
القسم2د خ 1د خ 2الخيار 1الخيار القناةالمعدلالمجموعالفرعاسم الطالبت

يمريم عارف عبد هذال1
الحاسوب213677872.8378.33الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول47278.67احيائ 

يرغد عباس محمد علي2
الحاسوب123847181.7575.25مركزي47779.50احيائ 

يمصطفى مكي اسماعيل فليح3
الحاسوب123856581.7571.75مركزي47178.50احيائ 

يأستبرق محمد كريم احمد4
الحاسوب123836681.4272.92مركزي47979.83احيائ 

يخلدون رشيد عبد المجيدعذراء 5
الحاسوب123856881.4272.92مركزي46777.83احيائ 

يحنين جميل عطيه لفته6
الحاسوب123836981.3374.33مركزي47879.67احيائ 

يمحمود صالح محمود شهاب7
الحاسوب123846981.3373.83مركزي47278.67احيائ 

ينور الهدى هشام انور هاشم8
الحاسوب123836481.3371.83مركزي47879.67احيائ 

يهديل احمد حسن شريف9
الحاسوب123847081.1774.17مركزي47078.33احيائ 

يحنين محمد حسين خميس10
الحاسوب123845580.9266.42مركزي46777.83احيائ 

يأماني ستار سهيل نجم11
الحاسوب123817380.6776.67مركزي48280.33احيائ 

ياستبرق معد محمد محمود12
الحاسوب123837080.6774.17مركزي47078.33احيائ 

ييقين قيس شهاب حمد13
الحاسوب123817580.5877.58مركزي48180.17احيائ 

يرفاه اسعد ريحان محمد14
الحاسوب123787679.3378.33مركزي48480.67احيائ 

يمريم كاظم حسين كاظم15
الحاسوب213787978.9279.42مركزي47979.83احيائ 

يشهد خلف انصيف جاسم16
الحاسوب123787778.7578.25مركزي47779.50احيائ 

يمريم دمحم شاكر عبد الكريم17
الحاسوب123767878.4279.42 الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول48580.83احيائ 

يشهد علي محمود وسمي18
الحاسوب213788678.4282.42مركزي47378.83احيائ 

يحسن عبد هللا ناصر خضر19
الحاسوب213768278.2581.25مركزي48380.50احيائ 

يسهام مؤيد رشيد جاسم20
الحاسوب213768277.1780.17مركزي47078.33احيائ 

يسجى طالب صادق رمضان21
الحاسوب213748377.1781.67مركزي48280.33احيائ 

يابراهيم حسين ابراهيم جدوع22
الحاسوب213768577.0081.50مركزي46878.00احيائ 

ينور طارق موسى فرهود23
الحاسوب213747976.8379.33مركزي47879.67احيائ 

ينبأ علي رحيم غايب24
الحاسوب213767676.7576.75مركزي46577.50احيائ 

يعبد الرزاق نصيف جاسم محمد25
الحاسوب213758276.6780.17مركزي47078.33احيائ 

يمنار مظفر طه سعيد26
الحاسوب123757976.5078.50مركزي46878.00احيائ 

يخضر حسام قدوري عبد27
الحاسوب213756576.4271.42مركزي46777.83احيائ 

يدينه عدنان مهدي علي28
ي السنة الدراسية 45876.33احيائ  الحاسوب2019/2020213767576.1775.67القبول الحكومي الخاص لخريج 

يسجى حامد سليمان علي29
الحاسوب213747576.0876.58مركزي46978.17احيائ 

يمحمود شاكر حسن حمزه30
الحاسوب213748376.0080.50مركزي46878.00احيائ 

يسفانه صاحب سلمان احمد31
الحاسوب213738575.1781.17مركزي46477.33احيائ 

يزينب كمال صالح علي32
الحاسوب213726274.7569.75مركزي46577.50احيائ 

الخيارات



يضحى كاطع ناجي كاظم33
الحاسوب213708074.5079.50مركزي47479.00احيائ 

ياية سعد زيدان اسماعيل34
الحاسوب1237774.42الموازي43171.83احيائ 

يقدس قاسم كاظم خيون35
ي السنة الدراسية 45175.17احيائ  الحاسوب2019/2020213737774.0876.08القبول الحكومي الخاص لخريج 

