء عالوي عبد نور278299

رٌاضٌات472تطبٌم2018ً-2017مركزيزهراء لاسم سعد هللا ٌوسف279467

انكلٌزي458ادب2018ً-2017مركزيزهراء لاسم عبد الخالك 280397

كٌمٌاء450احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء لٌس دزدان خاج281210ً

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيزهراء ماهر عبد الستار282612

علم النفس442احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء دمحم عبد الحسٌن283326

علم النفس452احٌائ2018ً-2017مركزيزهراء ممداد عبد الهادي284206

انكلٌزي451احٌائ2018ً-2017مركزيزهره خالد سمٌر عل285432ً

رٌاضٌات463احٌائ2018ً-2017مركزيزهره خلٌل دمحم بالر286406

انكلٌزي462احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنب برهان دمحم عسكر287197

علوم حٌاة481احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنب جودت لاسم عل288600ً

رٌاضٌات486احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنب حسٌن ابراهٌم حسٌن289360

تارٌخ424ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةزٌنب حسٌن شمخً كاظم290395

علوم لران455ادب2018ً-2017مركزيزٌنب رائد مظهر خلٌل29127

رٌاضٌات471تطبٌم2018ً-2017مركزيزٌنب علً عبد األمٌر كطافه292173

عرب450ًتطبٌم2018ً-2017مركزيزٌنب علً لنبر مال293208ً

علوم لران427ادب2018ً-2017مركزيزٌنة عباس عبد الرزاق 294154

تارٌخ458ادب2018ً-2017مركزيزٌنة غسان جاسم احمد295157

كٌمٌاء446احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنه رائد غازي عل296112ً

انكلٌزي470احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنه صالح عبد هللا محمود297159

علوم حٌاة456احٌائ2018ً-2017مركزيزٌنه غازي حماد جاسم298164

علم النفس433ادب2018ً-2017مركزيزٌنه ماهر حاجم حمزة299168



رٌاضٌات451تطبٌم2018ً-2017مركزيسارا جمعه كرٌم اسماعٌل300441

عرب433ًادب2018ً-2017مركزيسارة ٌاسر علً صالح30156

كٌمٌاء494احٌائ2018ً-2017مركزيساره ابراهٌم خلف عوٌد302235

علوم حٌاة470احٌائ2018ً-2017مركزيساره حسٌن احمد حسٌن303278

علوم لران432ادب2018ً-2017مركزيساره عبد هللا مال هللا احمد304606

انكلٌزي475احٌائ2018ً-2017مركزيساره دمحم طعمه صالح305293

التصاد منزل440ًتطبٌم2018ً-2017مركزيساره ٌلماز عبد الرحمن 306598

عرب453ًاحٌائ2018ً-2017مركزيسالً مجبل دمحم عبٌد307167

علوم حٌاة466احٌائ2018ً-2017مركزيسبؤ ولٌد عٌفان كصب308166

عرب453ًتطبٌم2018ً-2017مركزيسجى احمد عبد حسٌن309138

جغرافٌة441ادب2018ً-2017مركزيسجى جمٌل احمد حمادي310594

كٌمٌاء479احٌائ2018ً-2017مركزيسجى حسٌن علً عبد هللا311478

رٌاضٌات549علم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحسجى سلٌمان فٌاض عل312558ً

كٌمٌاء458احٌائ2018ً-2017مركزيسجى صالح ابراهٌم علوان313424

عرب446ًاحٌائ2018ً-2017مركزيسجى علً وهاب أمٌن314403

علوم لران455ادب2018ً-2017مركزيسجى ماهر احمد ساٌر315215

انكلٌزي421ادب2018ً-2017مركزيسجى مجٌد دمحم سلمان316186

رٌاضٌات443احٌائ2018ً-2017مركزيسجى دمحم خضٌر رشٌد317639

التصاد منزل427ًادب2018ً-2017مركزيسجى دمحم خضٌر كاظم318556

انكلٌزي457احٌائ2018ً-2017مركزيسجى مزهر خلف محمود319522

علوم حٌاة489تطبٌم2018ً-2017مركزيسجى مهدي حاتم مهدي32023

رٌاضٌات485احٌائ2018ً-2017مركزيسجى ناجح كاظم عباس321335

علوم حٌاة446احٌائ2018ً-2017مركزيسجى نافع جاسم محمود322310

عرب440ًادب2018ً-2017مركزيسحر نزار بحر رحٌم32373

انكلٌزي425ادب2018ً-2017مركزيسراب حاضر عبد الجادر324300

تارٌخ427ادب2018ً-2017مركزيسراب حاضر ناٌف حسن325265

التصاد منزل441ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحسرور اسماعٌل خلٌل ابراهٌم326494

