
القسم2د خ 1د خ 2الخيار 1الخيار القناةالمعدلالمجموعالفرعاسم الطالبت

يناديه صالح علي سبع1
الكيمياء213778680.8385.33ذوي شهداء ضحايا االرهاب50884.67احيائ 

يغفران خضير عباس مصطاف2
الكيمياء213818582.9284.92ذوي شهداء ضحايا االرهاب50984.83احيائ 

يطيبه بلقر عبدالمهدي احمد3
الكيمياء213919592.3394.33مركزي56293.67احيائ 

يراويه سامي فرهود سلمان4
الكيمياء213939891.8394.33مركزي54490.67احيائ 

ياستبرق محمد صيهود عبعوب5
الكيمياء213939389.4289.42مركزي51585.83احيائ 

يمحمد وطن كاظم داود6
الكيمياء213949888.9290.92مركزي50383.83احيائ 

يأستبرق فتيخان سلمان حسن7
الكيمياء213957188.8376.83مركزي49682.67احيائ 

يمحمد صميدع هاشم مصطاف8
الكيمياء213957988.7580.75مركزي49582.50احيائ 

يدمحم رحيم فيصل عناد9
ي المعاهد ومعدالتهم اكير من 49883.00احيائ 

 
الكيمياء213948688.5084.50 %75الطلبة الذين تم قبولهم ف

يزهراء باسم مهدي خليفه 10
الكيمياء231908187.9283.42ذوي شهداء ضحايا االرهاب51585.83احيائ 

