
القسم2د خ 1د خ 2الخيار 1الخيار القناةالمعدلالمجموعالفرعاسم الطالبت

يآيه جاسم محمد محمود1
علوم الحياة123999998.0898.08مركزي58397.17احيائ 

يكريمه حسن احمد جعفر2
علوم الحياة123979591.5890.58مركزي51786.17احيائ 

يهديل عماد ضاري سليمان 3
ي السنة الدراسية 51085.00احيائ  علوم الحياة2019/2020123986591.5075.00القبول الحكومي الخاص لخريج 

يهبة عدنان حسب هللا حديد4
علوم الحياة123965190.7568.25ذوي شهداء ضحايا االرهاب51385.50احيائ 

يسجى سلمان احمد داود5
علوم الحياة123986190.4271.92مركزي49782.83احيائ 

يامنة مهدي مدحي حسين6
علوم الحياة1231007190.1775.67مركزي48280.33احيائ 

يعباس عبد الواحد جاسمحوراء 7
علوم الحياة123936889.6777.17مركزي51886.33احيائ 

ياثير كاظم عبد الهادي جواد8
علوم الحياة123965089.6766.67مركزي50083.33احيائ 

ينزار كركوش كصابالزهراء 9
علوم الحياة123967389.3377.83مركزي49682.67احيائ 

يعلي محمد سامي محمد10
علوم الحياة123989089.0085.00مركزي48080.00احيائ 

يحسين ناصر حسينزهراء 11
علوم الحياة123938189.0083.00مركزي51085.00احيائ 

يمحمد عبد الخالق ظاهر فليح12
علوم الحياة123996788.9272.92مركزي47378.83احيائ 

يرسل مؤيد محمد محمود13
علوم الحياة123948488.2583.25مركزي49582.50احيائ 

يامنه فالح مهدي صبار14
علوم الحياة123947788.2579.75مركزي49582.50احيائ 

ينور الهدى منيف جليل ابراهيم15
علوم الحياة123946788.1774.67مركزي49482.33احيائ 

يرضا خالد مصطفىارساء 16
علوم الحياة123957588.0878.08مركزي48781.17احيائ 

يفاطمة جبار شهاب احمد17
علوم الحياة123948888.0085.00مركزي49282.00احيائ 

يغصون عماد نواف كحيط18
علوم الحياة123958188.0081.00مركزي48681.00احيائ 

يتبارك سعد احمد جاسم19
علوم الحياة123908087.9282.92مركزي51585.83احيائ 

يزينب عيدان ابراهيم ناصر20
علوم الحياة123947487.7577.75مركزي48981.50احيائ 

يرسل عبدالجبار فاضل مهدي21
ي السنة الدراسية 49282.00احيائ  علوم الحياة2019/2020123936587.5073.50القبول الحكومي الخاص لخريج 

