
المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 92.85712021االول92.8571ادارةزهراء شاهٌن مهدي حسٌن1

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 91.28572021االول91.2857ادارةوسن حمٌد جاسم محمد2

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 87.71432021االول87.7143ادارةمٌس خالد محمد محسن3

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 87.14292021االول87.1429ادارةمارٌام ارا همابرسوم هارتٌون4

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 86.57142021الثان86.5714ًادارةماهر رٌاض طالل عزت5

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 86.57142021االول86.5714ادارةزٌنب عبدالرزاق جمٌل عبدالرزاق6

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 84.85712021االول84.8571ادارةزٌنب حمٌد حسٌن محمد7

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 84.85712021االول84.8571ادارةزٌنب احمد عبدالرضا حسٌن8

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 842021الثان84ًادارةرشا ماجد عزٌز عل9ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 83.71432021الثان83.7143ًادارةبهاء احمد مصلح ضامن10

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 83.57142021االول83.5714ادارةاحمد نبٌل محمد عبد الرضا11

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 83.57142021االول83.5714ادارةولٌد عبدالحسٌن خلف لواخ12

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 83.42862021االول83.4286ادارةغفران محمد عبد الحسن محمود13

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 832021االول83ادارةلٌث صاحب عبد حسن14

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.42862021االول82.4286ادارةاٌمن سنان نزار قاسم15

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.42862021الثان82.4286ًادارةعلً محمد حسونً عبد16

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 82.16672020االول82.1667ادارةاسراء ابراهٌم حمادي عباس17

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 822021االول82ادارةحسٌن غازي حمٌد نا ج18ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.85712021االول81.8571ادارةفاطمه خالد جلوب جاسم19

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.71432021االول81.7143ادارةمصطفى عصام اسماعٌل عل20ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.71432021االول81.7143ادارةرشا ماجد موسى عبد هللا21

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.57142021االول81.5714ادارةسمر صالح حسن حمٌد22

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.42862021االول81.4286ادارةرنٌن علً حسن محمد ول23ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2005 - 81.252006االول81.25ادارةشهد حسٌن غفوري حمٌد24

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 812021االول80ادبًمرٌم حارث مثنى حامد25

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 812021االول81ادارةشٌماء منتصر مجٌد زٌنل26

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.71432021االول80.7143ادارةاٌناس نهاد سلمان مهدي27

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.42862021االول80.4286ادارةرؤى توفٌق كتاب علوان28
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
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تسلسل 

الرغبة

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.14292021االول80.1429ادارةحسٌن صالح عبد الهادي رحٌمه29

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.14292021االول80.1429ادارةسبا عبدالرزاق عبدالوهاب كرٌم30

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2000 - 78.42862001االول78.4286علمًحسٌن كر ٌم منشد زهٌر31

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 77.14292017الثان77.1429ًتطبٌقًهبه اٌاد زكً حسٌن32

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد1986 - 76.51987االول76.5علمًعبد القادر محمد رشٌد ضٌف33

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 73.33332021االول72.3333ادبًهاشم فزع جاسم كلٌب34

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد1998 - 73.14291999االول73.1429ادبًرشا عبدالكاظم فالح حسن35

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 72.66672021االول71.6667ادبًمحمد حسن عبود رسن36

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 72.33332021الثان72.3333ًأحٌائًحنٌن كنعان عدنان عمران37

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.33332021االول70.3333ادبًفائز لطٌف جواد جاسم38

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد1993 - 70.57141994االول70.5714ادبًعمار عبدهللا حسٌن وهٌب39

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 70.28572019االول70.2857ادبًعبد هللا مقدام هاتف حمزه40

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 70.16672021االول69.1667ادبًنور الدٌن فانوص جاسم عل41ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 702019االول70تطبٌقًمحمد خلٌل أبراهٌم عجٌل42

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 69.57142019الثان69.5714ًادبًحسٌن رحٌم نوعً حسٌن43

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 69.16672021االول68.1667ادبًاٌه علً ابراهٌم علوان44

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 69.14292010االول69.1429علمًضحى جاسم محمد علوان45

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.83332021االول67.8333ادبًحسن علً محمد حسٌن46

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.52021الثان68.5ًادبًبنٌن حامد جواد داود47

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 68.52020االول68.5ادبًدعاء عادل جاسم سلمان48

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.33332021الثان68.3333ًادبًروان عقٌل كاظم مهدي49

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 682021الثان68ًادبًباقر محمد فاخر شوٌخ50

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 67.83332020الثان67.8333ًادبًمظاهر حسٌن عبد الصاحب عبود51

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.83332021الثان67.8333ًادبًعلً حامد حسٌن جاسم52

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.83332021الثان67.8333ًادبًبراء حمٌد سهٌل صفر53

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.83332021الثان67.8333ًادبًبالل باسم محمد عزت54

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.66672021االول66.6667ادبًجنة علً ابراهٌم علوان55

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.66672021الثان67.6667ًادبًنور عمر منعم فرحان56
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
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تسلسل 

الرغبة

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.66672021الثان67.6667ًادبًعمر علً حمٌد حسن57

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.66672021الثان67.6667ًادبًاسالم كرٌم مري رسن58

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 67.33332020الثان67.3333ًادبًهدى احمد شهاب احمد59

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًمهدي محمد هاتف اسماعٌل60

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.16672021الثان66.1667ًادبًحوراء مصطفى عبد الحسن فرحان61

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021الثان66ًادبًرسل هاشم ابراهٌم عل62ً

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 65.71432017الثان65.7143ًادبًكرار احمد عزٌز حمد63

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.66672021االول64.6667ادبًمرام كرٌم جاسم محمد64

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.66672021الثان65.6667ًادبًسارة حمٌد مجٌد محمد65

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.66672020االول65.6667ادبًحسٌن جوٌد خلٌف فٌحان66

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 65.57142019الثالث65.5714ادبًسجى احمد مطٌلب ابراهٌم67

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021االول64.5ادبًكرار رائد عبداالله عثمان68

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021االول64.5ادبًابراهٌم مكً عبد هللا صغٌر69

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021االول64.5ادبًهدٌل عبد الزهرة حسن عبود70

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.52020االول65.5ادبًصالح محمد صالح كاظم71

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021االول64.5ادبًعلً سعد عداي حمود72

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021الثان65.5ًادبًابراهٌم زٌاد طارق فاضل73

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.33332021االول64.3333ادبًدانٌة عبد الرزاق جمٌل ابراهٌم74

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.33332021الثان65.3333ًادبًشهد محمد ملك عبد الحسن75

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.33332021الثان65.3333ًادبًلٌنا عدنان علً حوزي76

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.33332021االول64.3333ادبًمرٌم صبر عمار سٌد77

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.16672020الثان65.1667ًادبًاحمد عالء عبد الحسٌن جلوب78

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.16672021الثان65.1667ًادبًجعفر صادق حامد حسان79

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 65.14292019الثان65.1429ًادبًامٌر رائد علً حسن80

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 65.14292010االول65.1429ادبًرؤى مصطفى اسماعٌل عٌسى81

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 652021االول64ادبًمهند هٌثم حسٌن سلمان82

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 652021الثان65ًادبًعلً ٌاسٌن كرٌم احمد83

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 652021االول64ادبًسٌف سعد شاكر محمد84
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 64.85712019االول64.8571ادبًاحمد رحٌم كشكول حبٌب85

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 64.85712012الثان64.8571ًعلمًهاشم عزٌز باقر حسون86

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021االول63.8333ادبًفاطمه محمد صبار زبٌر87

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًزٌنب حسن ناصر قاسم88

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021الثان64.8333ًتطبٌقًابراهٌم حٌدر عباس فاضل89

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًفاطمة الزهراء ضٌاء عبدالزهرة خدام90

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًرؤى عقٌل عبداالمٌر هادي91

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 64.83332020الثان64.8333ًادبًداود خالد حسٌن عل92ً

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 64.83332020االول64.8333ادبًعلً صباح جبار موسى93

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2010 - 64.71432011الثان64.7143ًادبًعلً جعفر خلف هاشم94

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.66672021الثان64.6667ًادبًاٌة شهاب احمد حسن95

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.66672021االول63.6667ادبًعباس سعد لعٌبً جعفر96

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.66672021االول63.6667ادبًزهراء اثٌر حسن حنش97

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد1998 - 64.57141999االول64.5714ادبًحنان سعٌد شهد محسن98

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 64.57142019االول64.5714ادبًزهراء نجم عبدهللا ابراهٌم99

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 64.57142012الثان64.5714ًادبًمصطفى محسن جابر شات100ً

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.52021الثان64.5ًادبًذو الفقار رضا مشكور محمود101

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.52021االول63.5ادبًضحى فالح غٌاض حسٌن102

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2006 - 64.42862007االول64.4286ادبًدعاء لعٌبً جلعه سلمان103

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.33332021االول63.3333ادبًزٌاد حمزه عبد الزهرة ذخر104

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.33332021االول63.3333ادبًحوراء سالم وادي سالم105

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.33332021االول63.3333ادبًرانٌه ثامر عباس فاضل106

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.16672021الثان64.1667ًادبًودٌان اسماعٌل ابراهٌم عبد107

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.16672021الثان64.1667ًادبًذوالفقار عبد الرحمن جبار حسن108

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 642020االول64ادبًافراح عباس جاسم محمد109

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 642019الثان64ًادبًاحمد ماجد حمٌد عبدهللا110

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 642021االول63ادبًمحمد صادق مهدي عبد الصاحب111

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 642020الثان64ًادبًمصطفى خالد عباس العزاوي112
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تسلسل 

الرغبة

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 642020االول64ادبًاٌمن مهند جاسم محمد113

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 642021االول63ادبًاحمد علً هاتف موسى114

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 642021الثان64ًادبًعلً عواد بداي شاوي115

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2006 - 63.85712007االول63.8571ادبًسمٌر صبري ظاهر محمد116

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًعمر احمد عبد هللا سالم117

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًحسٌن غازي عزٌز جوري118

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًنور حسن لفته زاٌر119

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021االول62.8333ادبًعلً اركان منعم عبد القادر120

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021االول62.8333ادبًاٌات دروٌش اموري عبدهللا121

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.83332020الثان63.8333ًادبًشهد سامً عزٌز دروٌش122

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021االول62.8333ادبًمحمد باقر  حسام  علً  حسٌن123

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًغفران عبدالخضر هاشم شجاي124

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًحسن عباس علٌوي وحٌد125

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًادبًدلٌر رعد داود حسٌن126

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021االول62.6667ادبًحسٌن عمار جبار جاسم127

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًادبًسجاد رافد خضٌر كاظم128

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021االول62.6667ادبًسجاد رضا هادي عبد الرضا129

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًادبًعباس عدنان عباس رسن130

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.66672020الثان63.6667ًادبًسٌف الدٌن رائد مزهر مجٌد131

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًمصطفى طه محمود حمدي132

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.52021الثان63.5ًادبًمحمد سمٌر عطٌة كاظم133

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.52020االول63.5ادبًهدٌل بهجت عبد الواحد جاسم134

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.52021الثان63.5ًادبًمنتظر سعدي راضً عبود135

1إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.52021الثان63.5ًادبًعبد المجٌد سعد مجٌد ابراهٌم136

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.52021الثان63.5ًادبًمقتدى اٌاد عبد طاهر137

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 63.42862016االول63.4286ادبًسازان عبد الستار عبد الجبار كودرز138

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.33332020الثالث63.3333ادبًسانٌه عامر صاحب جاسم139

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.33332021الثان63.3333ًادبًاحمد شاكر حسٌن علٌعل140
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2إدارة االعمالكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.33332021االول62.3333ادبًعبد هللا عمار ٌوسف طه141

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.85712021االول77.8571ادارةحسٌن حربً زغٌر جاسم142

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.71432021االول77.7143ادارةحٌدر عصام شاكر حمزه143

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد1988 - 77.42861989االول77.4286ادارةزٌنب كاظم عبد الحسٌن خلف144

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.42862021االول77.4286ادارةانور عدي انور فلٌح145

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.42862021االول77.4286ادارةاحمد عبد الحسٌن عطٌه داغر146

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.28572021االول77.2857ادارةاحمد عالء شاكر توفٌق147

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 772021الثان77ًادارةحسٌن علً محمد عل148ً

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 76.83332020الثان76.8333ًادارةعلً حسن مدران مطٌر149

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.71432021الثان76.7143ًادارةمصطفى عبد الزهره حمدان ثجٌل150

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.71432021االول76.7143ادارةمحمد عقٌل جاسم كباش151ً

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.57142021االول76.5714ادارةرحاب مرتضى خلفه جحٌف152

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.57142021االول76.5714ادارةزكرٌا عبد الحسٌن دحام حسن153

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.42862021االول76.4286ادارةمنى فلٌح عبد فرج154

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.28572021االول76.2857ادارةزٌنب صالح علوان عبد155

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 762021االول76ادارةرسل كرٌم ماشاف جبر156

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 762021االول76ادارةمحمد غسان محمد حامد157

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.85712021االول75.8571ادارةبالل طعمه سفٌح كرٌر158

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.57142021الثان75.5714ًادارةقاسم محمود محمد فٌاض159

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.57142021االول75.5714ادارةعبد الصمد حمزه اكرم كاظم160

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.28572021االول75.2857ادارةرسول عدنان محسن راض161ً

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.28572021الثان75.2857ًادارةمالء عبدالرسول وازي موسى162

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 75.1252019االول75.125ادارةهبة سامً شاكر محمود163

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 752021الثان75ًادارةاحمد صالح هاشم عباس164

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 752021االول75ادارةفاطمة عبٌد جاسم كاٌم165

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 752020الثان75ًادارةاحمد عباس عكار واجد166

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 752021االول75ادارةعلً حمٌد صبٌح كاظم167

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 752020الثان75ًادارةعلً قٌس حسٌن جواد168
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

3اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 74.71432021االول74.7143ادارةمرٌم احمد اسماعٌل ابراهٌم169

1اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد1986 - 641987الثان64ًعلمًزهور فٌصل كرٌم ابراهٌم170

5اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًتطبٌقًمحمد عدنان رفعت محمود171

5اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.33332021الثان59.3333ًتطبٌقًسارة ٌعرب صبار لطوف172ً

2اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.33332021الثان59.3333ًتطبٌقًصادق شاكر عبداالمٌر جواد173

5اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًتطبٌقًٌاسر عمار ابراهٌم مهدي174

4اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًتطبٌقًسجاد باسم محمد عل175ً

6اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 582021الثان58ًتطبٌقًزهراء صفاء حسٌن محمد176

6اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 57.83332021الثان57.8333ًتطبٌقًسجاد احمد محمد خلف177

6اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 57.42862019الثان57.4286ًتطبٌقًرسل احمد داود سلمان178

6اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 57.33332021الثان57.3333ًتطبٌقًعذراء فالح علً حمود179

5اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 572020الثالث57تطبٌقًعباس علً مرهون غاٌب180

5اإلدارة الصناعٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 572015الثالث57علمًنور حسنً حسن عبٌد181

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 802021االول80ادارةمختار عرفان عثمان اسماعٌل182

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 802021االول80ادارةٌاسمٌن صباح حاتم حسون183

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.71432021االول79.7143ادارةعلً طالب هاشم شاط184ً

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 79.66672020االول79.6667ادارةحنان ٌحٌى فاضل ابراهٌم185

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.42862021االول79.4286ادارةغٌث محمود ابراهٌم عبد الكرٌم186

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.28572021االول79.2857ادارةشهله احمد فاضل عبد الصاحب187

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.14292021االول79.1429ادارةمحمد حسن رسول عبود شاٌع188

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.14292021االول79.1429ادارةمحمد علً مجهول شكروك189

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.14292021الثان79.1429ًادارةٌاسمٌن سعد قاسم محمد190

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 79.1252016االول79.125ادارةحنٌن رزاق كاظم هالل191

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 792021االول79ادارةرقٌه ماهر فاضل عباس192

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 792021االول79ادارةنور منعم عوده عبد الحسٌن193

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.85712021االول78.8571ادارةبٌداء عبد  هللا عٌاده مجٌسر194

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.85712021الثان78.8571ًادارةمرٌم جعفر جبار كاظم195

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 78.83332020االول78.8333ادارةابراهٌم قاسم جاري خلٌل196
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.57142021االول78.5714ادارةعلً ٌاسر عباس خضٌر197

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.42862021االول78.4286ادارةشهد خالد عطا هللا عل198ً

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.42862021الثان78.4286ًادارةمصطفى محمد فلٌح مهدي199

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.42862021االول78.4286ادارةشهد محمد علٌوي محمد200

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.14292021االول78.1429ادارةاود عادل محمود خلٌل201

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.14292021االول78.1429ادارةكرار علً رحٌم جبار202

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 782021االول78ادارةلمٌاء صالح محمد صالح203

1اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2003 - 73.57142004الثان73.5714ًادبًصفاء الدٌن ٌونس مهدي صاٌل204

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 64.28572015الثان64.2857ًادبًاسراء جمال حمود دردوح205

1اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021االول62.8333ادبًعبد الرحمن علً عبد الملك عبد الرحمن206

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 63.28572010الثان63.2857ًادبًبان فوزي حسن محمد207

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021االول62.1667ادبًاركان وسام الدٌن عبدالحسٌن مهدي208

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 62.85712010االول62.8571علمًمرٌم ٌحٌى محمد جاسم209

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 622020الثالث62ادبًمحمد سلمان معن هاتف210

1اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2010 - 61.85712011الثان61.8571ًادبًاالء عادل عباس سلمان211

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 61.83332020الثان61.8333ًادبًعقٌل علً جمعه رهٌف212

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًحسن صالح حسن جمعه213

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًعذراء سعد عباس جسام214

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 61.83332020الثان61.8333ًادبًعبد العزٌز عواد عبد الجبار احمد215

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًاحمد هاشم خلٌل كاظم216

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021االول60.8333ادبًجمانه اٌاد جاسم محمد217

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021االول60.8333ادبًجعفر محمد محسن مغامس218

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًحسٌن ولٌد خالد كاظم219

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًتطبٌقًلؤي شوكت سامً سلمان220

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًفاطمه احمد ابراهٌم داود221

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 61.83332020االول61.8333ادبًعلً مهدي داخل رضا222

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 61.71432019الثان61.7143ًادبًمصطفى حسن علٌوي خلٌف223

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 61.71432019االول61.7143ادبًباقر سالم كرٌم صكر224
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 61.71432017الثان61.7143ًادبًطاهر صالح محمد ساجت225

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 61.71432005الثان61.7143ًعلمًحسام احمد عبدالوهاب عبود226

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2003 - 61.71432004الثان61.7143ًادبًزهراء عبدعلً عبدهللا حسن227

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.66672021االول60.6667ادبًابراهٌم خلٌل محمد خلٌل228

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.66672021االول60.6667ادبًمحمد لٌث خلف عل229ً

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 61.57142017الثان61.5714ًادبًمرٌم فاروق موسى خداٌار230

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 61.57142019الثان61.5714ًادبًمحمد حسن علً حسٌن231

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 61.57142015الثان61.5714ًادبًهشام محمد منشد سلطان232

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.52021الثان61.5ًتطبٌقًهدى مازن عبد الواحد باقر233

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.52021الثان61.5ًادبًطه عمر عامر اسماعٌل234

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.52021االول60.5ادبًسجى فاضل جواد رشٌد235

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.52021االول60.5تطبٌقًمنار علً بدران حمود236

1اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2010 - 61.42862011الثان61.4286ًادبًهشا م حمٌد محمو د زوٌد237

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2013 - 61.42862014الثان61.4286ًادبًٌاسر جبار عبد زغٌر238

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًاشرقت حٌدر علً ٌاسٌن239

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًحسٌن عمران حسن رضا240

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًمحمد حٌدر مهدي عبد الحسن241

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًمهٌمن ناصر قاسم خلف242

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًٌوسف كرٌم ابراهٌم داود243

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 61.28572018الثان61.2857ًادبًضرغام احمد عزٌز محمد244

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2006 - 61.28572007الثان61.2857ًعلمًسهاد عالء طالب لطٌف245

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 61.16672020الثالث61.1667أحٌائًعباس قاسم راضً ساجت246

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.16672021الثان61.1667ًتطبٌقًمبشر محمد شاه جهان ابو طاهر247

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.16672021االول60.1667ادبًحسن محمد وحٌد حسٌن248

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 612020الثان61ًأحٌائًرٌام حسن عالوي محمد249

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 612021الثان61ًادبًفرح قصً ابراهٌم عبدعل250ً

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 612020الثان61ًادبًمحمد ٌاس خضٌر زبار251

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 612020الثالث61ادبًاحمد محمد تركً هزاع252
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 612018الثان61ًادبًمصطفى محمد جاسم خلٌفه253

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.83332021الثان60.8333ًادبًرسل سعد فاضل اسماعٌل254

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.83332021الثان60.8333ًادبًرسول عبد الخضر كاطع مطٌر255

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 60.71432019الثان60.7143ًادبًحسٌن قٌس محسن سواري256

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021الثان60.6667ًادبًحسٌن تحسٌن علً حسٌن257

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021الثان60.6667ًادبًٌوسف ماجد عبد خالد258

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.66672020الثان60.6667ًادبًامٌر سلطان محٌسن محمد259

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021الثان60.6667ًادبًمحمد مجٌد حمٌد غربٌل260

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.66672020الثان60.6667ًادبًعلً صفاء جهاد عبد هللا261

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021الثان60.6667ًادبًسجى كرٌم صاحب كرٌم262

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.66672020الثان60.6667ًادبًمصطفى طالب كاظم جبٌر263

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021الثان60.6667ًادبًعلً محمد نصٌف جاسم264

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 60.57142016االول60.5714علمًاٌالف محسن سنجاوي شهاب265

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2010 - 60.57142011الثان60.5714ًادبًاطٌاف علً عبد فلٌح266

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.52020الثان60.5ًادبًحسن زهٌر مسلم عقٌل267

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.52021الثان60.5ًادبًاٌوب كاظم محمود أسد268

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.52020الثان60.5ًادبًاحمد اكرم عبدالحسن عكلة269

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.52020االول60.5ادبًحسٌن جمال خلف مرٌشد270

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 60.42862015الثان60.4286ًعلمًمرتضى حسٌن فاضل عبداالمٌر271

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.33332021الثان60.3333ًادبًمرٌم لعٌبً علك مطلك272

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.33332021الثان60.3333ًادبًزهراء حمزة حسن خضٌر273

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.28572020االول60.2857أحٌائًصابرٌن باسم غازي كاظم274

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 60.28572016الثالث60.2857علمًنور عبد علً قاسم لغٌوي275

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 60.16672020الثان60.1667ًتطبٌقًعلً حسٌن شاكر عبد الحسٌن276

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.16672021الثان60.1667ًادبًمرتضى فارس محمد عباس277

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.16672021الثان60.1667ًتطبٌقًمحمد صباح احمد شكري278

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.16672021الثان60.1667ًأحٌائًرونق عرفان عدنان تومان279

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.16672021الثان60.1667ًأحٌائًفاطمه هادي اسماعٌل عٌدان280
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2003 - 60.14292004الثان60.1429ًادبًحوراء صاحب علً جاسم281

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 60.14292018الثالث60.1429ادبًشاكر مرٌح عباس موسى282

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2013 - 60.14292014االول60.1429ادبًدعاء عادل فالح عزٌز283

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 60.14292012الثان60.1429ًعلمًحٌدر محمد كامل عبد284

3اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 60.14292019الثان60.1429ًتطبٌقًانسام قصً نجاح ابراهٌم285

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 60.14292018الثان60.1429ًادبًبٌداء صكبان حسن حسٌن286

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021االول59أحٌائًعلً سعد عبد حمٌدي287

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًادبًبارق سٌف ناظم ابراهٌم288

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًادبًمرتضى خالد مرٌوش هلٌل289

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 602020الثالث60ادبًعلً جاسم محمد عبد290

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًادبًعلً غالب عبد الحسٌن منصور291

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 602020الثان60ًادبًحٌدر قاسم سعد محمد292

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 602020الثان60ًادبًاسراء محمد جاسم محمد293

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًادبًمنتظر علً ملٌخ دل294ً

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021الثان60ًأحٌائًوائل الحسٌن كاظم جبر امجٌسر295

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021االول59ادبًمروه هاشم مظلوم جسام296

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 602020الثان60ًادبًاحمد حمٌد مجٌد ساعودي297

4اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 602020االول60ادبًعلً فرحان لفته ٌوسف298

باسم محمد حاتم حسن299
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 92.98752021االول87.25100

حسٌن فارس مغٌر غٌاض300
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 89.8252020االول81.5100

طٌبه حسن حسٌن شهد301
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 88.352021االول8790

جعفر رحٌم كاظم رسن302
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 88.243752020االول78.625100

مازن سلمان هاشم غازي303
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 85.718752021االول78.12595
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

عالء سعدون كاظم حاج304ً
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 85.352021االول8487

سالم حٌدر جعفر محمد305
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 81.572212013االول72.222293

صادق خضٌر عكن مغامس306
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2011 - 80.12012االول7290

حسٌن محسن نبهان حسن307
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 79.105582013االول68.555692

اٌاد سهر ٌاس عبٌد308
مدارس 

اسالمٌة
1االدٌان المقارنةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 74.431252021االول69.87580

1االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد1997 - 81.6251998االول81.625عاماٌمان ٌحٌى سلمان حبٌب309

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد1995 - 751996االول75عاممٌثاق فاضل عبد جزعول310

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 69.252005االول69.25عاماسراء فٌصل كاظم جعفر311

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 66.8752005االول66.875عامأشواق زهٌر مسلم عقٌل312

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2002 - 62.752003االول62.75عامبان محمود شهاب احمد313

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.66672021االول61.6667ادبًتبارك ضٌاء عبد الكرٌم غائب314

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًحسٌن سعد تمر دحلوس315

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 62.3752010االول62.375عاماالء خلٌل كاظم حمد316

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 61.83332021الثان61.8333ًتطبٌقًمصطفى سامر زامل على هللا317

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 61.57142015الثان61.5714ًادبًاٌمان عباس فاضل جسام318

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 61.52020االول61.5ادبًسجاد بهاء عبد العزٌز غازي319

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2005 - 61.14292006االول61.1429ادبًمحمد حمٌد رشٌد كاظم320

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021االول59.6667ادبًسٌف احمد غانم عل321ً

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.66672021االول59.6667ادبًعبد هللا مهند سالم عبد الودود322

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 60.57142015الثالث60.5714ادبًرقٌة عباس كوٌن عواد323

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 60.42862019الثان60.4286ًادبًحمٌد مزهر حمٌد ربٌع324

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 60.33332021االول59.3333أحٌائًحٌدر عبدهللا جاسم عطٌة325

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 59.85712018الثان59.8571ًادبًمصطفى عباس عبدهللا علوان326
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 59.85712016الثالث59.8571ادبًنبأ داود سلمان محسن327

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.83332021الثان59.8333ًادبًحسٌن رعد جودة بهٌر328

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.83332021الثان59.8333ًادبًعلً عقٌل زوٌر مذكور329

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.83332021الثان59.8333ًادبًمصطفى محمد ابراهٌم كطان330

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 59.83332020االول59.8333ادبًاحمد حٌدر رعد مطر331

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.83332021الثان59.8333ًادبًٌاسٌن ناجً صالح كرٌم332

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.66672021الثان59.6667ًتطبٌقًحارث مثنى صٌهود سلمان333

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.66672021الثان59.6667ًادبًمصطفى حٌدر منعم حمٌد334

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.66672021الثان59.6667ًادبًعباس محمد حسٌن طاهر335

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 59.57142018الثان59.5714ًادبًزمن عبد الكرٌم سلمان فاضل336