يحميد حازم حميد مصطفى11
الكيمياء213948087.7580.75مركزي48981.50احيائ 

يفاطمة قاسم محمد ياس12
الكيمياء213939487.6788.17مركزي49482.33احيائ 

يتبارك طالب حسن علي13
الكيمياء213908987.6787.17مركزي51285.33احيائ 

يحاتم كامل وهيب عليوي14
الكيمياء213938687.5084.00مركزي49282.00احيائ 

يعلي عزيز سلمان محمود15
الكيمياء213937887.2579.75مركزي48981.50احيائ 

يديانا شكر محمود جواد16
الكيمياء213907787.0080.50مركزي50484.00احيائ 

يصالح مهدي صالححوراء  17
الكيمياء213918886.6785.17مركزي49482.33احيائ 

يسرور عامر كامل حسن18
الكيمياء213918586.4283.42مركزي49181.83احيائ 

يبلسم احمد عباس ياسين19
الكيمياء231947886.3378.33مركزي47278.67احيائ 

يفاطمة حسن محمود اسماعيل20
الكيمياء213868586.2585.75مركزي51986.50احيائ 

يامنه نجم رضا عباس21
الكيمياء213958286.2579.75مركزي46577.50احيائ 

يمطشر عجيل عطوانعذراء  22
الكيمياء213858985.9287.92مركزي52186.83احيائ 

يفالح حسن حمد علي23
ي المعاهد ومعدالتهم اكير من 48480.67احيائ 

 
الكيمياء213918585.8382.83 %75الطلبة الذين تم قبولهم ف

يرسل صباح عبود مطر24
الكيمياء213937585.8376.83مركزي47278.67احيائ 

ينور هاشم محمد عباس25
الكيمياء213898385.7582.75مركزي49582.50احيائ 

يعمران فاضل سعودزهراء 26
الكيمياء213898484.8382.33مركزي48480.67احيائ 

ينبأ مهدي صالح علي27
الكيمياء213838084.5883.08مركزي51786.17احيائ 

ينجم عبد خضيرارساء 28
الكيمياء213868584.5084.00مركزي49883.00احيائ 

يماريا احمد يوسف حسن29
الكيمياء213905084.3364.33مركزي47278.67احيائ 

يمثنى راضي عليوالء 30
الكيمياء213878883.5884.08مركزي48180.17احيائ 

يمحمد فدعوس عبدعلياء 31
الكيمياء213848683.4284.42مركزي49782.83احيائ 

يايالف مؤيد كنعان رشيد32
الكيمياء213868883.3384.33مركزي48480.67احيائ 

يامنه غانم بكر محمود33
الكيمياء213878883.2583.75مركزي47779.50احيائ 

يحسين طه مدحي حسين34
الكيمياء213848483.2583.25مركزي49582.50احيائ 

يوسام عبد الرسول غانم خلف35
الكيمياء213868883.1784.17مركزي48280.33احيائ 

يشهد محمد عبد الوهاب محمد36
الكيمياء213858583.1783.17مركزي48881.33احيائ 

الخيارات



يجميله عثمان اسماعيل محمود37
الكيمياء213848383.0882.58مركزي49382.17احيائ 

يزينب طلعت احمد ابراهيم38
الكيمياء213839182.9286.92مركزي49782.83احيائ 

يبشائر سمير شكر محمود39
الكيمياء213839482.8388.33مركزي49682.67احيائ 

يأمنه فرحان بطوش شخير40
الكيمياء213848782.8384.33مركزي49081.67احيائ 

يحبيب عبد هللا ويسسناء 41
الكيمياء213848182.8381.33مركزي49081.67احيائ 

ياحمد عدنان لفته حسين42
الكيمياء231857082.6775.17مركزي48280.33احيائ 

يقتيبة عماد شكر محمد43
الكيمياء213809582.5890.08مركزي51185.17احيائ 

يفاطمه حسين زيدان خلف44
الكيمياء213856182.5070.50مركزي48080.00احيائ 

يعباس كاظم زيدانروا ء 45
الكيمياء213846882.4274.42مركزي48580.83احيائ 

يصابرين طه علي محمد46
الكيمياء213849082.3385.33مركزي48480.67احيائ 

يزينب حسين حمد فليح47
الكيمياء213828982.2585.75مركزي49582.50احيائ 

يداليا نزار رحيم عارف48
الكيمياء213867482.1776.17مركزي47078.33احيائ 

يمحمد عباس راضي كاظم49
الكيمياء213877082.1773.67مركزي46477.33احيائ 

يسالم عبد صالح سالم50
الكيمياء213838982.0885.08مركزي48781.17احيائ 

ينورهان جمال ثامر عباس51
الكيمياء231826782.0874.58مركزي49382.17احيائ 

يمريم صالح غني فاضل52
الكيمياء213828381.9282.42مركزي49181.83احيائ 

يشذى اسماعيل هادي محمد53
الكيمياء213846981.9274.42مركزي47979.83احيائ 

يرغد صالح مهدي صالح54
الكيمياء213839181.8385.83مركزي48480.67احيائ 

ياحمد سالم ابراهيم خليل55
الكيمياء123817881.7580.25مركزي49582.50احيائ 

يحسن نزال عمرصفاء 56
الكيمياء123817681.7579.25مركزي49582.50احيائ 

يعبد هللا عبد االمير صبار محمود57
الكيمياء123858081.7579.25مركزي47178.50احيائ 

يكوثر قيس حسن عجيل58
الكيمياء213877881.6777.17ذوي شهداء ضحايا االرهاب45876.33احيائ 

يصالح حسن حمد علي59
الكيمياء213829781.5089.00مركزي48681.00احيائ 

يايالف جاسم فتح هللا ابراهيم60
الكيمياء213808581.5084.00مركزي49883.00احيائ 

يتبارك قحطان عدنان حسان61
الكيمياء213846881.4273.42ذوي شهداء ضحايا االرهاب47378.83احيائ 