تارٌخ404ادب2018ً-2017ضحاٌا ارهابسرور خلٌل توهه حماده327404

عرب436ًادب2018ً-2017مركزيسرى طه مخلف عٌسى32822

عرب443ًادب2018ً-2017مركزيسرى محمود صرٌن صالح329301



جغرافٌة438ادب2018ً-2017مركزيسلوى عٌدان صالح عل330440ً

عرب470ًادب2018ً-2017مركزيسلٌمة صدٌك محمود عل331387ً

عرب452ًاحٌائ2018ً-2017مركزيسماهر داره جاسم حسن332512

رٌاضٌات469احٌائ2018ً-2017مركزيسمر عزام جمعة خضر333242

رٌاضٌات445احٌائ2018ً-2017مركزيسمٌة علً خلف كاظم33431

علوم حٌاة450احٌائً/2018-2017مركزيسمٌة عٌسى زٌدان خلف335305

انكلٌزي432ادب2018ً-2017مركزيسمٌه سمٌر احمد ذٌاب33617

عرب454ًتطبٌم2018ً-2017مركزيسمٌه عبد الرحمن حمٌد غضبان337348

رٌاضٌات476احٌائ2018ً-2017مركزيسمٌه عمر مخلف عبد338213

انكلٌزي461ادب2018ً-2017مركزيسمٌه كمٌت حمد صالح339419

عرب454ًاحٌائ2018ً-2017مركزيسمٌه محمود غازي حمه340196

رٌاضٌات486احٌائ2018ً-2017مركزيسهاد حسٌن جاسم عبٌد341477

رٌاضٌات448احٌائ2018ً-2017مركزيسهاد صادق حسن جٌاد342622

عرب452ًادب2018ً-2017مركزيسهاد صالح ٌوسف كاظم343426

جغرافٌة428ادب2018ً-2017مركزيسهى سعد علوان محمود344135

انكلٌزي431ادب2018ً-2017مركزيسهى علً سلوم شعٌب345564

كٌمٌاء457احٌائ2018ً-2017مركزيسورٌه احمد ابو الٌمظان34630

انكلٌزي557ادب2018ً-2017مركزيسوسن ابراهٌم دمحم احمد347297

كٌمٌاء444احٌائ2018ً-2017مركزيسوسن اكرٌم علوان جباره348438

جغرافٌة434ادب2018ً-2017مركزيسٌماء زوراب رستم كاكل349529

علوم حٌاة549احٌائ2018ً-2017مركزيسٌناء صباح عٌسى دل350593ً

علوم حٌاة450احٌائ2018ً-2017مركزيسٌودا واسم سعاد عزت351261

كٌمٌاء473احٌائ2018ً-2017مركزيضحى حمد محمود حمد352610

كٌمٌاء475تطبٌم2018ً-2017مركزيشذى عامر محمود سلمان353251

عرب463ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحشروق حلٌم سالم جودة354509

علوم حٌاة587احٌائ2018ً-2017مركزيشفاء سعٌد جاسم عبد هللا355449

التصاد منزل414ًتطبٌم2018ً-2017ضحاٌا ارهابشفاء طالب محسن حمٌد356108

التصاد منزل441ًتطبٌم2018ً-2017مركزيشفاء مطلن سلمان حسن357341

جغرافٌة439ادب2018ً-2017مركزيشمس زٌد فارس دمحم358332

علوم حٌاة480احٌائ2018ً-2017مركزيشمس مجٌد حمٌد عباس359570



جغرافٌة443ادب20178ً-2017مركزيشهد جبار دمحم عباس360344

كٌمٌاء461احٌائ2018ً-2017مركزيشهد جودت جالل كامل36141

علوم لران530ادب2018ً-2017مركزيشهد سمٌر عاصً هواس362625

علوم الحٌاة452احٌائ2018ً-2017مركزيشهد عبد الرضا عبد األمٌر363647

جغرافٌة441ادب2018ً-2017مركزيشهد فنر ظكام برو364490

التصاد منزل405ًاحٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهابشهد لٌث عبد الكرٌم365535

كٌمٌاء471تطبٌم2018ً-2017مركزيشهد ماهر خلٌف حمٌد366530

كٌمٌاء475تطبٌم2018ً-2017مركزيشهد مطشر ذٌاب جاسم36745

تارٌخ448ادب2018ً-2017مركزيشهد نصٌف جاسم علوان368340

رٌاضٌات479احٌائ2018ً-2017مركزيشهرزاد حمزه عبد المجٌد 369583

انكلٌزي507احٌائ2018ً-2017مركزيشٌماء جمال جلٌل احمد370307

عرب446ًتطبٌم2018ً-2017مركزيشٌماء راشد زعٌبل خلٌف371193

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيشٌماء صباح دمحم محمود372239