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021الثان59.5ًادبًحٌدر مكً اسماعٌل عبد337

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021الثان59.5ًادبًنسرٌن قاسم ناصر جبر338

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021الثان59.5ًادبًغفران عبدالمهدي هادي حسٌن339

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021االول58.5ادبًسجى محمود عبدهللا جواد340

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021االول58.5ادبًاحمد حٌدر فالح صوالغ341

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 59.52020الثالث59.5ادبًعلً اٌاد كاظم خضٌر342

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021الثان59.5ًأحٌائًزٌنه سلمان سلٌم عل343ً

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.52021االول58.5ادبًبشٌر متعب تركً سعٌد344

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 59.42862005االول59.4286ادبًشٌماء مضر ناجً عبد اللطٌف345

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 59.42862015االول59.4286ادبًهدٌل موفق ٌاسٌن عبد الجبار346

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.33332021االول58.3333ادبًمصطفى محمد حسٌن بالسم347

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.33332021الثان59.3333ًادبًعلً جمعه خلٌف مطشر348

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 59.33332020الثالث59.3333ادبًحسن علً كاظم حسنن349

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2013 - 59.28572014االول59.2857ادبًعمر سامً ٌاسٌن فرحان350

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 59.28572019الثالث59.2857ادبًسجاد عبد علً جبر جباره351

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021االول58.1667تطبٌقًابراهٌم علً ابراهٌم عباس352

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًمهٌمن غٌاث محسن عبد الرزاق353

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًاحمد حافظ مجٌد سلمان354
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًمحمد بدار محمد جاسم355

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًكرار ستار راضً حسن356

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 59.16672021االول58.1667تطبٌقًحسٌن صالح هاتو جاسم357

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 59.14292017الثان59.1429ًادبًمحمد توفٌق عٌسى فرج358

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًادبًشٌرٌن حازم محمد كاظم359

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 592020الثان59ًادبًمرتضى حسن طه سلٌم360

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 592020االول59تطبٌقًهبة حسٌن احمد صالح361

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًتطبٌقًحسٌن معمر وحٌد ساجت362

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًادبًسارة سالم فاضل عباس363

2االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًتطبٌقًعباس طالب خزعل دوٌج364

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021االول58ادبًلٌث طالب لفته جابر365

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021االول58ادبًاحمد فاضل عباس ذبٌح366

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021االول58ادبًعذراء عادل هاشم جواد367

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًادبًاحمد عادل علً حسن368

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 592021الثان59ًادبًقحطان عادل علً احمد369

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 58.85712010الثان58.8571ًادبًمصطفى علً عبدالساده كاظم370

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.85712020االول58.8571ادبًعلً عدنان كاظم حسن371

6االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.83332020الثالث58.8333ادبًحسن علً جاسم مولى372

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021االول57.8333ادبًضحى نجم عبد هللا محسن373

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.83332020الثان58.8333ًادبًعبد هللا سلمان احمد فلٌح374

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021الثان58.8333ًأحٌائًبتول بدر حسن علوان375

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021الثان58.8333ًتطبٌقًمحمود حسن ساجت علوان376

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021الثان58.8333ًادبًسامر اسماعٌل غانم ذٌاب377

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021الثان58.8333ًتطبٌقًمروى محمد رحٌم حافظ378

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.83332021الثان58.8333ًادبًبراء عبدالرحمن عطٌه ثجٌل379

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.83332020الثان58.8333ًادبًفرزدق كاظم فرحان زاٌر380

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 58.71432015الثان58.7143ًادبًزهراء كاطع هندال زبون381

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 58.71432017الثان58.7143ًادبًمحمد حاتم رشٌد دانه382
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًمقداد علً زهٌر عبود383

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًتطبٌقًصفاء الدٌن احمد ٌحٌى هادي384

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.66672020الثان58.6667ًادبًاٌة طارق حكمت عمران385

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.66672020الثالث58.6667ادبًهاشم محمد جاسب حطاب386

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًابراهٌم سلمان عبد الحسٌن موسى387

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021االول57.6667ادبًمحمد كاظم لفته هاشم388

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًمحمد شاكر علً صالح389

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.66672020الثان58.6667ًادبًرسل ضالل فخري عبد هللا390

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًفاطمه فاضل رحٌم سلطان391

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.66672021الثان58.6667ًتطبٌقًحسٌن عالء صادق جعفر392

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021االول57.5ادبًعبدهللا احمد عبد العزٌز احمد393

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021الثان58.5ًأحٌائًزهراء محمد حسٌن حمودي394

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021الثان58.5ًتطبٌقًمحمود طالب عاصً حوش395ً

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021الثان58.5ًتطبٌقًمصعب حسن خضٌر عباس396

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021الثان58.5ًتطبٌقًسارة زهٌر محمد عباس397

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًدانٌه ابراهٌم عبد الجلٌل نجرس398

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًسمر علً عباس مجٌد399

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًتطبٌقًاحمد نؤاس فاضل ابراهٌم400

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًفاطمة مهند نوري حٌاوي401

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًاٌه مهدي خلف حسن402

3االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًزهراء صكبان تركً علوي403

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 58.28572015الثان58.2857ًادبًعلً محمد طالل فزع404

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 58.28572016الثان58.2857ًادبًٌوسف عبدهللا ناصر حسٌن405

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 58.16672020الثالث58.1667ادبًعلً سعد كرٌم جاسم406

4االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.16672021الثان58.1667ًادبًاٌة عالء حسٌن عبٌد407

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.16672021الثان58.1667ًتطبٌقًمنتظر محمد مراي نصرهللا408

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.16672021الثان58.1667ًادبًفاطمه جاسم عبد الواحد علً عسكر409

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 58.16672021الثان58.1667ًادبًفاطمه حسن هادي هان410ً
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 582021االول57ادبًعلً ابراهٌم علً حسٌن411

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 582019الثان58ًادبًفرقان امٌر ٌاسٌن سعٌد412

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 582019الثان58ًادبًساره كرٌم قاسم محمد413

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 582020الثالث58ادبًعثمان نوري عناد عبد414

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 582020االول58ادبًعبدالقهار مجٌد فاضل حسن415

5االقتصادكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 582021الثان58ًادبًالحسن صبحً داود سلمان416

2011 - 74.14292012االول74.1429ادبًمٌس مصطفى محمد صالح417
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 722021االول71ادبًنور رعد وهٌب عات418ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2012 - 71.28572013االول71.2857ادبًعباس فالح حسن عبٌس419
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2004 - 70.16672005االول70.1667ادبًمنتهى عبد الواحد علً ذهب420
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 69.52021االول68.5ادبًاٌالف علً حسٌن محمد421
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2002 - 67.85712003الثان67.8571ًادبًامٌر سعد صادق عبداالمٌر422
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

1987 - 67.83331988االول67.8333ادبًعدنان جاسم بجاي منصور423
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 67.33332021الثان67.3333ًادبًمحمد سعد حسن نوري424
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

1998 - 66.71431999الثان66.7143ًادبًعمر محمود حمزه جمٌل425
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2019 - 652020االول65ادبًهاجر عبد الستار مخلف صالح426
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2019 - 64.52020االول64.5ادبًموسى طه خلٌفة محمد427
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2018 - 62.85712019الثان62.8571ًادبًالمصطفى عماد كاظم حمٌد428
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2006 - 62.14292007الثان62.1429ًادبًاروى سامً جعفر صادق429
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2018 - 61.57142019الثان61.5714ًادبًمؤمل رحٌم صحن بن430ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2018 - 61.57142019االول61.5714ادبًتبارك سمٌر مهدي خنٌفس431
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2007 - 60.85712008الثان60.8571ًادبًاٌمان ماجد عبد المجٌد محمود432
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًادبًزهراء علً خمٌس فرج433
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 60.66672021االول59.6667ادبًٌوسف محمد عبدالزهره حسٌن434
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2017 - 60.42862018الثان60.4286ًادبًموسى علً عبدالحسٌن حسن435
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2019 - 602020الثان60ًادبًاحمد حمٌد مجٌد سعودي436
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2019 - 59.66672020الثالث59.6667ادبًاحمد عبد الرزاق صبري مصطفى437
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًادبًشهد عبدهللا نجم عبدهللا438
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2019 - 59.66672020الثالث59.6667ادبًزهراء ناصر شطب لفته439
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2018 - 59.57142019الثان59.5714ًادبًمهٌمن اٌاد عبدالكرٌم رشٌد440
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2019 - 59.52020الثان59.5ًادبًحمزه نصر حسن ابراهٌم441
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2019 - 59.52020الثان59.5ًادبًرقٌه عدنان عبدهللا عل442ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2018 - 59.28572019الثالث59.2857أحٌائًمحمد عبد الحكٌم عبود طاهر443
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2017 - 59.14292018الثالث59.1429ادبًتاج الدٌن محمود حسٌن حسن444
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2006 - 59.14292007االول59.1429ادبًاحمد مهدي مسٌر حمدهللا445
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2020 - 592021الثان59ًادبًمحمد جاسم سلمان فهٌم446
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2020 - 592021الثان59ًادبًمنتظر حسٌن سلمان  جواد447
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2020 - 58.83332021االول57.8333ادبًعلً خالد علً حسٌن448
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2019 - 58.83332020الثان58.8333ًادبًعبد الرحمن محمود محسن مضح449ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2013 - 58.71432014الثان58.7143ًادبًزٌنب كرٌم كاظم عبدهللا450
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2018 - 58.71432019الثان58.7143ًادبًضحى هادي سلمان جودة451
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًاٌه حسٌن سلمان نٌره452
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًعلً محمد عطا ضاح453ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2017 - 58.42862018الثالث58.4286ادبًامٌمة عبد الرحمن احمد صالح454
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًعلً احمد مجٌد جاسم455
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًاٌاد حمٌد علٌوي خالد456
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2020 - 58.33332021االول57.3333أحٌائًبٌداء حسٌن طالب شاكر457
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2014 - 58.28572015الثان58.2857ًادبًعبد هللا علً ماهود عطٌه458
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2019 - 58.16672020الثان58.1667ًادبًمحمد محٌسن حاتم ورٌد459
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2015 - 58.14292016الثان58.1429ًادبًابرار ولٌد جالب ساجت460
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 582021الثان58ًادبًاحمد ظاهر هادي حرب461
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2019 - 582020االول58أحٌائًسجاد حسن فلٌح عبد الحسن462
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2019 - 57.83332020الثان57.8333ًادبًزهراء ٌاسر كاظم عبد463
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 57.83332021الثان57.8333ًادبًزٌنب قاسم حمود طعمه464
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2020 - 57.66672021الثان57.6667ًادبًمحمد علً حسٌن سلطان465
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2019 - 57.66672020الثالث57.6667ادبًعبدالقادر محمد جاسم محمد466
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2020 - 57.66672021الثان57.6667ًادبًحنٌن حسٌن حسن علوان467
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
7التارٌخ

2019 - 57.66672020االول57.6667ادبًهدى محمد علً مظلوم468
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2019 - 57.66672020الثان57.6667ًأحٌائًتبارك احمد جبار محمد469
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

19 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 57.52021الثان57.5ًادبًابرار بسام صبحً مال هللا470
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2015 - 57.28572016الثالث57.2857ادبًزهراء ستار رحمان عل471ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1التارٌخ

2016 - 57.28572017االول57.2857ادبًأٌات نزار ربٌع شلوه472
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

2019 - 57.16672020الثالث57.1667ادبًعبد هللا علً حسٌن عل473ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2009 - 57.14292010الثان57.1429ًادبًعامر احمد مهدي كاه474ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3التارٌخ

2008 - 572009االول57ادبًانسام طارق نوري طاهر475
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2التارٌخ

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 87.385732021االول84.428691فنون تطبٌقٌةامٌره علً جبر عل476ً

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 86.052021االول8291المسرحاٌات عبد اوحٌد خالد477

ازور صٌهود مشتت الخلٌفة478
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 82.672052019االول70.13198

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 81.4214052021االول85.857176فنون تطبٌقٌةرنا فاضل عباس كاظم479

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 81.2214052021االول74.857189فنون تطبٌقٌةنجالء عبد علً هادي مهود480

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2012 - 79.43752013االول64.2598فنون تطبٌقٌةاسماء خلٌل حسن جاسم481

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 79.043752018االول76.62582فنون تطبٌقٌةاسماء حسن خماس علوان482

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 79.012021االول78.280المسرحسجاد محمد عباس جواد483

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2001 - 78.756252002االول70.37589فنون تطبٌقٌةزٌنب حرب عوٌجٌله عطٌه484

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 78.01252017االول83.7571فنون تطبٌقٌةهبة عبد الرزاق ثابت نعمان485

سٌف حمٌد سبع خمٌس486
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 77.99212019االول70.62287

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 77.606252019االول72.37584فنون تطبٌقٌةمرٌم احمد جاسم شدٌد487

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2010 - 77.1752011االول67.589فنون تطبٌقٌةاحالم احمد علً محمد488

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 76.8833152020االول74.333380فنون تطبٌقٌةدعاء فاضل عباس كاظم489

20 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2004 - 75.3571352005االول68.285784ادبًقاسم شاكر عٌدان خضٌر490

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2005 - 68.214272006الثان58.571480ًعلمًذكرى نعمه محمد كرٌم491

حسٌن لٌث غنً حنون492
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 67.262016االول73.260

1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 66.8752021االول72.560المسرححمزه علً حسٌن جعفر493

محمد احمد قاسم محمد494
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 66.712016االول72.260

مرتضى هٌثم كامل حمزة495
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 65.40652018االول69.8360

علً كاظم حسٌن كاظم496
الفنون 

التشكٌلٌة
1التربٌة الفنٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 64.952018االول6960

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 92.1182021االول89.7695التصمٌممحمود عبد هللا جالً جبر497

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2006 - 88.114272007االول86.571490علمًصابرٌن كاظم شنشل رهٌف498

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 85.40752021االول81.6590التصمٌمحسام جبار خلف لفتة499