ينورس علي رحيم جاسم22
علوم الحياة123928987.4285.92مركزي49782.83احيائ 

يرفل صدام محمود جاسم23
علوم الحياة123947487.4277.42مركزي48580.83احيائ 

يعبد الحميد رعد حميد داود24
علوم الحياة123947287.3376.33مركزي48480.67احيائ 

يمحمد سلمان طرف حنو25
علوم الحياة123956487.2571.75مركزي47779.50احيائ 

يتهاني محمد محمود صالح26
علوم الحياة123957287.1775.67مركزي47679.33احيائ 

يرسل زهدي حسين علي27
علوم الحياة123928487.0883.08مركزي49382.17احيائ 

ينازك انور سعدون ابراهيم28
علوم الحياة123938187.0881.08مركزي48781.17احيائ 

يريام حسن حمد علي29
علوم الحياة123939287.0086.50مركزي48681.00احيائ 

يطالل احمد خليفةزهراء 30
علوم الحياة123949186.8385.33مركزي47879.67احيائ 

يزينب عبد الكريم قاسم حسين31
علوم الحياة123938586.8382.83مركزي48480.67احيائ 

يسكينه نوري جاسم محمد32
علوم الحياة123966186.7569.25مركزي46577.50احيائ 

يايه سعد شكر حسن33
علوم الحياة123957986.5878.58مركزي46978.17احيائ 

يسرور علي عبد حسن34
علوم الحياة123947686.5877.58مركزي47579.17احيائ 

يعلي عامر معيوف جاسم35
علوم الحياة123946586.5072.00مركزي47479.00احيائ 

يرسل ماهر حوم عاشور36
علوم الحياة123946386.5071.00مركزي47479.00احيائ 

الخيارات



ياماني محسن توفيق علي37
علوم الحياة123888186.4282.92مركزي50984.83احيائ 

يعبد القادر احمد سلماندعاء 38
علوم الحياة123926486.4272.42مركزي48580.83احيائ 

يمصطفى جاسم محمد مهدي39
علوم الحياة123948386.3380.83مركزي47278.67احيائ 

ياية غازي نصيف جاسم40
علوم الحياة123907486.3378.33مركزي49682.67احيائ 

يمصطفى محمد مسرهد علي41
علوم الحياة123927286.3376.33مركزي48480.67احيائ 

يرؤى وسام احمد ثاير42
علوم الحياة123917086.2575.75مركزي48981.50احيائ 

يمروة ياسين صالح دهدول43
علوم الحياة123917486.1777.67مركزي48881.33احيائ 

يسناء احمد سلمان كاظم44
علوم الحياة123947686.0877.08الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول46978.17احيائ 

يزهره روضان مزهر حسن45
علوم الحياة123926886.0074.00مركزي48080.00احيائ 

يفاطمه احمد جبار شهاب46
علوم الحياة123808985.9290.42ذوي شهداء ضحايا االرهاب55191.83احيائ 

يداود خضير احمداسماء 47
علوم الحياة123907685.9278.92مركزي49181.83احيائ 

يشهد محمد نصيف جاسم48
علوم الحياة123907685.7578.75مركزي48981.50احيائ 

يتبارك احمد طه علوان49
علوم الحياة123947185.7574.25مركزي46577.50احيائ 

يآمنه حامد خضير خميس50
علوم الحياة123898485.6783.17مركزي49482.33احيائ 

يزينب علي ابراهيم أحمد51
علوم الحياة123938285.6780.17مركزي47078.33احيائ 

يفاطمه خطاب محمود محمد52
علوم الحياة123947685.6776.67مركزي46477.33احيائ 

يرسل ناجي يوسف وسمي53
علوم الحياة123936885.5873.08مركزي46978.17احيائ 

يسارة خضر منديل جار هللا54
علوم الحياة123888185.4281.92مركزي49782.83احيائ 

يفاطمه جمعه حسن جاسم55
علوم الحياة123936185.4269.42مركزي46777.83احيائ 

يرغد مجيد رضا حسن56
علوم الحياة123867185.2577.75ذوي شهداء ضحايا االرهاب50784.50احيائ 

يصفا جاسم زبالة رديف57
علوم الحياة123879085.1786.67مركزي50083.33احيائ 

يمحمد اسماعيل عذبشيماء 58
علوم الحياة123916785.1773.17مركزي47679.33احيائ 

يساره صابر هيالن صادق59
علوم الحياة123888285.0882.08مركزي49382.17احيائ 

يسراج عبد الباري عواد نجم60
علوم الحياة123927785.0077.50مركزي46878.00احيائ 

يقاسم ذياب حمدانحوراء  61
علوم الحياة123887085.0076.00مركزي49282.00احيائ 

يزينب عمار ابراهيم مهدي62
علوم الحياة123916784.8372.83مركزي47278.67احيائ 

يوسن علي حسين محمد63
علوم الحياة123916284.8370.33مركزي47278.67احيائ 

يدانيا خالد سلمان احمد64
علوم الحياة123877084.7576.25مركزي49582.50احيائ 

يزينب عباس جليل ابراهيم65
علوم الحياة123917384.7575.75مركزي47178.50احيائ 

يانسام عبد المطلب هاشم جبار66
علوم الحياة123898884.6784.17مركزي48280.33احيائ 

يعبد هللا عبد الحليم عبد علي محمد67
علوم الحياة123927184.6774.17مركزي46477.33احيائ 