علم النفس444احٌائ2018ً-2017مركزيشٌماء عدنان عبد العزٌز 373170

عرب462ًتطبٌم2018ً-2017مركزيشٌماء عمر دمحم أمٌن374462

انكلٌزي441تطبٌم2018ً-2017مركزيشٌماء ولٌد نزال عالوي375407

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزيصبا كرٌم جاسم دمحم37650

رٌاضٌات472احٌائ2018ً-2017مركزيصفا عبد الكرٌم نجم عبد هللا37752

كٌمٌاء464احٌائ2018ً-2017مركزيصفا عبد هللا سرحان شٌحان378443

جغرافٌة430ادب2018ً-2017مركزيصفا كاظم عبد هللا خلف379504

رٌاضٌات458احٌائ2018ً-2017مركزيصفا ماهر كامل عباس380661

علم النفس447تطبٌم2018ً-2017مركزيضحى ابراهٌم رشٌد حسٌن381245

عرب447ًاحٌائ2018ً-2017مركزيضحى أحمد علً شهاب382520

جغرافٌة439ادب2018ً-2017مركزيضحى صادق عباس دمحم383330

تارٌخ427ادب2018ً-2017مركزيضحى عبد علً صالح384586

عرب449ًاحٌائ2018ً-2017مركزيضحى لحطان دمحم ٌونس385589

علوم لران436ادب2018ً-2017مركزيضحى محمود شكور مغٌر386429

علم النفس447ادب2018ً-2017مركزيطٌبة احمد خضٌر عباس387629

انكلٌزي448احٌائ2018ً-2017مركزيطٌبة حسٌن عوٌد عبٌد388595

تارٌخ421ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةطٌبة حسٌن نجم وردي389316



علوم لران423ادب2018ً-2017مركزيطٌبة عدي احمد عبد هللا39043

انكلٌزي488احٌائ2018ً-2017مركزيطٌبه عباس خضٌر منصور391184

علوم حٌاة455احٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهابظالل عران عبدي فواز392473

علوم حٌاة475احٌائ2018ً-2017مركزيظله عبد السالم حمودي 393541

عرب528ًادب2018ً-2017مركزيعاتكه نصٌف جاسم مهدي394163

كٌمٌاء447احٌائ2018ً-2017مركزيعالٌه صالح هراط فاضل395619

علوم لران437ادب2018ً-2017مركزيعائشة عبد الرحمن عبد هللا 396319

علوم حٌاة464احٌائ2018ً-2017مركزيعائشة عبد السالم عبد المنعم397309

عرب450ًاحٌائ2018ً-2017مركزيعبٌر الطٌف حمٌد خلف398574

كٌمٌاء454احٌائ2018ً-2017مركزيعبٌر حسٌن فرهود حسن399234

عرب442ًادب2018ً-2017مركزيعذراء احمد صالح شحاته400421

علوم لران456ادب2018ً-2017مركزيعذراء زٌد احمد جوهر401481

انكلٌزي482احٌائ2018ً-2017مركزيعذراء عباس حسٌن عبد402363

علوم حٌاة463احٌائ2018ً-2017مركزيعذراء فائك غضنفر سلمان403253

التصاد منزل440ًتطبٌم2018ً-2017مركزيعذراء دمحم سعٌد دمحم404195

جغرافٌة438ادب2018ً-2017مركزيعطاء فاضل شعالن حمودي405314

رٌاضٌات466احٌائ2018ً-2017مركزيعال أحمد زٌدان نصٌف406250

عرب446ًاحٌائ2018ً-2017مركزيعلٌاء صفاء بندر محمود407568

علم النفس444احٌائ2018ً-2017مركزيعلٌاء عبد الرحمن خماس408329

التصاد منزل431ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحعلٌاء فلٌح عبد المهدي 409466

انكلٌزي456احٌائ2018ً-2017مركزيعلٌاء مجٌد وناس عبد الحسٌن410423

التصاد منزل428ًادب2018ً-2017مركزيعهود علوان مجباس عل411223ً

علوم لران431ادب2018ً-2017مركزيغاده شكر عفري تم412409ً

علوم حٌاة477احٌائ2018ً-2017مركزيغالٌه عالء حسٌن احمد413611

عرب438ًادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحغدٌر فائك ناظم نصٌف414631