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 85.364272015االول81.571490ادبًزهراء كرٌم مزهر حمود500

حٌدر فارس حسن عل501ً

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2010 - 84.93752011الثان77.87592ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 84.9214052016االول84.857185علمًامنه رٌاض عبد الصاحب جالب502

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 84.864272021االول76.571495فنون تطبٌقٌةلمى كفاح خلف عل503ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 84.735732021االول80.428690فنون تطبٌقٌةهبى علً غالب مهدي راض504ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 84.72352018االول78.7792التصمٌمعدوٌه عثمان شحاذه عبد505

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 84.58252018االول80.1590التصمٌمعبدهللا حمٌد طارق سري506

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 84.2882021االول77.1693التصمٌممحمد عبد الرزاق ناجً عبد الرحمن507

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 83.8214052021االول73.857196فنون تطبٌقٌةمٌسم فاضل مزعل شالكة508

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 83.5092020االول86.3880التصمٌممهند عدنان محسن محٌمٌد509

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 82.9142018االول75.4892التصمٌماسٌل نظام ابراهٌم محمد510
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 82.7583152020االول76.833390فنون تطبٌقٌةنهله حاتم جلٌل محسن511

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 82.485732021االول80.428685فنون تطبٌقٌةاٌه عماد كاظم خضٌر512

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 81.606252015االول76.37588فنون تطبٌقٌةسندس محمد لطٌف جاسم513

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 81.1571352021االول72.285792فنون تطبٌقٌةجٌهان عبدهللا جبار ضائع514

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 80.9352021االول81.780التصمٌمٌاسمٌن قاسم علوان حمادي515

احمد هانً هاتو شغات516ً

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 80.71432021االول71.428690

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 79.91322020االول70.02492التصمٌممحمد فوزي كاظم سالم517

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 79.4583152020الثان70.833390ًفنون تطبٌقٌةنور فاضل عباس عل518ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 78.664272021االول77.571480فنون تطبٌقٌةساره عبد االمٌر كاظم حسن519

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 78.452016الثان6990ًفنون تطبٌقٌةاسراء حمٌد عبٌد فرج520

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 78.3772019االول81.1475التصمٌمسمٌة توفٌق مزهر عبد هللا521

محمد محمود عبد الرزاق حسن522

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 75.833352020الثان61.666790ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2012 - 75.335732013الثان67.428685ًعلمًاوس سعد ٌونس سعٌد523

احمد فؤاد حسن علوان524

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة1997 - 75.1251998االول65.2585

فراس علً حسن حسون525

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2004 - 73.6252005الثان67.2580ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 73.4083152020الثان59.833390ًعلمًمسره مٌثم عبدالحسٌن محمد526
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

كحالء عبد الحسٌن فٌاض سعدون527

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2006 - 72.93752007االول85.87560

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2013 - 722014الثان6383ًادبًاطٌاف احمد محمد نوري حاتم528

علً عبد الكاظم طارش رسن529

مهنً زراعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 71.357152021الثان67.714375ً

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2008 - 70.4714052009الثان70.857170ًادبًوسٌم فالح مشغل النصٌري530

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 68.0071352017االول62.285775ادبًعبد هللا حٌدر عبد علً مصطفى531

اسحاق عبد ازرٌج حسٌن532

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 65.31252015االول60.62570

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 65.1785952016الثان57.142975ًادبًسفانه سنان محسن عبد الهادي533

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 62.7214052016الثان60.857165ًعلمًعالء فواز محمد دروٌش534

1التصمٌمكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 59.7252020الثالث59.560تطبٌقًكرار هادي جمعة سعد535

محمد حسن غالب خلف536

مٌكاترونكس 

تكنولوجٌا 

صناعٌة

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.42862021الثان80.4286ً

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 96.022021االول95.02أحٌائًعال شعبان حاتم حمد537

1التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 762021االول76مٌكانٌكعلً حسٌن عبد الصاحب محمد538

1التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.71432021الثان75.7143ًمٌكانٌكاسامه طه وسمً زٌدان539

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 952021االول94تطبٌقًسنا بشار بهاء مك540ً

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.33332021الثان73.3333ًتطبٌقًاٌسار باسم حسٌن مظلوم541

23 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

محمد صبار عباس مهدي542

اللحام 

وتشكٌل 

المعادن

1التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2001ً - 72.6252002االول72.625

3التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.52021الثان72.5ًأحٌائًعلً حسن عبد االمٌر عبد الحسٌن543

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 94.66672021االول93.6667أحٌائًمصطفى عادل جاسم شنان544

4التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.70672021الثان70.7067ًأحٌائًعبدهللا طارق عبدالعال مهلهل545

4التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 70.16672020الثان70.1667ًتطبٌقًحارث حازم عبد نعمة546

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 94.33332021االول93.3333أحٌائًرفل عبد الستار ٌاسٌن احمد547

3التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 692021الثان69ًأحٌائًمحمد شفٌع عبدالرحمن حسن خالد548

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 94.33332021االول93.3333أحٌائًزهراء اسماعٌل ابراهٌم عبدالكرٌم549

3التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 68.83332021الثان68.8333ًتطبٌقًفاطمة صباح جلٌل خلٌل550

4التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 67.66672021الثان67.6667ًتطبٌقًعلً حسن سلمان مسعود551

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2000ً - 67.28572001االول67.2857علمًوسام جواد كاظم زبون552

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 85.83332021الثان85.8333ًأحٌائًحسٌن علً فالح عبدهللا553

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 85.65332021الثان85.6533ًأحٌائًطه اٌاد عزٌز مجٌد554

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 85.52021الثان85.5ًأحٌائًعبد الوهاب حسٌن عالء الدٌن عبد المحسن555

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 85.29332021الثان85.2933ًأحٌائًبشٌر عباس هالل فٌاض556

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 84.66672021الثان84.6667ًأحٌائًسحر حمٌد جاسم عواد557

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2018 - 82.97332019االول82.9733أحٌائًغدٌر نجاح حسٌن جواد558

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 82.66672021االول81.6667أحٌائًشمس ماجد محمد شهاب559

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2017 - 82.57142018الثالث82.5714أحٌائًطارق جبار جاسم محمد560

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 82.33332021االول81.3333أحٌائًزهراء حٌدر محمد حمد561

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 80.83332021االول79.8333أحٌائًغدٌر علً سمٌر عبدعل562ً

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 80.33332021االول79.3333أحٌائًرٌحانه مهدي ابراهٌم مهدي563

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 802021االول79أحٌائًسجاد داوود حسٌن عل564ً

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 79.33332021الثان79.3333ًأحٌائًزهراء حٌدر عباس عمران565

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 792021االول78أحٌائًزٌنب علً مطر خماط566

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 792021الثان79ًأحٌائًبثٌنه عواد عبدالرزاق عبد567
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 78.52021الثان78.5ًأحٌائًعال احمد جمٌل محمود568

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2011 - 78.14292012الثان78.1429ًعلمًسٌف طالب ٌوسف سلمان569

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.83332021الثان77.8333ًأحٌائًرقٌه نورس عادل نعمه570

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.83332021الثان77.8333ًأحٌائًمصطفى شاكر علوان خلف571

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.66672021االول76.6667تطبٌقًعلً مكً حسٌن عبود572

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.52021الثان77.5ًتطبٌقًرسل عالء كاطع عباس573

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 77.52020االول77.5أحٌائًصبا ثائر ٌعقوب شعبان574

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.52021الثان77.5ًتطبٌقًآٌه فرقد عبدالرحمن حمادي575

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.52021االول76.5أحٌائًمها عمر ادٌب ٌاسٌن576

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 77.33332021الثان77.3333ًأحٌائًمالك علً حسٌن صادق577

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 772020الثالث77تطبٌقًحسٌن عامر خلف محمد578

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 772021االول76أحٌائًٌوسف محمد ضٌاء الدٌن محمد امٌن579

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 76.83332021الثان76.8333ًأحٌائًتبارك احمد فاروق جمٌل580

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 76.66672021الثان76.6667ًأحٌائًلٌنة محمد حمودي عبٌد581

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 76.22021الثان76.2ًأحٌائًملك سعد صالح رجب582

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 75.83332020االول75.8333أحٌائًشٌماء حسٌن عبٌد عبد هللا583

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 75.83332020الثان75.8333ًأحٌائًمرٌم عباس جبار عل584ً

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 75.16672021الثان75.1667ًأحٌائًفاطمه مهدي رشٌد مهدي585

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 752020الثان75ًأحٌائًحسٌن شاكر فرٌح نزال586

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.83332021االول73.8333أحٌائًامام ثائر خلٌفه رحٌم587

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.83332021الثان74.8333ًتطبٌقًفاطمة رسول عوٌد عبد588

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 74.66672020االول74.6667أحٌائًبنٌن سلمان ٌوسف سلمان589

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.66672021الثان74.6667ًأحٌائًتبارك لؤي حمزة احمد590

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2014 - 74.42862015االول74.4286علمًهبة كاظم عنٌد خلٌف591

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 74.33332020الثان74.3333ًأحٌائًنبأ مثنى منذر خضر592

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.16672021االول73.1667أحٌائًمصطفى قصً جاسم عبد593

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 74.16672020الثان74.1667ًأحٌائًاشواق هادي مطشر مهوس594

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.16672021الثان74.1667ًأحٌائًماجده محمد عباس سوادي595
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 74.16672021االول73.1667أحٌائًباقر فؤاد عباس عبدالصاحب596

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2012 - 73.71432013الثان73.7143ًعلمًرقٌة حامد خلٌل عل597ً

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.66672021الثان73.6667ًأحٌائًلٌث فاضل عباس حسٌن598

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.52021االول72.5أحٌائًكوثر نهاد خالد حسن599

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.52021الثان73.5ًأحٌائًعلً عباس سلمان ٌحٌى600

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.33332021الثان73.3333ًأحٌائًزٌنب عاصم خشف حسٌن601

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.25332021االول72.2533أحٌائًعبدهللا حٌدر منذر سلمان602

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 73.18672021الثان73.1867ًأحٌائًمحمد هٌوا صادق صالح603

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 732021الثان73ًتطبٌقًردٌنه هٌثم حامد جاسم604

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.83332021الثان72.8333ًأحٌائًاوفى انمار موفق رشٌد605

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.52021االول71.5أحٌائًفاطمه مصطفى سمٌر شـاكر606

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.52021االول71.5أحٌائًمرٌم جمٌل عفٌف معروف607

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.52021الثان72.5ًأحٌائًمرٌم مثنى حسن عبدهللا608

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.52021الثان72.5ًأحٌائًعبدالقادر احمد قدوري جاسم609

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.33332021الثان72.3333ًأحٌائًمرٌم ستار جبر عبد610

4التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 72.16672021االول71.1667أحٌائًمحمد حٌدر علً حسٌن611

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 722020الثالث72تطبٌقًاٌات عباس خزعل أحمد612

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 722021الثان72ًأحٌائًرقٌة احمد مصطاف سالم613

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 71.83332021الثان71.8333ًأحٌائًساره امٌر اسماعٌل لطف  هللا614

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 71.66672020االول71.6667أحٌائًعبٌر محمد تركً حماد615

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2017 - 71.57142018الثان71.5714ًأحٌائًرسل طالب عباس حسٌن616

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 71.52021الثان71.5ًأحٌائًمالك محمود عبد الوهاب سعٌد617

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 71.52021الثان71.5ًأحٌائًطٌبة فالح حسون حمٌد618

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 71.52021الثان71.5ًأحٌائًمهى عدنان عوٌد شٌحان619

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 712021الثان71ًأحٌائًاكرم حسٌن علً اسماعٌل620

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.83332021الثان70.8333ًأحٌائًنورهان عبدالزهره اسكندر سلمان621

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.83332021الثان70.8333ًأحٌائًنور ضٌاء غازي حرفش622

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.66672021الثان70.6667ًأحٌائًفاطمه محسد كاظم منات623ً
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.66672021الثان70.6667ًأحٌائًرزان عبد السالم حسٌن عل624ً

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.66672021الثان70.6667ًأحٌائًعلً بسام فوزي محمد625

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.52021الثان70.5ًأحٌائًزٌنب اكرم عبدالزهره سوادي626

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.52021الثان70.5ًتطبٌقًامنة علً خماس حسن627

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 70.52020الثان70.5ًأحٌائًزهراء لؤي عبد الحسن سلمان628

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 70.33332020االول70.3333تطبٌقًاشرف طاهر صالح عزٌز629

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 70.33332020الثالث70.3333أحٌائًحسٌن حامد رشٌد مهنا630

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.33332021الثان70.3333ًأحٌائًلٌنه نائل نوري حبٌب631

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.16672021االول69.1667أحٌائًخطاب اٌاد كرٌم عرٌب632ً

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.16672021الثان70.1667ًأحٌائًهدى عمار صبٌح مهدي633

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 70.16672021الثان70.1667ًأحٌائًزهراء مهدي ورش عبد  هللا634

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2009 - 702010االول70علمًزهرة جالل عبد الرحمن شالل635

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 702020االول70أحٌائًنور علً عبدهللا محمد636

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 702021الثان70ًأحٌائًامنه عبدالجبار علً عبد637

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 702021الثان70ًأحٌائًامنه اسماعٌل طه حسٌن638

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2018 - 69.71432019االول69.7143أحٌائًامٌر علً صابر كرم هللا639

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 69.66672020الثان69.6667ًأحٌائًفاطمة سعد محمد سٌد640

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.66672021الثان69.6667ًأحٌائًزهراء عباس ساٌب فلٌح641

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.52021الثان69.5ًأحٌائًنور محمد جاسم احمد642

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.52021الثان69.5ًتطبٌقًنسرٌن مهدي عداي حسٌن643

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 69.52020االول69.5أحٌائًنرجس حازم عبدالعباس مهدي644

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.33332021الثان69.3333ًتطبٌقًعباس محمد عبدهللا علوان645

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.33332021االول68.3333أحٌائًنورس مجٌد علً مشٌش646

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.16672021االول68.1667أحٌائًاٌه مدحت اكرم لعٌب647ً