يازهار جميل خلف عواد68
علوم الحياة123878884.5085.00مركزي49282.00احيائ 

يزينب عباس جاسم خميس69
علوم الحياة123879284.4286.92مركزي49181.83احيائ 

يجاسم راسم صالحلمياء 70
علوم الحياة132907484.3376.33مركزي47278.67احيائ 

ينوره باسم نوري عويد71
علوم الحياة123896584.3372.33مركزي47879.67احيائ 

يمنى عبد الرحمن احمد عبد هللا72
علوم الحياة123888084.2580.25مركزي48380.50احيائ 



يمحمد اعتماد عطيه ابراهيم73
علوم الحياة123877784.2579.25مركزي48981.50احيائ 

يزينب ابراهيم مبارك ظاهر74
علوم الحياة123885684.2568.25مركزي48380.50احيائ 

يزينب عزيز جواد مهدي75
علوم الحياة123898584.1782.17مركزي47679.33احيائ 

ياحمد صالح خلفاسماء 76
علوم الحياة123917484.1775.67مركزي46477.33احيائ 

ينور صباح درب كاظم77
علوم الحياة123907084.1774.17مركزي47078.33احيائ 

يغدير مهدي عبد الستار خضير78
علوم الحياة123896084.1769.67مركزي47679.33احيائ 

يزبير عبد الباسط فيصل مال عيد79
علوم الحياة123858584.0084.00مركزي49883.00احيائ 

يريا صالح احمد ثاير80
علوم الحياة123877984.0080.00مركزي48681.00احيائ 

يشاكر عباس حسينبراء 81
علوم الحياة123849883.8390.83مركزي50283.67احيائ 

يزينب عباس حسين محمد82
علوم الحياة123877683.7578.25مركزي48380.50احيائ 

يرنا وسام كامل صالح83
علوم الحياة123897483.6776.17مركزي47078.33احيائ 

يمحمد مخلف لفتهلقاء  84
علوم الحياة123907583.6776.17مركزي46477.33احيائ 

يرشا رحمان ابراهيم جواد85
علوم الحياة123878883.5884.08مركزي48180.17احيائ 

يطيبه فيصل غازي محمود86
علوم الحياة123885983.5069.00مركزي47479.00احيائ 

ياخالص عطيه جاسم فياض87
علوم الحياة123868983.4284.92مركزي48580.83احيائ 

يرسل علوان حسين كردي88
علوم الحياة123877683.4277.92مركزي47979.83احيائ 

يجيالن ظافر علي داود89
علوم الحياة123877783.3378.33مركزي47879.67احيائ 

يحيدر فراس نجم عبد الكريم90
علوم الحياة123867083.2575.25مركزي48380.50احيائ 

ينوال خلف مشعل محمد91
علوم الحياة123885683.0067.00مركزي46878.00احيائ 

يمالك مازن عباس حسين92
علوم الحياة123857782.9278.92مركزي48580.83احيائ 

يعلي حسين علي اسماعيل93
علوم الحياة123887982.9278.42مركزي46777.83احيائ 

ينبأ حسين جميل امين94
علوم الحياة123847482.9277.92مركزي49181.83احيائ 

يزياد ساهي محمدزهراء 95
علوم الحياة123878882.7583.25مركزي47178.50احيائ 

يصابرين مصعب مراد محمد96
علوم الحياة123849582.6788.17مركزي48881.33احيائ 

يحسن خزعل ضمد كاظم97
علوم الحياة123838282.6782.17 الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول49482.33احيائ 

يسرى قيس حسن صفر98
علوم الحياة123877982.6778.67مركزي47078.33احيائ 

يميسم محمود شهاب حمد99
علوم الحياة123868082.5879.58مركزي47579.17احيائ 

يضحى محمد ستار لطيف100
علوم الحياة123876982.5073.50مركزي46878.00احيائ 

يسبأ ياسين خضير درباس101
علوم الحياة123857482.4276.92مركزي47979.83احيائ 

يزينب وليد فخري رعد102
علوم الحياة123848582.3382.83مركزي48480.67احيائ 

يهدى علي احمد عباس103
علوم الحياة123867482.3376.33مركزي47278.67احيائ 

يعائشه عدنان ابراهيم اسماعيل104
علوم الحياة123857382.3376.33 الطلبة الذين لم يقدموا مسبقا والذين لم يظهر لهم قبول47879.67احيائ 