علم النفس449تطبٌم2018ً-2017مركزيغدٌر مهند عٌسى عل41544ً

كٌمٌاء480احٌائ2018ً-2017مركزيغسك عبد الرحمن حمٌد 416492

التصاد منزل429ًادب2018ً-2017مركزيغسك نزهان عزاوي حسٌن417103

رٌاضٌات448احٌائ2018ً-2017مركزيغسك واثك عمر موسى41857

جغرافٌة436ادب2018ً-2017مركزيغصون ضٌاء كاظم كٌطان419417



علوم لران523ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحغصون فاضل متعب حسٌن420539

علم النفس452ادب2018ً-2017مركزيغفران احمد حسون جمعة421143

علوم لران456احٌائ2018ً-2017مركزيغفران خمٌس عبد الجبار مطلن422255

التصاد منزل438ًتطبٌم2018ً-2017مركزيغفران سعٌد لطٌف حسٌن423532

جغرافٌة451ادب2018ً-2017مركزيغفران لحطان دمحم 424198

رٌاضٌات480احٌائ2018ً-2017مركزيغفران مدحت تركً حمٌد425596

علوم لران428ادب2018ً-2017مركزيفادٌة خالد حسن حوٌر426510

علم النفس443احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمة احمد خلٌل ابراهٌم427549

علوم حٌاة592احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمة الزهراء ابراهٌم احمد428273

علوم حٌاة457احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمة حامد صالح كرٌفع429257

علوم لران535ادب2018ً-2017مركزيفاطمة سمٌر سلٌمان موسى43026

عرب438ًادب2018ً-2017مركزيفاطمة عبد هللا عاصً عبد هللا431645

علم النفس434ادب2018ً-2017مركزيفاطمة علً حسٌن خلف432486

التصاد منزل422ًادب2018ً-2017مركزيفاطمة غازي مرمش جاسم433133

جغرافٌة474ادب2018ً-2017مركزيفاطمة فاروق عبد هللا داود434526

التصاد منزل440ًادب2018ً-2017مركزيفاطمة مإٌد سلمان كل435296ً

انكلٌزي474احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمة نبٌل صٌاد عبد المولى43613

علوم حٌاة458احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمة هشام عباس عبد هللا437565

كٌمٌاء452تطبٌم2018ً-2017مركزيفاطمه اكرٌم محمود حسن438285

علوم حٌاة456احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه الزهراء احمد مناف439521

رٌاضٌات491احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه جسام دمحم حسٌن440247

عرب445ًتطبٌم2018ً-2017مركزيفاطمه حسن عبد جواد441246

علوم حٌاة458علم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحفاطمه ذٌاب علً حمود442607

علم النفس442تطبٌم2018ً-2017مركزيفاطمه رشٌد عبد الوهاب 443295

عرب450ًتطبٌم2018ً-2017مركزيفاطمه سعد فالح حسن444281

علم النفس461ادب2018ً-2017مركزيفاطمه طالب شهاب احمد445156

علوم حٌاة458احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه عداي هادي سالب446405

رٌاضٌات476احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه مجٌد دمحم سلمان447185

انكلٌزي450ادب2018ً-2017مركزيفاطمه دمحم احمد حٌود44855

كٌمٌاء514احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه دمحم حسٌن فٌاض449182



جغرافٌة433ادب2018ً-2017مركزيفاطمه دمحم عبد الصاحب 450140

كٌمٌاء462احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه وادي نجم جدي451298

كٌمٌاء458احٌائ2018ً-2017مركزيفاطمه ٌاسٌن خضٌر خلف452150

كٌمٌاء447تطبٌم2018ً-2017مركزيفائزه احمد عكله خلف453635

رٌاضٌات464تطبٌم2018ً-2017مركزيفرح عبد الصمد تفاح طعمه45420

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيفرح مكً عز الدٌن جاسم45548

علم النفس435ادب2018ً-2017مركزيفرلان دمحم كرٌم عبد هللا45697

عرب459ًتطبٌم2018ً-2017مركزيفٌد حسٌن عبد الرزاق حسٌن457304

علم النفس448احٌائ2018ً-2017مركزيكاثرٌن دمحم الدٌم متعب45816

عرب451ًتطبٌم2018ً-2017مركزيكوثر رمٌض لفته عل45935ً

انكلٌزي447احٌائ2018ً-2017مركزيكوثر لٌث نجم الدٌن مهدي46081

عرب458ًتطبٌم2018ً-2017مركزيكوثر دمحم عبد األمٌر كطافه461176

رٌاضٌات442احٌائ2018ً-2017مركزيكونل نهاد جرجٌس عل46239ً

علوم لران451تطبٌم2018ً-2017مركزيلبنى خضر هادي عبد463212

علوم الحٌاة452احٌائ2018ً-2017مركزيلبنى خضٌر عبد هللا سلمان46421

كٌمٌاء471علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةلمٌاء محمود دمحم حسن465472