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.16672021االول68.1667أحٌائًعبدهللا عدي عبدهللا جابر648

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 69.122021االول68.12أحٌائًاحمد ولٌد كاظم حسن649

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 692020الثان69ًأحٌائًحسن المجتبى حسٌن حسن درب650

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 692021الثان69ًأحٌائًنشور عمار عبدالكرٌم احمد651
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 692021االول68أحٌائًعمار عادل معروف احمد652

3التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2020 - 692021الثان69ًأحٌائًمروه طالل كاظم هادي653

2التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 692020الثان69ًأحٌائًناغٌن جسام محمد محمود654

1التقنٌات االحٌائٌةكلٌة علوم2019 - 692020الثان69ًأحٌائًكوثر سعد حاتم صبر655

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 82.16672021االول81.1667ادبًمرٌم ٌحٌى علً حسٌن656

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 812021االول80ادبًادٌان لٌث عباس حمادي657

2002 - 76.28572003االول76.2857ادبًرؤى قحطان محمد طاهر ٌونس658
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 73.16672021االول72.1667ادبًزهراء عالء عبد العظٌم جودة659

2004 - 72.14292005االول72.1429علمًسهٌر قدوري مصطفى صالح660
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 72.04572016االول72.0457ادبًنور محمد طالب غزال661

2014 - 70.57142015االول70.5714ادبًموفق محمد جاسم محمد662
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 70.33332021الثان70.3333ًادبًسرى احمد عبد هللا جدي663
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 69.83332021االول68.8333ادبًشهد ٌحٌى عبد علً كافً عل664ً

2015 - 69.28572016الثالث69.2857ادبًمحمود عمر محمد عل665ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 68.52021االول67.5ادبًهدى عبد  االمٌر عبد  الرضا محمد  عل666ً

2020 - 68.16672021االول67.1667ادبًٌوسف جبار جمٌل ٌوسف667
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 67.16672020الثالث67.1667ادبًسراب علً حسٌن عبود668

2017 - 66.71432018الثان66.7143ًأحٌائًاٌة عامر نوفً كاطع669
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.66672021االول65.6667ادبًرونق عبد الرحمن عواد شحاذه670

2019 - 66.52020الثان66.5ًادبًزهراء عدنان صبٌح فاضل671
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 65.66672021الثان65.6667ًادبًاسٌل ستار حسن عباس672

2020 - 65.33332021الثان65.3333ًادبًفارس عبد الجبار فارس عل673ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 65.16672021الثان65.1667ًأحٌائًهبة صبري فرج محمد674

2020 - 64.33332021الثان64.3333ًادبًكرار رشٌد شرهان موسى675
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2018 - 64.28572019االول64.2857ادبًزٌنب غسان مردان مهجر676

2020 - 63.33332021الثان63.3333ًادبًحسن ثائر اسماعٌل حسن677
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 63.28572020االول63.2857ادبًمروة رعد كشكول حمزه678

2020 - 632021االول62ادبًدٌنا محمد ضٌاء رشٌد679
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 62.66672021الثان62.6667ًادبًامال محمد سلمان عل680ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 62.66672021االول61.6667ادبًاحمد هشام قاسم حسن681
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2016 - 61.85712017االول61.8571ادبًفاتن عادل خلف حمد682

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2008 - 61.85712009االول61.8571ادبًرواء قصٌد مهدي كرٌم683

2017 - 61.57142018الثالث61.5714ادبًاثٌر عبدهللا نصٌف جاسم684
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

2020 - 61.52021الثان61.5ًادبًٌقٌن حسن حسٌن بدٌوي685
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

2012 - 61.42862013الثان61.4286ًادبًحٌدر محسن صكر سعدون686
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 61.33332021الثان61.3333ًادبًبنٌن عصام سامً هادي687

2020 - 61.16672021الثان61.1667ًادبًولٌد حسن علٌوي دهش688
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 612021الثان61ًادبًحسٌن علً مطشر جاسم689
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2007 - 60.85712008الثان60.8571ًادبًاٌمان ماجد عبد المجٌد محمود690

2020 - 60.66672021االول59.6667ادبًسجاد محمد حمزة خضٌر691
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 60.52020الثان60.5ًادبًمٌسم عادل علً عبود692

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 60.33332020الثان60.3333ًادبًشمس عبدالكاظم حبٌب هادي693

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.33332021الثان60.3333ًادبًكوثر ٌحٌى عبد علً كافً عل694ً

2020 - 60.33332021الثان60.3333ًادبًزهراء علً زٌدان مجذاب695
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 60.33332021الثان60.3333ًادبًطٌبه اكرم فاضل حمٌد696
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.16672021الثان60.1667ًادبًورود شهاب احمد عبد الحسٌن697

2020 - 602021الثان60ًادبًكمال عامر جاسم عبد هللا698
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 602021الثان60ًادبًرحمه ولٌد حسٌن علوان699

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2017 - 59.85712018الثالث59.8571ادبًسجى حسٌن خضٌر حدٌد700

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2005 - 59.85712006الثان59.8571ًعلمًسندس طالب حسن حمٌد701

2019 - 59.83332020الثالث59.8333ادبًاحمد علً اكرم زٌدان702
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

2020 - 59.83332021الثان59.8333ًادبًجعفر عامر بشٌر كرم703
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًادبًمزاحم سعد عاٌد جٌاد704
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.66672021االول58.6667ادبًهبة حسن فاضل محمد705

2014 - 59.42862015االول59.4286ادبًمحمود احمد نبت محمد706
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 59.33332021الثان59.3333ًادبًزٌنب عدي ظافر عباس707
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3الجغرافٌة

2020 - 59.33332021الثان59.3333ًادبًحوراء عبد صالل ساجت708
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 59.16672020الثان59.1667ًتطبٌقًمرٌم اسعد قاسم حسن709

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًسجى خالد حمادي احمد710

2020 - 592021الثان59ًادبًاسراء كرٌم عباس عبد711
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 592016الثالث59ادبًرٌهام ٌاسٌن طه ابراهٌم712

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 58.85712016الثان58.8571ًادبًسجى فاضل حمد شرموط713

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2009 - 58.85712010الثان58.8571ًادبًمروه ولٌد شهٌد حمزه714

2019 - 58.83332020الثان58.8333ًادبًفرزدق كاظم فرحان زاٌر715
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

3الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.83332021االول57.8333ادبًنور حمٌد علوان سالم716

2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًحوراء علً راضً عجٌم717ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًام البنٌن عبد الرزاق كاظم خلف718

2018 - 58.57142019الثان58.5714ًتطبٌقًاسامة موسى حبٌب حسٌن719
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًشاكر محمود سلمان محمد720
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 58.52020الثان58.5ًادبًتماره عالء عبد الكاظم بدن721

2020 - 58.16672021الثان58.1667ًادبًاسعد داود مسٌر فٌحان722
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3الجغرافٌة

2020 - 582021الثان58ًادبًمرتضى محمد جبار حاشوش723
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2013 - 57.85712014الثالث57.8571ادبًاحمد قاسم محسن عل724ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
7الجغرافٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.83332021الثان57.8333ًادبًفاطمة فاضل غصاب عباس725

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 57.66672020االول57.6667ادبًسماره محمد ابوكطفه شناوه726

2018 - 57.57142019الثان57.5714ًادبًورود محمود فاضل حسٌن727
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

2013 - 57.28572014الثالث57.2857ادبًعلً عبد الكرٌم حمٌد هاشم728
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
3الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.16672021الثان57.1667ًادبًوهج محمد عباس كاظم729

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 57.14292016الثالث57.1429علمًانفال عبدالجبار سعدي ابراهٌم730

2020 - 572021الثان57ًادبًاحمد عبداللطٌف عطا هللا حسن731
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1الجغرافٌة

1الجغرافٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 572021الثان57ًادبًضحى عالء احمد نصٌف732

2019 - 572020الثالث57تطبٌقًمحمد اسماعٌل جنب امٌن733
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

2020 - 572021الثان57ًادبًغٌداء  عبدهللا  احسان  عل734ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2الجغرافٌة

حسن احمد علً محمد735
الخط العربً 

والزخرفة
1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 79.6362021االول78.5281

فاطمه سامً محمد اسماعٌل736
الخط العربً 

والزخرفة
1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 76.982017االول78.675

رغد عدنان ٌاسٌن علوان737
الخط العربً 

والزخرفة
1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 74.852021االول6982

1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 71.4166852020االول76.666765فنون تطبٌقٌةصبا عماد محمد رشاد738

مهٌمن صبار كٌالن حسن739
الخط العربً 

والزخرفة
1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 66.43352021االول74.9756

1الخط العربً والزخرفةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 62.552021االول6362فنون تطبٌقٌةرحمه سعٌد هاشم جواد740

1الرٌاضٌاتكلٌة علوم2018 - 91.57142019االول91.5714أحٌائًتقى فرٌد خلف صبار741
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الرٌاضٌاتكلٌة علوم2020 - 62.83332021الثان62.8333ًتطبٌقًغاده امٌر خٌرهللا حسٌن742

غدٌر محمد جواد محمد743
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 96.081252021االول92.875100

عدنان عباس بلش طخٌخ744
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 92.318752021االول90.12595

نوره جواد صادق حاجم745
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 89.58752021االول89.2590

علً هاشم رسن زوٌر746
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 85.531252021االول81.87590

اسراء حسن كاظم ناصر747
اعدادٌة 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.6752021االول88.580

فائق محمود اسد عل748ً
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.381252021االول83.87585

هند سعد خضٌر عباس749
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.206252021االول84.37584

1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2018 - 83.414272019االول75.571493أحٌائًامٌر قاسم عبد خماط750

1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة1996 - 82.9814051997االول69.0571100علمًنبراس هشام جاسم محمد751

نبأ خالد عبدالكرٌم غضبان752
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2016 - 82.78752017االول75.2592

نجمه عامر هاشم خضٌر753
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 82.543752020الثان84.62580ً

مهند سعدي فاضل ابراهٌم754
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 82.11252020االول79.7585

شٌرٌن علً غٌدان دروٌش755
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 81.581252020الثالث82.87580

محمد رٌاض حسٌن علٌوي756
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 81.356252021االول78.37585
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

مرٌم احمد موسى محمد757
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2016 - 80.9833152017االول88.333372

نارٌمان اسماعٌل داود غانم758
مدارس 

اسالمٌة
1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 80.62021االول7785

1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 75.12013الثان6785ًادبًلٌنا عامر عداي عباس759

1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 72.852021االول5790أحٌائًمحمد عصام خلٌف زوٌر760

1الشرٌعةكلٌة العلوم االسالمٌة2013 - 72.185732014الثالث58.428689ادبًنور مجٌد حمٌد عبدهللا761

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 942021االول93أحٌائًهالة احمد فتحً كمال762

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 95.042021الثان95.04ًأحٌائًفاطمة عباس علً حمٌد763

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.662021االول92.66أحٌائًفرح انور سعدون فوزي764

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.52021االول92.5أحٌائًاحمد زاهر ابراهٌم حسٌن765

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.16672021االول92.1667تطبٌقًرند مصطفى عبدالكرٌم رؤوف766

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.16672021االول92.1667تطبٌقًسٌف مازن اٌاد جواد767

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2017ً - 942018الثان94ًأحٌائًرغد حسن فاهم شعالن768

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.33332021االول91.3333أحٌائًاٌه زٌاد اسماعٌل شهاب769

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.93332021الثان93.9333ًأحٌائًعلً حازم جواد سلمان770

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2002ً - 93.71432003االول93.7143علمًامل علً احمد صالح771

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.72021الثان93.7ًتطبٌقًطٌبه محمود محمد عباس772

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.33332021االول91.3333تطبٌقًمحمد فهد علك عبدالحسن773

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.33332021االول91.3333تطبٌقًسما بشار بهاء مك774ً

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 91.83332021االول90.8333تطبٌقًرقٌه حسٌن علً محمد775

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 93.16672021الثان93.1667ًأحٌائًأنس زٌاد حسان عثمان776

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 91.77332021االول90.7733تطبٌقًاحمد محمد كامل محمود777

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 932021الثان93ًأحٌائًمحمد رعد شكر حمود778

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.60672021الثان92.6067ًتطبٌقًعباس مكً عباس حسن779

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.52021الثان92.5ًتطبٌقًمجتبى مهند سمٌر عبد عل780ً

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 91.33332021االول90.3333أحٌائًحسام حمٌد نصرت صمد781

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 90.83332021االول89.8333أحٌائًرحمه قاسم خالد حسن782
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 90.52021االول89.5أحٌائًاصالة طه حسٌن خلف783

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.16672021الثان92.1667ًأحٌائًعبدهللا محمد حافظ خلٌفة784

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 90.52021االول89.5أحٌائًشهد صفاء فالح عبد الكاظم785

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 882021االول87تطبٌقًنزار وسام محمدعلً محسن786

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 91.66672020االول91.6667تطبٌقًسجاد محمد حوشان حمد787

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 91.66672021الثان91.6667ًأحٌائًابراهٌم هٌثم ساهر محمود788

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 91.53332020االول91.5333أحٌائًفاطمة عالء حسون حسن789

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 92.33332020الثان92.3333ًأحٌائًدانٌه خالد شاكر طه790

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 91.33332021الثان91.3333ًأحٌائًفاطمة سعد محمد رضا محسن791

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 912021الثان91ًتطبٌقًاحمد صالح محمد حبٌب792

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 90.942021الثان90.94ًتطبٌقًعلً فٌصل غازي شنٌور793

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.57332021االول83.5733أحٌائًاسماعٌل علً عرٌبً صالح794

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 89.52021الثان89.5ًتطبٌقًسٌف رعد عزٌز حمود795

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 89.03332021الثان89.0333ًأحٌائًحٌدر ستار جبار حسٌن796

1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2015ً - 90.42862016االول90.4286علمًحوراء عدنان زٌدان خلف797

هٌا اٌهاب خلٌل حنون798
االجهزة 

الطبٌة
1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 88.42862021الثان88.4286ً