يسطام كريم رمحزهراء 36
الحاسوب213707374.0075.50مركزي46878.00احيائ 

يعباس عبد داخل علي37
الحاسوب213688172.8379.33مركزي46677.67احيائ 

يايات علي ظاهر حميد38
الحاسوب213667972.3378.83مركزي47278.67احيائ 

يمحمد خلف لطيف خليل39
الحاسوب213668271.8379.83مركزي46677.67احيائ 

يحنين محمد مجيد فرج40
الحاسوب213658271.3379.83مركزي46677.67احيائ 

يشروق حميد خضير عنبر41
الحاسوب213638270.2579.75مركزي46577.50احيائ 

يحسين وليد احمد حمادة42
الحاسوب213627470.1776.17مركزي47078.33احيائ 

يعبد الكريم عبد الرحمن جدوع ويس43
الحاسوب213638670.1781.67مركزي46477.33احيائ 

يطيبة خالد هادي علي44
الحاسوب213626969.8373.33مركزي46677.67احيائ 

يرقيه هادي نكه عداي45
الحاسوب213618469.6781.17مركزي47078.33احيائ 

يحسين حيدر خيري عباس46
الحاسوب213587467.9275.92مركزي46777.83احيائ 

يابراهيم عامر ابراهيم حسن47
الحاسوب213537565.1776.17مركزي46477.33احيائ 

ن48 يمريم قاسم جبار سمي 
الحاسوب213547264.3373.33(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 44874.67احيائ 

يدمحم رزكار حميد  خواكرم49
اضات37662.67تطبيق  الحاسوب125166,38االعت 

يبالل حميد حمد50
الحاسوب125066,37الموازي41969.83تطبيق 

يف عليوي51 يمصطقن عدي شر
الحاسوب126666,36(القناة العامة)تعديل ترشيح46766.71تطبيق 

يمريم مهند فاضل حميد52
الحاسوب217974.17مركزي41669.33تطبيق 

ينائل خميس مطت  سعد53
الحاسوب217172.75ذوي شهداء ضحايا االرهاب44774.50تطبيق 

ياسامة مظهر ضامن شيحان54
الحاسوب126569.50مركزي44474.00تطبيق 

يكرار كاظم جواد حسن55
الحاسوب127369.17مركزي39265.33تطبيق 

يعبد هللا صالح سلمان جاسم56
الحاسوب127468.92مركزي38363.83تطبيق 

يهبه علي خضير صالح57
الحاسوب126968.92مركزي41368.83تطبيق 

يزيني ناصح عبد الصاحب جاسم58
الحاسوب127068.67مركزي40467.33تطبيق 

يحسين جعفر صادق لفتة59
الحاسوب127368.25مركزي38163.50تطبيق 

يسجاد قاسم عبد هللا عذافة60
الحاسوب127368.17مركزي38063.33تطبيق 

يمسلم احمد خليل مهدي61
الحاسوب126868.08مركزي40968.17تطبيق 

يصادق مساعد سلمان سلطان62
الحاسوب127368.00مركزي37863.00تطبيق 

يصفا عبد الستار غائب حسين63
الحاسوب127067.58مركزي39165.17تطبيق 

يعيسى عدنان سالم ورور64
الحاسوب127267.50مركزي37863.00تطبيق 

يايمان كاظم خالف جاسم65
الحاسوب126967.33مركزي39465.67تطبيق 



يرياض حمود قاسم جباره66
الحاسوب127067.33مركزي38864.67تطبيق 

يفاطمه فؤاد شاكر محمد67
الحاسوب126866.67مركزي39265.33تطبيق 

يفاطمه عبد العزيز احمد عبد الحميد68
الحاسوب126866.67مركزي39265.33تطبيق 

يعبد هللا حسين عبد كاظم69
الحاسوب126766.42مركزي39565.83تطبيق 

يآيه محمد عبد هللا درويش70
الحاسوب126966.25مركزي38163.50تطبيق 

يمرتضن قاسم حبيب رسول71
الحاسوب126366.21(القناة العامة)تعديل ترشيح48669.43تطبيق 

يحسن علي هادي نارين72
الحاسوب126766.17مركزي39265.33تطبيق 

يمحمد صبار عبد كاظم73
الحاسوب126766.00مركزي39065.00تطبيق 

يمصطفى عواد طه خلف74
الحاسوب126265.75مركزي41769.50تطبيق 

يحسين علي وادي شناوه75
الحاسوب216865.58مركزي37963.17تطبيق 

ياحمد مسلم خضير عبود76
الحاسوب126865.50مركزي37863.00تطبيق 

يايمان نعمه عزيز اسماعيل77
الحاسوب126665.17مركزي38664.33تطبيق 

ياحمد حميد خليوي دخيل78
الحاسوب126664.83مركزي38263.67تطبيق 

يمحمد ثابت صالح نصيف79
الحاسوب125464.67مركزي45275.33تطبيق 

يعباس علي حسين احمد80
الحاسوب216164.67مركزي41068.33تطبيق 

يايمن رياض شمخي جابر81
الحاسوب126364.25مركزي39365.50تطبيق 

يعلي رائد كاظم عوده82
ي السنة الدراسية 36360.50تطبيق  الحاسوب2019/2020126864.25القبول الحكومي الخاص لخريج 