كٌمٌاء462تطبٌم2018ً-2017مركزيلٌبٌة عبد الناصر ابراهٌم خلٌل466244

جغرافٌة467ادب2018ً-2017مركزيلٌنا رٌاض ٌاسٌن خاطر467318

تارٌخ422ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةلٌنا عباس حموود حمٌد468585

انكلٌزي446احٌائ2018ً-2017مركزيلٌنه علً عبد الوهاب خلف469284

عرب455ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحماجده عبد مهدي صالح470592

رٌاضٌات457تطبٌم2018ً-2017مركزيماري اسعد طه حبٌب471435

انكلٌزي454احٌائ2018ً-2017مركزيمائدة لٌس عبود صالح472294

كٌمٌاء452احٌائ2018ً-2017مركزيمآب نجم الدٌن علً اكبر473146

انكلٌزي529تطبٌم2018ً-2017مركزيمآرب دمحم حسٌن دمحم474366

انكلٌزي448احٌائ2018ً-2017مركزيمرادي ادهام احمد ٌونس475425

جغرافٌة450ادب2018ً-2017مركزيمرادي عبٌد خضٌر ساجت476347

علوم لران498ادب2018ً-2017مركزيمرام ظاهر نعمان حنتاش477337

انكلٌزي434ادب2018ً-2017مركزيمروة سامً ندا جاسم47867

عرب435ًادب2018ً-2017مركزيمروة طه طعمة خرموش479174



تارٌخ470ادب2018ً-2017مركزيمروة عامر دمحم صالح480572

رٌاضٌات450احٌائ2018ً-2017مركزيمروة عبد الجبار خلف جواد481115

كٌمٌاء462تطبٌم2018ً-2017مركزيمروج حسٌن مصلح حمٌد48290

علوم لران428ادب2018ً-2017مركزيمروه عبد الرضا علً عبد هللا 483618

تارٌخ428ادب2018ً-2017مركزيمروه عبد علً حسٌن484621

علوم حٌاة485احٌائ2018ً-2017مركزيمروه عماد بدر حسٌن485190

انكلٌزي448احٌائ2018ً-2017مركزيمروه فالح دمحم عل486469ً

عرب445ًتطبٌم2018ً-2017مركزيمروه مروان احمد حمود487153

عرب472ًادب2018ً-2017مركزيمروى نافع خضٌر عباس488418

التصاد منزل411ًتطبٌم2018ً-2017ضحاٌا ارهابمرٌم حسن عبد حسٌن489334

انكلٌزي519ادب2018ً-2017مركزيمرٌم صالح نجم عبد هللا49098

كٌمٌاء469تطبٌم2018ً-2017مركزيمرٌم ضٌاء اسماعٌل الطٌف491228

انكلٌزي448ادب2018ً-2017مركزيمرٌم عبد الغفور رزولً حسٌن492515

تارٌخ426ادب2018ً-2017مركزيمرٌم عبد الكرٌم خضٌر 493555

علوم لران444ادب2018ً-2017مركزيمرٌم عبد الناصر ٌوسف دمحم4949

رٌاضٌات483احٌائ2018ً-2017مركزيمرٌم عبد علً طالب495444

التصاد منزل432ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةمرٌم فاضل كلوز شٌحان496503

علوم حٌاة487احٌائ2018ً-2017مركزيمرٌم فتاح محمود حسٌن497128

علم النفس444تطبٌم2018ً-2017مركزيمرٌم نافل سلطان عٌدان498179

التصاد منزل418ًاحٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهابمالذ ثابت لفته جواد499602

تارٌخ427ادب2018ً-2017مركزيملون غازي مصحب جدٌع500459

رٌاضٌات470احٌائ2018ً-2017مركزيمنار حازم شندوخ زٌدان501517

عرب461ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةمنار لممان جاسم دمحم502342

عرب451ًتطبٌم2018ً-2017مركزيمنتهى عامر عبد دمحم503233

علوم حٌاة447احٌائ2018ً-2017مركزيمنتهى عبد السالم دمحم 504496

علوم حٌاة454احٌائ2018ً-2017مركزيمنتهى مالن احمد حسٌن505575

علوم لران424ادب2018ً-2017مركزيمنتهى وهاب احمد خلف506218

عرب454ًتطبٌم2018ً-2017مركزيمنى علً نعمان صالح50747

علوم لران451احٌائ2018ً-2017مركزيمها ادهام روضان حسٌن50814

علوم لران423ادب2018ً-2017مركزيمهاب سعد دمحم ضاح50915ً



التصاد منزل429ًادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحمهجه عامر عبد األمٌر 510637