ٌحٌى حسٌن عبد الجبار طاهر799
االجهزة 

الطبٌة
1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 81.14292021الثان81.1429ً

مؤمل خضٌر عبٌس جاسم800
االجهزة 

الطبٌة
1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 75.83332020االول75.8333

لٌث سعد عباس كٌفان801
االجهزة 

الطبٌة
1الطب الحٌاتًكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.42862021الثان70.4286ً

بتول عاجل طاهر كاظم802
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 88.093752020الثان90.62585ً

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

امل عبدعلً معٌلو حسٌن803
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 86.768752020االول84.12590

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

منى فلٌح حسن عٌدي804
اعدادٌة 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 86.606252021االول81.37593

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

مصطفى رعد صبحً حمزه805
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2017 - 86.122018االول85.487

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

اسعد ابهار جبر الفرطوس806ً
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 85.1252020االول79.592

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

علً فاضل علً حسن807
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.61252021الثان77.7593ً

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

نٌسان مجٌد عبٌد زراع808
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.218752021االول81.12588

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

كلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 83.085732013االول77.428690علمًٌوسف باسم هاشم فرج809
العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

غٌد حمٌد عبد النبً عبد الكاظم810
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 82.506252021االول76.37590

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

حٌدر علً حسٌن سٌد811
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 81.5252021االول70.595

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

ستار جبار حسٌن نصٌف812
اعدادٌة 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 81.131252021االول73.87590

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

هاجر قاسم عباس عبٌد813
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 80.243752020االول88.62570

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

رسول مهاوش جعفر حران814
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 78.143752021االول76.62580

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

احمد فلح حسن عبد الوهاب815
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 77.6571352021الثان73.285783ً

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

كرار عبد الخضر عبٌس حمٌد816
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 74.63752021االول70.2580

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

وسام نمر غضبان باتول817
مدارس 

اسالمٌة
كلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 73.756252021االول74.37573

العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

كلٌة العلوم االسالمٌة2017 - 67.1428652018االول60.714375تطبٌقًضحى صالح سالم عبٌد818
العقٌدة والفكر 

االسالمً
1

2019 - 81.33332020االول81.3333تطبٌقًساره حسٌن عبدالرسول ٌاسٌن819
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2020 - 80.52021االول79.5ادبًنور نصري عبد علً ابراهٌم820
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2017 - 75.14292018الثالث75.1429ادبًحٌدر ستار محمود مهٌدي821
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2005 - 70.71432006االول70.7143علمًحوراء مضر عبد الوهاب الجوران822ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

1997 - 70.42861998الثان70.4286ًعلمًناهد مهند مجٌد نجم823
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2020 - 69.52021الثان69.5ًادبًنغم كمٌر نوار دهش824
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2007 - 68.71432008االول68.7143ادبًانتظار نافع جواد كاظم825
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2013 - 68.14292014الثان68.1429ًادبًهدٌل ٌحٌى جبار حنٌن826
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2015 - 65.85712016االول65.8571علمًحمزه منٌر كرم حمٌد827
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2015 - 64.14292016الثالث64.1429علمًمرٌم محمد عوده احمد828
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2011 - 62.85712012االول62.8571ادبًساره حسٌن سلمان عباس829
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2008 - 62.57142009الثان62.5714ًادبًٌاسمٌن عبدالكرٌم حسن علوان830
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2015 - 62.57142016الثالث62.5714ادبًاروى نزار خضٌر عوض831
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2012 - 62.42862013االول62.4286ادبًزٌنه رحمن محل لفته832
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2017 - 62.28572018الثان62.2857ًادبًرشا دحام عبد الرحمن كاظم833
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2020 - 61.52021الثان61.5ًادبًحسن رحٌم علً صالح834
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2020 - 612021الثان61ًتطبٌقًعبد الجلٌل عماد عطوان غضٌب835
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2019 - 60.83332020االول60.8333ادبًاٌمان عبود سالم حسن836
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2020 - 60.83332021االول59.8333ادبًلٌنا محمد حسن اسماعٌل837
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2020 - 60.14292021الثان60.1429ًادبًمروه أسعد رمضان فوزان838
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2020 - 60.14292021االول59.1429ادبًرابعه فاروق فؤاد نادر839
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2020 - 59.83332021االول58.8333ادبًعلً سالم حمدان وجر840
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2009 - 59.28572010الثان59.2857ًادبًاٌالف عماد احمد عبد السالم841
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2019 - 58.66672020االول58.6667ادبًامنة حٌدر نوري مهدي842
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًاٌالف طالب طاهر خلٌفه843
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2015 - 58.42862016االول58.4286ادبًاحمد رزاق احمد سهٌل844
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1998 - 58.28571999الثان58.2857ًعلمًعلً عبد الكرٌم مغٌر غضٌب845
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
2

2020 - 58.16672021الثان58.1667ًأحٌائًنبأ محمود حسن نجم846
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2020 - 582021الثان58ًادبًفاطمه احمد لطٌف معن847
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

2019 - 57.83332020الثان57.8333ًادبًجاسم امٌن علوان طارش848
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
3

2014 - 57.57142015الثالث57.5714ادبًرانٌا سعد واحد كرم849
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 

والنفسٌة
1

عالء وهٌب منعم شلٌبه850
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 94.843752021االول90.625100

مزعل علٌوي علً حسٌن851
اعدادٌة 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 89.92020االول8991

احمد عباس عبد الرضا حرٌم852
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 89.52020الثان8595ً

امل طعمه شراد مهدي853
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 84.568752021االول80.12590

ثائر عبدالخالق جبار الزم854
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2019 - 82.1252020االول85.578

خلٌل سلمان خماس ناصح855
اعدادٌة 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 82.11252021االول79.7585

محمد جاسم محسن فضل856
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 81.131252021االول73.87590

1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 75.4333152013االول64.333389خارجًمٌثم عبدالكرٌم عبدالرحمن ذٌاب857

1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2012 - 74.6888952013االول67.888983خارجًعلً رزاق حرب سلمان858

مشتاق جمعة نعٌم اعذاري859
مدارس 

اسالمٌة
1الفلسفة االسالمٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2020 - 73.506252021الثان67.37581ً
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الفلك والفضاءكلٌة علوم2020 - 68.16672021الثان68.1667ًتطبٌقًبشائر احمد عبد الرزاق نور860

1الفلك والفضاءكلٌة علوم2020 - 65.52021االول64.5أحٌائًاالء قاسم محمد عبد861

1الفلك والفضاءكلٌة علوم2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًٌوسف احمد محمد سعود862

4الفلك والفضاءكلٌة علوم2020 - 62.66672021الثان62.6667ًأحٌائًرؤى عامر داود عل863ً

حال هاشم طاهر بدر864
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 84.31752020االول87.8580

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 84.1214052015االول76.857193علمًحسٌن عقٌل احمد جواد865

اسٌا موسى حٌاوي عٌسى866
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 83.40212021االول87.82278

علً جاسم عباس جاسم867

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1988 - 83.351989االول73.793

مروه نجم عبود مكلف868
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 82.62952020االول80.6985

عالء صباح حسٌن رشٌد869
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 82.42212021االول76.22290

صادق راضً سعد غافل870
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 81.808152015االول80.83383

رٌهام هاشم طعٌمة جابر871
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 81.3872018االول74.3490

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1999 - 80.452000الثان7192ًادبًبسمه ثامر ٌاسر حسٌن872

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 80.2071352021االول76.285785فنون تطبٌقٌةسالً سمٌر شاطً عزٌز873

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2010 - 78.914272011االول66.571494علمًهٌا علً مشرف شوكه874

علً حسٌن علً كاظم875
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 77.912020االول76.280
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

امٌرة عبدهللا سالم فاضل876

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1993 - 77.51994االول7085

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2005 - 77.164272006االول62.571495ادبًمصطفى غفوري حسٌن نجم877

اطٌاف احمد خلٌل شاكر878
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 76.12018االول7775

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 75.835732016االول72.428680علمًفله عبد اللطٌف عبد الرزاق حمد879

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1976 - 75.6583151977الثان59.833395ًعلمًجواد كاظم جواد حمود880

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 74.4666852020االول75.666773فنون تطبٌقٌةسجا جبار عطٌة جودة881

افراح فاضل علً حسٌن882

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 74.31252017االول67.62581

لؤي صادق عبد الصاحب محمد883

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1997 - 73.751998االول65.582

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 73.752021االول6782فنون تطبٌقٌةنور عبد الكرٌم محمود داود884

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 73.585732021االول72.428675فنون تطبٌقٌةاسماء فاخر حمٌد كاطع885

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 73.514272017االول66.571482تطبٌقًنور الهدى عمار فالح هاشم886

مقداد عبد الحسٌن سٌد علوان887

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2004 - 72.56252005االول62.12583

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 71.0583152021االول57.833385ادبًمختار ناجً حسٌن عبدهللا888

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2010 - 69.96252011االول61.7580فنون تطبٌقٌةشٌماء حلمً مهدي صالح889

41 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

زٌنب جاسم محمد عبد890

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2001 - 68.31252002الثان66.62570ً

حسن فرحان عبود مح891ً
الفنون 

التشكٌلٌة
1الفنون التشكٌلٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 66.602752021الثان63.00571ً

كلٌة الفنون الجمٌلة1996 - 80.235731997االول80.428680علمًلؤي طالب احمد عبد الهادي892
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2000 - 76.6214052001االول73.857180ادبًعمار جاسم محمد كاظم893
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

صدام جلٌل موزان محمد894

مهنً تجاري 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة2011 - 75.6252012الثان66.2585ً
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

علً محمد حمٌد علوان895
السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2017 - 75.172018االول79.470

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

مرتضى حمٌد صاحب عباس896

مهنً زراعً 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 75.071452021االول65.142985
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

حسٌن علً جبار جعاز897

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة2005 - 74.81252006االول69.62580
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

تمٌم محمد طعمة عبد المجٌد898
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 73.95352019االول85.3760

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

محمد حلٌم عبد الواحد محمد899
السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 73.7952020االول76.970

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

عالٌة سعد خضٌر عباس900
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 73.32019االول7670

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 72.9071352021االول75.285770فنون تطبٌقٌةعذراء جهاد اسماعٌل احمد901
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2013 - 72.752014الثان7570ًعلمًمحمد سمٌر رحٌم حسٌن902
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 72.0252017الثان65.580ًفنون تطبٌقٌةهبة مظفر اسكندر عبود903
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 71.985732017الثالث65.428680ادبًعلً حسٌن روضان حمدهللا904
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة1994 - 71.414271995الثان72.571470ًعلمًاستبرق بدر احمد قاسم905
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

سنا هادي ماجد محمد906
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 71.20352017االول80.3760

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

امٌر جاسم محمد عكلة907
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 71.12021االول7270

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

عمار رفعت عبدهللا محمد جواد908
السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 69.88672017االول69.79470

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

علً عبد الحسٌن محمد حسٌن909
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 69.7422015االول65.4475

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

ابرار محمد عامر مختار910
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 69.1352020االول80.755

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

حسن حسٌن اسماعٌل شاكر911

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة2012 - 68.252013الثان61.575ً
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 67.0583152021االول62.833370ادبًزٌن العابدٌن طالب خلف حسن912
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

كلٌة الفنون الجمٌلة2005 - 67.014272006االول64.571470ادبًمعمر صباح بسٌم كامل913
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2009 - 66.3071352010االول63.285770علمًرغد طارق بدر احمد914
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

علً موفق طه ٌاسٌن915

مهنً زراعً 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 66.166652020االول72.333360
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 66.081252017الثان62.87570ًفنون تطبٌقٌةبٌداء غانم داود سلمان916
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2006 - 65.914272007االول62.571470ادبًزٌنب حسٌن علً حٌدر917
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 65.6916852020االول62.166770ادبًمالك سالم عبد الباقً عبد الستار918
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2011 - 64.5571352012االول68.285760ادبًعمر صباح كاطع غال919ً
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

سجاد خالد صادق كرٌم920
السمعٌة 

والمرئٌة
كلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 63.6781252017االول66.687560

الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة1990 - 63.5751991االول66.560علمًاٌاد خلف طالل دارش921
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2002 - 63.1214052003االول73.857150علمًمنار سالم ورٌوش تعٌب922
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 62.818752016االول65.12560فنون تطبٌقٌةنورا جعفر امٌن اسعد923
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

احسان راضً حسٌن عل924ً

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

كلٌة الفنون الجمٌلة1994 - 61.81251995الثان63.62560ً
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 61.1833152021االول60.333360ادبًعبدهللا احمد غالم فاضل925
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

كلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 60.1833152021الثان60.333360ًادبًاحمد هاشم جواد كاظم926
الفنون السٌنمائٌة 

والتلفزٌونٌة
1

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 88.686052021االول87.61190المسرحقبس علً محمود نصٌف927

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2015 - 86.482016االول83.690المسرحمحمد باسم جدوع عبد928

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 86.28422020االول83.24490المسرحعلً رحم هالل ابراهٌم929

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 85.932752021االول82.60590المسرحفٌروز طالل هادي اسماعٌل930

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 85.168752015االول77.12595المسرحاحمد شوقً حنون زبون931

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2019 - 83.4442020االول78.0890المسرحطٌبه فارس طعمه عبد المجٌد932

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2018 - 80.56752019االول72.8590المسرحسرور محمد جلٌل عبد عل933ً

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2009 - 80.2416852010الثان68.166795ًعلمًالن البٌر الٌاس حنا934

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1991 - 80.2108251992الثان72.201590ًالمسرحندوه ابو بكر عبد الرحمن محمد935

صالح تركً عبد االمٌر حمزه936

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1987 - 78.71431988الثان67.428690ً

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 78.1593252017الثان68.471590ًالمسرحسجاد خمٌس خلف جبر937

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 78.055652021االول68.28390المسرحمصطفى جواد كاظم عبد عل938ً

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1997 - 76.851998االول6295ادبًعدي حمٌد عبود رحٌم939