يعلي مزهر راشد علي83
الحاسوب126464.17مركزي38664.33تطبيق 

يسجاد حاتم عبد الواحد خليفه84
الحاسوب126263.75مركزي39365.50تطبيق 

يظافر احمد رشيد85
الحاسوب125063.67مركزي46477.33تطبيق 

يمصطفى محمد عباس شيحان86
الحاسوب126063.58مركزي40367.17تطبيق 

يحسن رشيد تبينه عمير87
الحاسوب126363.42مركزي38363.83تطبيق 

يعبد المطلب عبد هللا عبد الحسن محيسن88
الحاسوب126163.42مركزي39565.83تطبيق 

يمرتضى حسين جاسمزهراء 89
الحاسوب126263.33مركزي38864.67تطبيق 

ار طالب عبد الحميد سلوم90 يضن
الحاسوب125063.17ذوي شهداء ضحايا االرهاب45876.33تطبيق 

ينور الهدى حسين عبيد حوار91
الحاسوب126062.83مركزي39465.67تطبيق 

ن92 يرقيه مهدي عبد هللا حسي 
الحاسوب125662.50ذوي شهداء ضحايا االرهاب41469.00تطبيق 

يسيف سعد فهد حسن93
الحاسوب126162.42مركزي38363.83تطبيق 

يعذراء خليل ابراهيم جواد94
الحاسوب125162.33مركزي44273.67تطبيق 

يخطاب اسماعيل يحيى ابراهيم95
الحاسوب125862.17مركزي39866.33تطبيق 

ييحيى احمد خثيث خشن96
الحاسوب126062.17مركزي38664.33تطبيق 

ينورا اسماعيل ابراهيم عبدعلي97
الحاسوب215962.00مركزي39065.00تطبيق 

يسبأ ادريس حماد عواد98
الحاسوب125661.83مركزي40667.67تطبيق 



يسرى حسين محمد حسين99
الحاسوب126061.58مركزي37963.17تطبيق 

يعباس فنيخر شعيوط جوده100
الحاسوب125661.50مركزي40267.00تطبيق 

يفاطمة نزار دمحم عبد101
الحاسوب125561.50ذوي شهداء ضحايا االرهاب40868.00تطبيق 

يغفران صالح صبحي عبد العزيز102
الحاسوب125861.33مركزي38864.67تطبيق 

ياحمد قحطان ريحان ثنيوي103
الحاسوب215861.25مركزي38764.50تطبيق 

يمهند لويس خلف محمد104
الحاسوب125860.92مركزي38363.83تطبيق 

يساره فاهم هاشم شكير105
الحاسوب125760.83مركزي38864.67تطبيق 

يبتول احمد عون نحو106
الحاسوب125660.17مركزي38664.33تطبيق 

يعبد الخالق مزعل حسينزهراء 107
الحاسوب125559.58مركزي38564.17تطبيق 

يمصطفى فراس طالب عبد الحسين108
الحاسوب125659.58مركزي37963.17تطبيق 

يمحمد مهيمن محمد خليفه109
الحاسوب125459.50مركزي39065.00تطبيق 

يتبارك سالم ندى ربيع110
الحاسوب125458.58مركزي37963.17تطبيق 

يمصطفى حيدر حسين عزيز111
الحاسوب125458.50مركزي37863.00تطبيق 

يهاله حيدر علي جواد112
الحاسوب125058.08مركزي39766.17تطبيق 

ياحمد رعد هادي جاسم113
الحاسوب125358.00مركزي37863.00تطبيق 

يزينة محمود عبد الرحمن حسن114
الحاسوب125257.83مركزي38263.67تطبيق 

يشهد باسم سلمان عبد الكريم115
الحاسوب125257.83مركزي38263.67تطبيق 

يسالم جواد كاظمهيفاء 116
الحاسوب125057.58مركزي39165.17تطبيق 

يمختار ماجد ياسر عبد الساده117
الحاسوب125057.58مركزي39165.17تطبيق 

يحسين فالح كاظم عطيوي118
الحاسوب125056.92مركزي38363.83تطبيق 

يعبد هللا رشيد حميد حسين119
الحاسوب125056.92مركزي38363.83تطبيق 

يمرتضى سعيد زعنون راضي120
الحاسوب125056.75مركزي38163.50تطبيق 

يايمان ياسين عبد هللا حسين121
الحاسوب125056.50مركزي37863.00تطبيق 

يكرار علي طاهر عزيز122
الحاسوب125056.50مركزي37863.00تطبيق 

يضحى احمد علي كيطان123
الحاسوب125056.42مركزي37762.83تطبيق 