يرقيه خالد عدنان عبد الرحمن62
الكيمياء213809381.3387.83مركزي49682.67احيائ 

يرشا قحطان عبد هللا عناد63
الكيمياء213818281.2581.75مركزي48981.50احيائ 

يعبد هللا عدنان عبد الستار شهاب64
الكيمياء213838781.0083.00مركزي47479.00احيائ 

يهند خلف بالل حمد65
الكيمياء213847980.9278.42مركزي46777.83احيائ 

يهادي ياسين محمود اسماعيل66
الكيمياء213827180.7575.25مركزي47779.50احيائ 

يريام صالح عبد حزام67
الكيمياء123838280.7580.25مركزي47178.50احيائ 

يهاجر محمود شكير محمود68
الكيمياء213808880.6784.67مركزي48881.33احيائ 

يبشار صالح زكي صالح69
الكيمياء213809080.3385.33مركزي48480.67احيائ 

يسجاد احمد محمود إبراهيم70
الكيمياء213839080.3383.83مركزي46677.67احيائ 

يامير هاني عبد هللا عبد71
الكيمياء213808480.2582.25مركزي48380.50احيائ 

ينور الهدى خير هللا سلمان شاوي72
الكيمياء213838480.2580.75مركزي46577.50احيائ 

يسجى جواد كاظم رجاب73
الكيمياء123807880.2579.25مركزي48380.50احيائ 



يايالف زهير ربيع لطيف74
الكيمياء213838180.1779.17مركزي46477.33احيائ 

يامنه خليل ابراهيم ضاحي75
ي المعاهد ومعدالتهم اكير من 48781.17احيائ 

 
الكيمياء123798580.0883.08 %75الطلبة الذين تم قبولهم ف

يقيس كامل ناصرزهراء  76
الكيمياء213779880.0090.50مركزي49883.00احيائ 

يناظم جواد معروفحوراء  77
الكيمياء123779079.9286.42مركزي49782.83احيائ 

يفاطمة ساجد طاهر مهدي78
الكيمياء213809379.8386.33مركزي47879.67احيائ 

يسراب حسام قدوري عبد79
الكيمياء213827879.6777.67مركزي46477.33احيائ 

يزينب كريم محمود كاظم80
الكيمياء213826579.6771.17مركزي46477.33احيائ 

يرسل قحطان حسن علي81
الكيمياء213816579.5071.50مركزي46878.00احيائ 

يسجى احمد حسين حمزه82
الكيمياء213749279.5088.50مركزي51085.00احيائ 

ي فاطمة صالح مهدي كاظم83
الكيمياء213818279.4279.92الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول46777.83احيائ 

يرفل خالد عزيز خلف84
الكيمياء123818379.2580.25مركزي46577.50احيائ 

يعبد هللا فاضل جبار شهاب85
الكيمياء123797879.1778.67مركزي47679.33احيائ 

يساره سلمان سعدون عباس86
الكيمياء123797779.0078.00مركزي47479.00احيائ 

يرحاب عامر محمد وسمي87
الكيمياء123798578.0881.08مركزي46377.17احيائ 

يعلي اسعد حسين عزيز88
الكيمياء123758577.5882.58مركزي48180.17احيائ 

يساره غازي رشيد شياع89
الكيمياء123738577.3383.33مركزي49081.67احيائ 

يضحى كيالن طه داود90
الكيمياء123688875.0885.08مركزي49382.17احيائ 

يغسق محمد كاظم علوان91
الكيمياء123718574.9281.92مركزي47378.83احيائ 

ياسامة زيد سعدون دمحم92
الكيمياء123728474.8380.83ذوي شهداء ضحايا االرهاب46677.67احيائ 

ينور هيثم عبعوب علي93
الكيمياء123709276.8387.83موازي50283.67احيائ 

يامجد رحيم حسن خضير94
الكيمياء123649472.6787.67مركزي48881.33احيائ 

ينبأ جمعة خلف رسحان95
اضات49582.50احيائ  الكيمياء213847083.2582.875االعير

يهيفاء حبيب سلمان احميد96
اضات43772.83احيائ  الكيمياء213916481.9277.375االعير

 علي97
يهند عالء حسير 

الكيمياء213687180.2586.375الموازي55592.50احيائ 

يمريم جبار عليوي هذال98
الكيمياء213786979.6780.5المركزي48881.33احيائ 

يعلي السجاد كمال محمود خلف99
الكيمياء213767977.93(القناة العامة)تعديل ترشيح55979.86احيائ 

يعبدالحميد عالء دمحم خميس100
الكيمياء2317575.50(القناة العامة)تعديل ترشيح53276.00احيائ 

يدعاء نجم عبد رسحان101
الكيمياء213687171.79(القناة العامة)تعديل ترشيح52975.57احيائ 

ياديان باسم فرهود غضيب102
الكيمياء213736273.29(القناة العامة)تعديل ترشيح51573.57احيائ 