كٌمٌاء492احٌائ2018ً-2017مركزيمٌس سعد كامل نعٌمه511384

عرب457ًادب2018ً-2017مركزيمٌس عبد الوهاب سعٌد 512557

علم النفس442تطبٌم2018ً-2017مركزيمٌس نادر حسٌن جمعة513389

التصاد منزل438ًتطبٌم2018ً-2017مركزيمٌساء موسى عواد عٌسى514483

جغرافٌة450ادب2018ً-2017تعدٌل ترشٌحمٌسم عدنان خلٌل عبد هللا515626

التصاد منزل427ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةمٌسون حسن شرٌده حسن516547

كٌمٌاء466تطبٌم2018ً-2017مركزيمٌسون عباس حبٌب طه517590

انكلٌزي442ادب2018ً-2017مركزيمٌالد عجمً ٌونس خلف518364

رٌاضٌات445احٌائ2018ً-2017مركزيمٌالد مغٌر سامً احمد519516

علم النفس450احٌائ2018ً-2017مركزيمٌمونه خمٌس جاسم حمادي520482

رٌاضٌات512علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةمٌمونه عالء رزوق عباس521563

انكلٌزي455احٌائ2018ً-2017مركزيمٌمونه دمحم صالح خلٌل 522277

علوم الحٌاة443احٌائ2018ً-2017مركزينادٌة زٌد هاشم احمد523139

رٌاضٌات526احٌائ2018ً-2017مركزينادٌه عباس كاظم مزعل524582

علوم حٌاة469تطبٌم2018ً-2017مركزينادٌه دمحم حمد طالل52580

علوم حٌاة460احٌائ2018ً-2017مركزيناهده هداٌت نامك موسى526633

كٌمٌاء460احٌائ2018ً-2017مركزينبؤ ابراهٌم عبد ذٌاب527249

علوم لران458تطبٌم2018ً-2017مركزينبؤ ابراهٌم دمحم حسٌن528321

علوم حٌاة512احٌائ2018ً-2017مركزينبؤ اسماعٌل ٌاسٌن بحر529161

عرب460ًتطبٌم2018ً-2017مركزينبؤ بالسم محمود عل530141ً

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزينبؤ حسن دمحم حسٌن531507

انكلٌزي434ادب2018ً-2017مركزينبؤ حسٌن علً حسٌن5328

علم النفس438ادب2018ً-2017مركزينبؤ لصً جمعة ربٌع533385

تارٌخ425ادب2018ً-2017مركزينبؤ ومٌض سالم اسماعٌل534392

كٌمٌاء464تطبٌم2018ً-2017مركزينبراس خالد حسٌن دمحم535581

رٌاضٌات466احٌائ2018ً-2017مركزينبراس سالم عمر مصلح536437

رٌاضٌات481احٌائ2018ً-2017مركزينبراس ٌاسر علوان حسٌن537271

علم النفس443احٌائ2018ً-2017مركزينبع اٌاد جمعة جابر538199

عرب449ًاحٌائ2018ً-2017مركزينجاح جازي هزاع خلف539561



علوم حٌاة491احٌائ2018ً-2017مركزيندى صالح محً حسن540620

علوم حٌاة460احٌائ2018ً-2017مركزيندى عادل حسٌن سلوم541269

علم النفس436ادب2018ً-2017مركزيندى عبد اللطٌف نصٌف جاسم542160

كٌمٌاء473احٌائ2018ً-2017مركزيندى نجٌب حماد شهاب543451

علوم حٌاة472احٌائ2018ً-2017مركزينرجس نوري جمٌل عباس544658

علوم حٌاة485احٌائ2018ً-2017مركزينسرٌن حسٌن دمحم عباس545232

عرب449ًتطبٌم2018ً-2017مركزينسرٌن عداي جبٌر عداي 546331

التصاد منزل437ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحنسرٌن لاسم عطٌوي عبود547659

انكلٌزي576ادب2018ً-2017مركزينسرٌن لإي رشٌد احمد54832

التصاد منزل430ًادب2018ً-2017مركزينسرٌن وضاح كرٌم عبد هللا54996

علوم حٌاة483علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةنها جمال دمحم حسٌن550187