حسٌن كاظم حسٌن حمد940

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 75.18752017الثالث60.37590

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 75.0714052021الثان62.857190ًفنون تطبٌقٌةرند رٌاض محمد علً عبد الكرٌم941

1الفنون المسرحٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 74.835732021االول62.428690فنون تطبٌقٌةرشا عبدالرزاق توفٌق خمٌس942

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2009 - 89.6832010االول91.0688الموسٌقىهٌثم طاهر جٌاد نافع943

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 84.559752021الثان81.74588ًالموسٌقىحسٌن علً حسون احمد944
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2014 - 83.2252015االول78.589الموسٌقىعلً محمود اسماعٌل ابراهٌم945

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2012 - 79.8928652013الثان75.714385ًعلمًعلً احمد منصور عبد الرزاق946

صالح حسن كاظم عل947ً

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة1998 - 73.18751999االول68.37578

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 71.3571352021االول64.285780فنون تطبٌقٌةدٌانا جلٌل عبد الشهٌد عزٌز948

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2001 - 67.9252002االول69.566الموسٌقىفاضل خضٌر محسن محمد949

شوقً طاهر محمد طاهر950

مهنً 

صناعً 

للموهوبٌن )

(فقط

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2000 - 66.52001االول6370

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2020 - 65.46552021االول73.2156الموسٌقىقٌصر عاقل صكبان محسن951

1الفنون الموسٌقٌةكلٌة الفنون الجمٌلة2016 - 60.9928652017الثالث66.714354ادبًزٌن العابدٌن عباس عبد الكرٌم حنتوش952

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 852021الثان85ًأحٌائًبسام شهاب احمد زٌدان953

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.66672021االول83.6667أحٌائًلٌث سنان محمد حسن954

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.52021الثان84.5ًتطبٌقًعٌسى مازن بدر سوادي955

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.33332021الثان84.3333ًأحٌائًمرٌم علً جعفر عل956ً

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.66672021االول79.6667أحٌائًكرار محمد جاسم مطشر957

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.19332021االول83.1933أحٌائًطٌبه علً عبد اللطٌف فخري958

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 83.52021الثان83.5ًتطبٌقًالنه موفق ظافر حسب هللا959

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 82.16672021االول81.1667أحٌائًضحى طه ناموس خضٌر960

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 81.52021الثان81.5ًتطبٌقًمصطفى محمد سلمان نعمه961

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 78.83332021االول77.8333أحٌائًاحمد حٌدر عبد االمٌر عبد الحسٌن962

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2016ً - 81.28572017الثان81.2857ًأحٌائًنور احمد طالب عمران963

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2015ً - 80.85712016الثالث80.8571علمًامٌر حسن عباس مجل964ً
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.16672021االول79.1667تطبٌقًحسٌن سعد جبار جاسم965

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 79.52021الثان79.5ًتطبٌقًعسل رائد محمد رزوق966ً

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 792021الثان79ًأحٌائًحوراء محمد عبد القادر عبد الستار967

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 78.66672021االول77.6667تطبٌقًروان اٌاد علً عباس968

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.66672021االول76.6667تطبٌقًسرى عامر جاسم عبد969

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 78.33332020الثان78.3333ًأحٌائًباقر عدنان حنون عباس970

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.52021االول76.5تطبٌقًاحمد علً حسٌن جاسم971

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.16672021االول76.1667أحٌائًعبدالرحمن محمود احمد محمود972

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 76.66672021الثان76.6667ًتطبٌقًمحمد صادق مرتضى كامل عودي973

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.33332021الثان75.3333ًأحٌائًرنا احمد عباس موسى974

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.16672021الثان75.1667ًأحٌائًتبارك علً حسٌن كاظم975

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.66672021الثان74.6667ًأحٌائًنبأ محمد جمٌل ناج976ً

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.66672021الثان74.6667ًأحٌائًاطٌاف ضٌاء حسٌن ٌاس977

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.37332021االول76.3733أحٌائًاٌهاب اركان شمخً جبر978

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.33332021الثان74.3333ًأحٌائًجمانة عمران عباس عمران979

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.33332021االول73.3333تطبٌقًطٌبة حسٌن عبد علٌوي علوي980

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.16672021الثان74.1667ًأحٌائًكاظم ابراهٌم عطٌة عباس981

3الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.982021االول72.98أحٌائًحٌدر مهند سامً جلٌل982

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.16672021االول76.1667أحٌائًطٌبه عنٌد رسن محسن983

1الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2017ً - 73.57142018الثان73.5714ًأحٌائًمؤمل عبد الكرٌم عبد الحسٌن كاظم984

3الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.16672021الثان73.1667ًأحٌائًمهند محمود عبد هللا عبٌد985

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.16672021االول72.1667تطبٌقًمصعب فرٌد فرج صالح986

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 76.83332021االول75.8333أحٌائًحسٌن مصطفى عبدالمنعم عباس987

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.982021الثان72.98ًأحٌائًرٌم احمد غالب توفٌق988
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 98.16672021الثان98.1667ًادبًسرور عبد علً هاشم كاظم989
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 94.16672021الثان94.1667ًتطبٌقًعدي جاسم محمد حزام990
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 91.52021االول90.5ادبًشٌماء عبد صالح شارع991
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1995 - 91.42861996االول91.4286ادبًاٌمان محٌسن شحاذه ظاهر992
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 90.66672020االول90.6667تطبٌقًاٌات علً فاضل الناج993ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 89.83332021االول88.8333ادبًحٌدر عبدالقادر رشٌد محمد994
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2018 - 89.42862019االول89.4286ادبًفاطمة عباس شاطً عبودي995
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2010 - 89.28572011الثان89.2857ًعلمًرفد عباس حسٌن حسن996
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2014 - 89.14292015االول89.1429ادبًٌوسف حامد حمٌد محمد997
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 88.33332021االول87.3333ادبًاٌات صفاء جبار سعدون998
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 88.33332021الثان88.3333ًادبًنسرٌن شمسً عبد هللا مرزه999
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 87.16672021الثان87.1667ًادبًرفاه فٌصل حامد مزعل1000
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 872021االول86ادبًزهراء مظهر عبدالحسن ضاح1001ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 86.66672021االول85.6667ادبًمروه لٌث حسن سلوم1002ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 86.16672021االول85.1667ادبًنوره ماجد احمد نزال1003
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2018 - 86.14292019االول86.1429تطبٌقًحسن صباح داخل عبد1004
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 85.66672020الثان85.6667ًأحٌائًعبد الرحمن حسن علً صلب1005ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 85.52021الثان85.5ًادبًمصطفى عباس فاضل عبدالحسٌن1006
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1997 - 85.42861998االول85.4286ادبًزٌنب فائز عبد األمٌر صالح1007
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 85.16672021االول84.1667ادبًفلاير سلوان غازي عبدالقادر1008
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 85.16672021االول84.1667ادبًسلمى شاكر سالم خلف1009
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 852021الثان85ًادبًكرار علً قاسم محمد1010
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 84.66672021االول83.6667ادبًزٌنب علً تركً المعموري1011
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 84.66672021الثان84.6667ًادبًحنان رعد هاشم حافظ1012
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 84.33332021االول83.3333ادبًساره محسن نادر عباس1013
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2002 - 84.28572003االول84.2857ادبًسمى مهدي محمد احمد1014
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 84.16672021االول83.1667ادبًهدى حلٌم هزبر هادي1015
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 842021االول83ادبًهناء شاكر كاظم عل1016ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 842021االول83ادبًعلً رائد فاضل عباس1017
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2002 - 83.85712003الثان83.8571ًعلمًرائد احمد ابراهٌم ناصر1018
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 83.83332021االول82.8333ادبًزهراء صالح عبد جاسم1019
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 83.83332020االول83.8333أحٌائًعلً الكرار ٌوسف علً منات1020ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 83.66672021االول82.6667ادبًعذراء جاسم حسٌن غضٌب1021
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1995 - 83.57141996االول83.5714ادبًندٌمه احمد عبد شوٌش1022
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب1982 - 83.33331983االول83.3333علمًخلود ٌوسف خمو ٌوسف1023

2020 - 83.16672021االول82.1667ادبًنور عالء حسٌن قاسم1024
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2012 - 832013االول83ادبًاسراء عادل رابع نعٌمة1025
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 82.83332021االول81.8333ادبًنبراس عادل ابراهٌم بحر1026
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 82.66672021الثان82.6667ًادبًغسق عباس فاضل كعود1027
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2012 - 82.57142013االول82.5714علمًهدى ناصر محسن عودة1028
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 82.16672021االول81.1667ادبًعبد المنعم فاضل خضٌر عباس1029
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 82.16672021الثان82.1667ًادبًبٌداء عبدالستار حسن محمود1030
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2019 - 822020االول82ادبًساره سعد حسٌن حطٌحط1031
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2018 - 81.71432019االول81.7143ادبًزٌنب خضٌر عباس شاط1032ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 81.66672021االول80.6667ادبًدعاء عبدهللا خٌر هللا سوادي1033
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 81.52021االول80.5ادبًعلٌاء هداوي عمهً الجاسم1034
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 81.52021االول80.5ادبًشٌماء حامد كاظم لبج1035
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 81.52021االول80.5ادبًانسام جاسم سبتً خلٌف1036
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 81.33332020الثان81.3333ًادبًتبارك فالح حسن خلٌفه1037
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 81.16672021الثان81.1667ًادبًنور كاظم مذكور سوٌلم1038
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 812021الثان81ًادبًحوراء سلوان ستار عبد1039
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.83332021الثان80.8333ًادبًمٌالد جاسب حسٌن ماجد1040
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.83332021االول79.8333ادبًحسٌن ممدوح سالم سلمان1041
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 80.83332020االول80.8333ادبًعمر حاتم حمٌد عبٌد1042
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.33332021الثان80.3333ًادبًكوثر علً عبد الزهره خضر1043
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.33332021االول79.3333ادبًحنٌن عبد اللطٌف جلٌل لعٌب1044ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 80.33332021الثان80.3333ًادبًزٌدون ماجد وسمً جاسم1045
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.33332021االول79.3333ادبًعمار فرحان شبل لفته1046
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.33332021االول79.3333ادبًعبدهللا حسن خلٌل نهار1047
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 80.33332021االول79.3333ادبًشٌماء هاشم خورشٌد حمٌد1048

2020 - 80.33332021االول79.3333ادبًنرجس عدي دٌنار خنجر1049
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2001 - 80.28572002الثان80.2857ًادبًانتظار كامل اسود محسن1050
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.16672021االول79.1667ادبًحسٌن علٌوي لوٌذ محمد1051
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 80.16672021االول79.1667ادبًمرٌم ثامر احمد سلمان1052
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 80.16672020االول80.1667ادبًهبه جواد حاتم عبدهللا1053
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 802021الثان80ًادبًطه فالح حسن منصور1054
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 802021الثان80ًادبًجنات رضا شبٌب محٌسن1055
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.66672021الثان79.6667ًادبًحسٌن علً عبدالرزاق هبس1056ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.66672021االول78.6667أحٌائًمحمد صادق علً محسن1057
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.33332021االول78.3333ادبًحوراء جواد كاظم عل1058ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 79.33332021االول78.3333ادبًزهراء عباس جبار عبدالرضا1059
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.33332021االول78.3333ادبًمحمد تقً محمد طعمه شمخ1060ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2010 - 79.28572011الثان79.2857ًادبًصفاء وفر كرٌم هدهود1061
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.16672021االول78.1667ادبًزهراء سعد عبد القادر منات1062ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.16672021االول78.1667ادبًبتول علً حسٌن محمد1063
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.16672021الثان79.1667ًادبًزهراء رٌاض علً راض1064ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 79.16672021الثان79.1667ًادبًزهراء منٌر سلمان عوف1065ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 792021االول78ادبًزهراء باسم حسٌن عل1066ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 792021الثان79ًادبًعمر عبدهللا خلٌل عبد1067
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 792020الثالث79ادبًاحمد جاسم احمد سبع1068
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 792021الثان79ًادبًفرح جواد كاظم صدام1069
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 792021االول78ادبًرمله عبد الهادي حسٌن محسن1070
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 792021الثان79ًادبًفاطمة واثق لفته زامل1071
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2013 - 78.85712014االول78.8571ادبًهبه كرٌم نعناع عبٌد1072
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2019 - 78.83332020الثان78.8333ًادبًاٌة صالح حسٌن جاسم1073
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 78.83332021االول77.8333ادبًاحمد قٌس خضر كتاب1074
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 78.83332021االول77.8333ادبًحارث عبد القادر حمٌد رشٌد1075
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2018 - 78.71432019الثالث78.7143أحٌائًساره سعد اسماعٌل صالح1076
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 78.66672020االول78.6667ادبًشهد ضٌاء جبار محمود1077
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 78.66672021الثان78.6667ًادبًسجاد عبد هللا جبار بردان1078
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 78.66672020االول78.6667ادبًذو الفقار ٌاسر صٌهود حمود1079
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 78.52021االول77.5ادبًرٌهام حسن عبود جواد1080
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 78.52021الثان78.5ًادبًعمر ٌاسر قحطان جبار1081

2020 - 78.33332021االول77.3333ادبًأسل محمد محمود جاسم1082
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 78.16672021االول77.1667ادبًدانٌة محمد توفٌق غناوي1083
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2012 - 78.14292013االول78.1429ادبًاسراء جبار علوان فهد1084
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 782021االول77ادبًنبا صباح نوري رشٌد1085
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2004 - 77.71432005الثان77.7143ًعلمًنور قصً عبد الوهاب محمد1086

2020 - 77.66672021الثان77.6667ًادبًزهراء حسٌن علً صبري1087
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 77.52021االول76.5ادبًزٌنب عدنان كاظم جاسم1088
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 77.52021االول76.5أحٌائًمصطفى ولٌد محمود عبدهللا1089
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2019 - 77.52020الثان77.5ًادبًختام هاشم محمد زغٌر1090
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 77.33332021االول76.3333ادبًسمٌره محٌبس راشد طبك1091
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

2020 - 77.33332021االول76.3333ادبًطٌبة محمد ذٌاب سرحان1092
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة االنكلٌزٌة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2015 - 76.28572016االول76.2857ادبًنور علً فاضل محسن1093