يبتول علي سعدون جمعه105
علوم الحياة123856582.3372.33مركزي47879.67احيائ 

ينور عامر توفيق عبد الكريم106
علوم الحياة123865882.2568.25مركزي47178.50احيائ 

يفاطمه حسين كاظم محمد107
علوم الحياة213768878.7584.75مركزي48981.50احيائ 

يمحمد صدام عبد الخالق جاسم108
علوم الحياة213729178.5888.08مركزي51185.17احيائ 

يسفانة اسماعيل علي صالح109
علوم الحياة213778577.9281.92مركزي47378.83احيائ 



يمحمد احمد محمود عليوي110
علوم الحياة213759377.7586.75مركزي48380.50احيائ 

يهبه سعد ذياب احمد111
علوم الحياة213748977.7585.25مركزي48981.50احيائ 

يفهد رعد فهد صالح112
علوم الحياة213759177.5085.50مركزي48080.00احيائ 

يامنه طالب عاصي حومد113
علوم الحياة213738977.3385.33مركزي49081.67احيائ 

يمهدي صالح يونس عطيه114
علوم الحياة213778877.3382.83مركزي46677.67احيائ 

يحسين عبد الجبار فرمانزهراء 115
علوم الحياة213739677.0088.50مركزي48681.00احيائ 

ينبأ سمير داود سعيد116
علوم الحياة213708676.7584.75مركزي50183.50احيائ 

يسجود خالد مطشر كرمش117
علوم الحياة213748676.7582.75مركزي47779.50احيائ 

يرنده اسماعيل قاسم الطيف118
علوم الحياة213728576.3382.83مركزي48480.67احيائ 

يكريم شياعء محمد عال119
علوم الحياة213719176.2586.25مركزي48981.50احيائ 

يعائشة رحيم فرحان خميس120
علوم الحياة213719675.8388.33مركزي48480.67احيائ 

يفاطمه كريم هاني شنتر121
علوم الحياة213728775.3382.83مركزي47278.67احيائ 

يغفران اسماعيل ابراهيم مراد122
علوم الحياة213718575.3382.33مركزي47879.67احيائ 

يايمان برع هادي جاسم123
علوم الحياة213718974.1783.17مركزي46477.33احيائ 

يخميس عبار ناهياالء124
علوم الحياة213669873.8389.83مركزي49081.67احيائ 

يصفا وليد احمد حمادة125
علوم الحياة213669073.5885.58مركزي48781.17احيائ 

يمجيد هادي جريانبيداء 126
علوم الحياة213668673.3383.33مركزي48480.67احيائ 

يابراهيم نكه صبح حسون127
علوم الحياة213678672.9282.42مركزي47378.83احيائ 

يرانيا زهير محمود محمد128
علوم الحياة213658672.5083.00مركزي48080.00احيائ 

يعمر محمد سليمان عياش129
علوم الحياة213669571.6786.17مركزي46477.33احيائ 

ي علوان عنتوك130
يدعاء راض 

علوم الحياة213579371.1789.17قبول السنوات السابقة51285.33احيائ 

يبشرى اركان فاضل حسين131
علوم الحياة213599571.0089.00مركزي49883.00احيائ 

يمريم فاضل عبدالعزيز عبد الغفور132
علوم الحياة123848283.6782.67مركزي50083.33احيائ 

يحسن رياض عزيز حسن133
علوم الحياة213628870.8383.83مركزي47879.67احيائ 

يهيثم فؤاد حسينزهراء 134
علوم الحياة213548867.3284.32مركزي48480.63احيائ 

يعهد ضمد جميل مهدي135
علوم الحياة123848283.29(القناة العامة)تعديل ترشيح57882.57احيائ 

يمنار عبد السالم رسول شبيب136
علوم الحياة123777276.64(القناة العامة)تعديل ترشيح53476.29احيائ 

يمريم هيثم ياسي   مطلك137
علوم الحياة123766476.07(القناة العامة)تعديل ترشيح53376.14احيائ 

يسحر جعفر نواف عبد138
علوم الحياة123807477.79(القناة العامة)تعديل ترشيح52975.57احيائ 

يقدس رعد خليل قادر139
علوم الحياة123887381.07(القناة العامة)تعديل ترشيح51974.14احيائ 

يزينة جبار عليوي هذال140
اضات47979.83احيائ  علوم الحياة213598969.4284.42االعتر

يعباس فاضل عباسشيماء 141
علوم الحياة213679372.8385.83مركزي47278.67احيائ 

يمصطف  طالل عبود محل142
علوم الحياة123856782.4273.42مركزي47979.83احيائ 