عرب434ًادب2018ً-2017مركزينهرٌن جاسم دمحم ذٌاب551604

رٌاضٌات488احٌائ2018ً-2017مركزينهرٌن ججان عزاوي حمٌد552668

عرب444ًادب2018ً-2017مركزينهى سعد احمد علو553192

جغرافٌة471ادب2018ً-2017مركزينهى عالء حسٌن عل55453ً

تارٌخ426ادب2018ً-2017مركزينهى محً أحمد حسٌن555489

عرب450ًاحٌائ2018ً-2017مركزينهى نوري فلٌح حسن556324

انكلٌزي474احٌائ2018ً-2017مركزينهى ٌاسر دمحم خلف557130

كٌمٌاء463علم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحنور ابراهٌم خلف عل558654ً

علوم لران423علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةنور الهدى عبد الهادي نواف 559588

جغرافٌة432ادب2018ً-2017مركزينور الهدى دمحم امٌن 560350

عرب434ًادب2018ً-2017مركزينور الهدى نوري صباح خلف561420

جغرافٌة440ادب2018ً-2017مركزينور أحمد ابو الٌمظان عطٌه56229

رٌاضٌات457احٌائ2018ً-2017مركزينور أحمد محمود دمحم56334

عرب437ًادب2018ً-2017مركزينور باسل عبود حمٌد564136

كٌمٌاء448تطبٌم2018ً-2017مركزينور جاسم فاضل خضٌر565412

علوم لران454ادب2018ً-2017مركزينور جمال فتحً فهد566191

رٌاضٌات450تطبٌم2018ً-2017مركزينور جنب الغفاري لحطان567485

جغرافٌة430ادب2018ً-2017مركزينور حمدان دمحم برٌذع568573

تارٌخ420ادب2018ً-2017مركزينور حٌدر منصور حسٌن 569562



عرب457ًتطبٌم2018ً-2017مركزينور خلٌل ابراهٌم احمد570158

انكلٌزي436ادب2018ً-2017مركزينور رشٌد حمٌد مصطفى571636

تارٌخ443ادب2018ً-2017مركزينور سامً دمحم احمد572303

عرب452ًتطبٌم2018ً-2017مركزينور صباح زرزور محان573111

انكلٌزي453ادب2018ً-2017مركزينور صبحً عائد نعمان574118

التصاد منزل429ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةنور صبحً عبٌد خضٌر575696

انكلٌزي574ادب2018ً-2017مركزينور طالب ابراهٌم مهدي57677

عرب433ًادب2018ً-2017مركزينور عباس فاضل جهاد577114

انكلٌزي454احٌائ2018ً-2017مركزينور علً علوان اسماعٌل57812

جغرافٌة481ادب2018ً-2017مركزينور مجبل جمعة عزاوي57928

انكلٌزي478احٌائ2018ً-2017مركزينور محمود شعٌب حسٌن58033

جغرافٌة444ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةنور مناور شكر محمود581584