يسعد عباس محمد علي103
الكيمياء129485.42مركزي46176.83تطبيقر

يانوار بركان داود سالم104
الكيمياء128583.17مركزي48881.33تطبيقر

يحيدر هاشم شتان جاسم105
الكيمياء128682.83قبول السنوات السابقة47879.67تطبيقر

يمرتضى وليد خلف مصلح106
الكيمياء128481.50مركزي47479.00تطبيقر

ينبأ عباس نواف عبد107
الكيمياء128681.25مركزي45976.50تطبيقر

يصابرين محمد بدر سلمان108
الكيمياء128581.17مركزي46477.33تطبيقر

يحسين كاظم جواد حبيب109
الكيمياء128879.75مركزي42971.50تطبيقر

يدمحم عبد الزهرة الزم حويزاوي110
الكيمياء128579.42الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول44373.83تطبيقر



يخليل ابراهيم جوادزهراء111
الكيمياء128678.58مركزي42771.17تطبيقر

يطه حميد رشيد سعيد112
الكيمياء127677.42مركزي47378.83تطبيقر

ياسيل نبيل قاسم نصيف113
الكيمياء128677.08مركزي40968.17تطبيقر

يبتول كاظم خالف جاسم114
الكيمياء127976.50مركزي44474.00تطبيقر

يسحر محمد حسين عباس115
الكيمياء128276.42مركزي42570.83تطبيقر

يرشا محمد شهاب احمد116
الكيمياء128476.25مركزي41168.50تطبيقر

يعلي ابراهيم فرحان غازي117
الكيمياء127776.08مركزي45175.17تطبيقر

يانسام فهمي مزهر حسين118
الكيمياء127276.00مركزي48080.00تطبيقر

يعبد هللا مرهون صابر جواد119
الكيمياء127675.92مركزي45575.83تطبيقر

يجاسم حسين ابراهيم مهدي120
الكيمياء128475.83مركزي40667.67تطبيقر

يمروان محمد حسين هالل121
الكيمياء127375.08مركزي46377.17تطبيقر

يزينب غسان جواد عبد122
الكيمياء127474.92مركزي45575.83تطبيقر

يطيبه رضا عبد الحسن عمير123
الكيمياء127674.50مركزي43873.00تطبيقر

يحيدر قحطان مهدي حسن124
الكيمياء127074.17مركزي47078.33تطبيقر

ياحمد عبد الحسين حسن صالح125
الكيمياء128074.00مركزي40868.00تطبيقر

ينذير مهدي داود سليمان126
الكيمياء127973.17مركزي40467.33تطبيقر

يحسين عبدء غدير عال127
الكيمياء127373.08مركزي43973.17تطبيقر

ياثمار ياسر علي حسين128
الكيمياء127672.58مركزي41569.17تطبيقر

يمعتز مهدي هاني حمزه129
الكيمياء127872.42مركزي40166.83تطبيقر

يمحمد علي حسين شمران130
الكيمياء127872.42مركزي40166.83تطبيقر

ياحمد رياض حسين محمود131
الكيمياء127372.33مركزي43071.67تطبيقر

يكوثر عدنان حمزه خضير132
الكيمياء126872.17مركزي45876.33تطبيقر

يمهند فاضل حمد غفور133
الكيمياء127671.92مركزي40767.83تطبيقر

يمحمد طه مانع زيدان134
الكيمياء127971.92مركزي38964.83تطبيقر

يايات علي محمد سلطان135
الكيمياء126971.83مركزي44874.67تطبيقر

يعلي ليث عاصي خلف136
الكيمياء127671.75مركزي40567.50تطبيقر

يزينب خالد محمد نصيف137
الكيمياء127471.58مركزي41569.17تطبيقر

يشهاب احمد سعيددعاء 138
الكيمياء127571.50مركزي40868.00تطبيقر

يعبد القادر جاسم محمد طريخم139
الكيمياء126870.67مركزي44073.33تطبيقر

يحسير  دمحم حسن حمدان140
الكيمياء128276.00(القناة العامة)تعديل ترشيح49070.00تطبيقر

ينادية طالب محمود لهيمص141
الكيمياء127274.17موازي45876.33تطبيقر

يابرار احمد كامل احمد142
الكيمياء127175.92موازي48580.83تطبيقر

يزينب قاسم محسن عطية143
الكيمياء213848082.4280.42موازي48580.83احيائ 