رٌاضٌات494تطبٌم2018ً-2017مركزينور ناٌف دمحم هاشم582188

جغرافٌة435ادب2018ً-2017مركزينور ٌاسر لاسم دمحم583488

علوم لران447ادب2018ً-2017مركزينورا جمعة مجول مهدي584204

كٌمٌاء460احٌائ2018ً-2017مركزينورس توفٌك عبد الحمٌد585411

رٌاضٌات457تطبٌم2018ً-2017مركزينورس ستار جبار حمٌد586286

علوم حٌاة442احٌائ2018ً-2017مركزينورس سعد دمحم عل587377ً

تارٌخ427ادب2018ً-2017مركزينورس فاٌز احمد سلطان588106

التصاد منزل440ًادب2018ً-2017مركزينوره شٌبان فإاد عبد الوهاب589262

علوم لران425ادب2018ً-2017مركزينوره كرٌم عطٌه علٌوي590183

علم النفس444احٌائ2018ً-2017مركزينوره نصٌف دلو حج591125ً

عرب456ًتطبٌم2018ً-2017مركزينوفه غالب احمد دمحم 59210

رٌاضٌات464تطبٌم2018ً-2017مركزينوفه محمود مرعً حسن593221

جغرافٌة452ادب2018ً-2017مركزينٌره فرحان نمشان عبٌد594343

عرب456ًاحٌائ2018ً-2017مركزيهاجر حسٌن دمحم لاسم595258

علوم حٌاة464احٌائ2018ً-2017مركزيهاله ٌاسٌن ابراهٌم عبد596566

علوم حٌاة452احٌائ2018ً-2017مركزيهبة هللا دمحم عبد اللطٌف597650

كٌمٌاء496احٌائ2018ً-2017مركزيهبة طلب غائب عبد5986

انكلٌزي475احٌائ2018ً-2017مركزيهبة مانع ابراهٌم محمود59962



كٌمٌاء454تطبٌم2018ً-2017مركزيهبة هانً جاسم حسٌن60064

جغرافٌة450ادب2018ً-2017مركزيهبة ٌوسف دمحم جاسم60149

انكلٌزي439ادب2018ً-2017مركزيهبه احمد شنان خضٌر60225

انكلٌزي491ادب2018ً-2017مركزيهبه زٌاد ابراهٌم رمضان6034

تارٌخ426ادب2018ً-2017مركزيهبه سلٌم خماس دمحم604368

كٌمٌاء453تطبٌم2018ً-2017مركزيهبه عبد المادر ابراهٌم صالح605276

تارٌخ440ادب2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةهبه عبد الكرٌم صالح عباس606599

عرب450ًاحٌائ2018ً-2017مركزيهبه فائك ابراهٌم حسن60724

عرب453ًعلم2018ً-2017تعدٌل ترشٌحهبه نعمه عباس عل608630ً

كٌمٌاء478احٌائ2018ً-2017مركزيهجران فٌصل حاتم محمود60989

كٌمٌاء472احٌائ2018ً-2017مركزيهدباء احمد صالح حمٌد610453

علم النفس442تطبٌم2018ً-2017مركزيهدى باسم دحام عبد61187

عرب449ًاحٌائ2018ً-2017مركزيهدى حافظ حبٌب داود612194

علوم حٌاة451احٌائ2018ً-2017مركزيهدى عبد هللا نجم عبد هللا613113

علم النفس444احٌائ2018ً-2017مركزيهدى كاظم محسن كاظم614470

رٌاضٌات498علم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةهدى مدلول كردي حمادي615518

عرب449ًاحٌائ2018ً-2017مركزيهدى ناجً جرجٌس عبد الواحد616200

جغرافٌة449ادب2018ً-2017مركزيهدى ناظم علٌوي عٌث61761

كٌمٌاء461احٌائ2018ً-2017مركزيهدٌر ٌوسف صالح خلف618390

انكلٌزي444ادب2018ً-2017مركزيهدٌل شهاب احمد خضر619226

جغرافٌة448ادب2018ً-2017مركزيهدٌل عمر مخلف سلٌمان620214

تارٌخ425ادب2018ً-2017مركزيهند سلمان دمحم صالح621474

التصاد منزل426ًعلم2018ً-2017خرٌجً سنوات سابمةهند طه عبد هللا فرحان622537

عرب459ًتطبٌم2018ً-2017مركزيهند عواد نجم عبد هللا623358

علوم حٌاة463احٌائ2018ً-2017مركزيهوٌده نصٌف جاسم دمحم62482

رٌاضٌات449احٌائ2018ً-2017مركزيهٌام عامر رسول عبد625379

التصاد منزل399ًاحٌائ2018ً-2017ضحاٌا ارهابهٌام عبد الخالك كاظم خلٌل626356

تارٌخ423ادب2018ً-2017مركزيهٌفاء عبد علً طالب 627445

انكلٌزي449احٌائ2018ً-2017مركزيوجدان مدلول غٌهب شباط628256

انكلٌزي426ادب2018ً-2017مركزيورود فاٌز حمد جاسم629345



علوم حٌاة487احٌائ2018ً-2017مركزيوصال مزبان عبد هللا محمود630119

كٌمٌاء454تطبٌم2018ً-2017مركزيوطفه لاسم ذٌاب احمد631533

تارٌخ421ادب2018ً-2017مركزيوفاء خباط دمحم عبد632448

جغرافٌة433ادب2018ً-2017مركزيوالء اعشٌوي عٌسى حمد633240

جغرافٌة443تطبٌم2018ً-2017مركزيوالء خلف جار هللا سلطان634552

علم النفس447احٌائ2018ً-2017مركزيوالء ٌاسٌن علً جاسم635224

علوم لران431ادب2018ً-2017مركزيٌاسمٌن علً اسماعٌل 636121

علوم حٌاة456احٌائ2018ً-2017مركزيٌاسمٌن دمحم أحمد مصطفى63768

علم النفس442تطبٌم2018ً-2017مركزيٌسرى طاهر دمحم حسن638169

جغرافٌة456ادب2018ً-2017مركزيٌسرى عبد حسن سلٌمان639487

انكلٌزي446احٌائ2018ً-2017مركزيٌمٌن عبد الفتاح ٌاسٌن جاسم640638