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب1985 - 75.83331986االول75.8333علمًفاضل حسن رحٌمه جبر1094

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 75.16672021االول74.1667ادبًحسٌن حمزة ابراهٌم عل1095ً

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2004 - 73.85712005االول73.8571ادبًزهراء حسن فالح علً  حسن1096

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 73.16672021الثان73.1667ًادبًطٌبة عامر كاظم عباس1097

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 732021االول72ادبًاٌات سعد سلمان عبد الجلٌل1098

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 72.71432019االول72.7143ادبًصافات باسم محمد عبد الرحمن1099

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 72.52021االول71.5ادبًاٌه كرٌم جبر لفته1100

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2003 - 71.42862004الثان71.4286ًادبًسعاد علً عواد صالح1101

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 712021الثان71ًادبًفاطمة عماد عبٌد خضٌر1102

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 712019الثان71ًادبًزهراء جاسب خضٌر مهذول1103

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 70.66672021االول69.6667ادبًسحر حامد فرهود عل1104ً

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 70.52021الثان70.5ًأحٌائًابراهٌم جمال طه محمد1105

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2017 - 70.42862018الثان70.4286ًأحٌائًعز الدٌن كرٌم عبدهللا عل1106ً

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 70.33332021االول69.3333ادبًامنٌة تحسٌن عبد الرحمن كرٌم1107

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 70.33332021االول69.3333ادبًمحمود حامد فاضل حمود1108

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 70.16672021الثان70.1667ًادبًفاطمة حسنٌن شحاذة محسن1109

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 702020الثان70ًادبًساره كاظم عبٌد درب1110
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2010 - 69.85712011االول69.8571ادبًاٌالف رحٌم طاهر مدهوش1111

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 69.83332021االول68.8333ادبًاالء عبد الجلٌل علً فرج1112

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 69.52021الثان69.5ًادبًبنٌن قاسم عبد علً مهتلف1113

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 69.52021الثان69.5ًادبًفاطمه ندٌم حنون عبد الواحد1114

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 69.52021الثان69.5ًادبًضحى عادل عبٌد محٌمٌد1115

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2010 - 69.42862011الثان69.4286ًعلمًسٌف ثامر عبد الجبار احمد1116

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 68.83332021االول67.8333ادبًمرٌم عباس عبد طنش1117

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 68.33332021الثان68.3333ًادبًزٌنب عثمان سلمان جاسم1118

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2008 - 68.28572009الثان68.2857ًادبًمنقذ اسماعٌل كاظم فاضل1119

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 68.16672020االول68.1667ادبًمحمد عارف جواد فالح1120

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 68.16672021االول67.1667ادبًهمسه جاسم احمد عبد1121

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 67.66672021االول66.6667ادبًزٌنب ٌاسٌن عبد سلمان1122

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 67.66672021الثان67.6667ًادبًفرح غسان محمود خضٌر1123

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 67.52021االول66.5ادبًحسٌن باسل كرٌم حمودي1124

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2001 - 67.42862002الثان67.4286ًادبًفراس زهٌر مطرود راشد1125

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2008 - 67.28572009االول67.2857ادبًاٌالف مصطفى امٌن ابراهٌم1126

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 67.28572019االول67.2857أحٌائًفاطمة عباس فاضل كرٌم1127

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 67.16672021االول66.1667ادبًعلً محمد كاطع خلف1128

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 67.14292019الثالث67.1429أحٌائًنٌران مهدي جوامٌر عنٌزي1129

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 67.14292019الثان67.1429ًأحٌائًاسراء حمزه عاجل طاهر1130

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 672021الثان67ًادبًعلٌاء باسم جواد كاظم1131

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2008 - 672009الثان67ًعلمًضٌاء الدٌن جمال علً حسن1132

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 66.83332021الثان66.8333ًأحٌائًحسٌن ماجد عبد الحسٌن عبد نور1133

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 66.83332021االول65.8333ادبًمرتضى ماجد حمٌد حسون1134

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 66.83332021االول65.8333ادبًعبدهللا فالح عبدهللا صالح1135

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 66.83332021الثان66.8333ًادبًنور صدام مجٌد جواد1136

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2014 - 66.71432015االول66.7143علمًعلً محمود جواد هادي1137

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 66.66672021الثان66.6667ًادبًمؤمل جواد كاظم وروش1138
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 66.52020االول66.5ادبًمحمد حافظ شاكر محٌسن1139

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2016 - 66.28572017االول66.2857ادبًمنى كاظم محمد شهد1140

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 662020االول66ادبًحسٌن اسحاق بالل رٌحان1141

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 662021االول65ادبًعبدهللا ٌاس فاضل عل1142ً

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 65.83332021الثان65.8333ًادبًرسل رحٌم جاسم مشٌخر1143

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 65.83332020الثان65.8333ًادبًبنٌن محمد شٌهان جاسم1144

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2015 - 65.57142016االول65.5714ادبًعلً ثجٌل علً حسن1145

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2014 - 65.52015االول65.5ادبًعقٌل احمد حاتم حمودي1146

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 65.33332021الثان65.3333ًادبًرسل صادق عزٌز محمد1147

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 65.16672021االول64.1667ادبًزٌنب ناصر عبدالرزاق وهاب1148

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 65.16672021الثان65.1667ًتطبٌقًسٌف احمد مبدر ناٌف1149

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 652020االول65ادبًمحمد محسن عباس احمد1150

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 652021االول64أحٌائًمرٌم حمٌد عكلة حمد1151

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2016 - 64.85712017الثان64.8571ًأحٌائًابتسام جهاد عبد الحسٌن حسن1152

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2014 - 64.85712015االول64.8571ادبًعلً محمد عبود محمد1153

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 64.66672021الثان64.6667ًأحٌائًرحاب علً حمٌد خلٌفه1154

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2004 - 64.57142005الثان64.5714ًادبًعلً عبدالملك عبطان جاسم1155

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 64.52021الثان64.5ًادبًجعفر حمٌد شاطً رمٌض1156

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 64.33332021الثان64.3333ًادبًحٌدر محسن محمد كاظم1157

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 64.16672020الثان64.1667ًادبًنصر هللا اٌوب محمد صابر1158

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 642021الثان64ًأحٌائًشهد مازن عبدالستار حمزة1159

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2009 - 642010الثان64ًعلمًمحمد احمد مدٌح حمٌد1160

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2008 - 63.85712009االول63.8571ادبًهدى محمد فاضل ابراهٌم1161

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 63.83332021االول62.8333ادبًحسٌن سعد هادي خلف1162

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 63.83332021الثان63.8333ًتطبٌقًمحمد احسان علً محمود1163

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 63.83332021الثان63.8333ًتطبٌقًاحمد محمد محمود حمودي1164

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 63.16672021الثان63.1667ًادبًصباح علً خلٌل ابراهٌم1165

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2012 - 632013الثان63ًادبًعذراء قاسم محمد كاظم1166
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 632021الثان63ًأحٌائًاٌات عبد العباس فرحان مطشر1167

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 62.83332021الثان62.8333ًادبًكرار حٌدر رمضان صكبان1168

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2009 - 62.57142010االول62.5714علمًرانٌه محمد ابراهٌم عبد الرحمن1169

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 62.52021الثان62.5ًتطبٌقًكاملة علً احمد عمر1170

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2016 - 62.42862017الثالث62.4286علمًكرار جبار غمٌس محٌسن1171

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2012 - 62.42862013الثان62.4286ًادبًرٌهام قحطان علً سلمان1172

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2002 - 62.42862003الثان62.4286ًادبًسجى سالم عبد هللا عبد الزهرة1173

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 62.28572019الثالث62.2857تطبٌقًرضا حسٌن علً حسٌن1174

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2017 - 62.28572018الثالث62.2857ادبًحاتم كرٌم فرحان مكٌف1175

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 62.16672021الثان62.1667ًادبًزٌنب ناصر علً جاسم1176

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًسعد حمٌد عوده محمود1177

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًحكمت جالل علً راض1178ً

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2018 - 62.14292019الثالث62.1429ادبًعلً عدنان عبٌد هندي1179

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 622021االول61ادبًفاطمه ٌوسف حٌدر شرٌف1180

2اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 622021الثان62ًادبًحسٌن رٌاض ناجً رشٌد1181

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًأحمد هاشم خلٌل كاظم1182

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 61.83332021الثان61.8333ًتطبٌقًاحمد محمد قاسم جاسم1183

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2015 - 61.71432016الثالث61.7143ادبًمصطفى خلف نعمه راض1184ً

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2019 - 61.66672020الثان61.6667ًادبًكرار طالب خلٌف حسٌن1185

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 61.66672021الثان61.6667ًادبًزهراء وسام هانً سمر1186

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 61.66672021الثان61.6667ًادبًحسٌن عبد االمٌر غائب محمود1187

1اللغة االنكلٌزٌةكلٌة االداب2020 - 61.66672021الثان61.6667ًادبًاحمد ناجً حمدان جاسم1188

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 91.16672021االول90.1667ادبًامنه عامر عبد سلطان1189

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 832021االول82ادبًبٌارق جاسم محمد مهاوش1190

1اللغة العربٌةكلٌة العلوم االسالمٌة2003 - 82.8714052004الثان68.8571100ًادبًاسراء راضً ثكب لجالج1191

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 812021االول80ادبًفٌفٌان علً قاسم عل1192ً

2020 - 78.16672021االول77.1667ادبًزهراء عباس فاضل مظلوم1193
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 77.83332021الثان77.8333ًادبًعباس قصً غضبان موسى1194
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 77.33332021االول76.3333ادبًاٌمان محمد فرحان صالح1195

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2017 - 772018الثان77ًادبًرسل مشتاق ابراهٌم نعمة1196

2020 - 76.83332021الثان76.8333ًادبًهدى جلٌل ابراهٌم فٌض هللا1197
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 76.66672021االول75.6667أحٌائًحسٌن عدنان كاظم حسون1198ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2001 - 76.57142002االول76.5714ادبًنور علً محمد عل1199ً

2006 - 76.42862007االول76.4286ادبًنور محمد قمر محمد1200
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 76.33332021الثان76.3333ًادبًحسٌن جواد كاظم رشٌد1201
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 75.83332021الثان75.8333ًادبًسارة عبدالحسٌن كٌف عنك1202

2020 - 75.83332021االول74.8333ادبًعال عبد السالم محمد عل1203ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2019 - 75.66672020الثان75.6667ًادبًلمٌاء علً ابو شنون عات1204ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 75.66672021الثان75.6667ًادبًعبد الرحمن مسعود ناجً مسعود1205
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 75.52021االول74.5ادبًسارة كرٌم هادي حسٌن1206
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 75.33332021الثان75.3333ًادبًزهراء هشام عبدهللا حسن1207
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 75.33332021االول74.3333ادبًوسن حمٌد رشٌد حسٌجان1208
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 75.16672020االول75.1667ادبًعلً رعد سلطان فٌاض1209
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2012 - 75.14292013االول75.1429ادبًشٌماء جاسب كاطع زوٌد1210
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 74.52021الثان74.5ًادبًنور كطفان مظلوم عل1211ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2002 - 74.42862003االول74.4286ادبًغانم فارس ٌاسٌن مجول1212
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 74.33332021الثان74.3333ًادبًتقى محمد جاسم محٌسن1213
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 742021الثان74ًادبًام البنٌن فالح حسن منات1214ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 742021االول73ادبًثائر عدنان حمد إسماعٌل1215
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2006 - 73.85712007االول73.8571علمًهند رعد جودي حسان1216

2020 - 73.33332021االول72.3333ادبًمحمد سعد محمود علوان1217
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 73.16672021االول72.1667ادبًامنه نبٌل نذٌر كتوت1218
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2012 - 732013االول73ادبًمرتضى عبد الزهرة مشعل مزعل1219
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 732021االول72ادبًمالك ثامر ٌوسف عبد الرحمن1220
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 72.83332021الثان72.8333ًادبًزٌنب سلمان علوان مولى1221
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2002 - 72.71432003الثان72.7143ًادبًلقاء كرٌم عباس صالح1222
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 72.66672021االول71.6667ادبًحسن شاطً سلمان سعٌد1223
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2012 - 72.42862013الثان72.4286ًادبًعفاف عبدالخالق عواد سلٌمان1224
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 72.33332021االول71.3333ادبًاحمد حسٌن علً خمٌس1225
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2017 - 72.14292018االول72.1429ادبًاٌّة عدنان حبٌب كذة1226
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 722021االول71ادبًعلً مؤٌد هلٌل نهٌر1227
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2015 - 71.71432016الثالث71.7143ادبًمٌسم حمزه عبدهللا نصار1228
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 71.52021الثان71.5ًادبًامٌنة عساف محمود ظاهر1229

2020 - 71.33332021الثان71.3333ًادبًتبارك قاسم حمودي شرج1230ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2014 - 70.85712015االول70.8571ادبًزٌنب عبدهللا جبار موسى1231
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 70.66672021الثان70.6667ًادبًنور فاٌق حمٌد وهٌب1232

2020 - 70.52021الثان70.5ًادبًبالل توفٌق عبد حمود1233
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2020 - 70.52021الثان70.5ًتطبٌقًاٌه علً صدام عباس1234
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 70.33332021الثان70.3333ًادبًاسماء علً محسن علوي1235

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 70.33332021الثان70.3333ًادبًزٌنه مجٌد سعٌد حسن1236

2020 - 702021االول69ادبًزٌنب قٌس محمد حبٌب1237
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 702020الثان70ًادبًفاطمة سلمان حسٌن مصٌل1238
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 69.83332021االول68.8333ادبًوفاء صالح صافً عزٌز1239
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 69.66672021الثان69.6667ًادبًعائشه جمٌل خلف محسن1240

61 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 69.52021االول68.5أحٌائًام البنٌن ٌاسر حسٌن حٌال1241
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 69.33332021االول68.3333ادبًاٌناس ابراهٌم تعبان عراك1242ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2012 - 692013الثان69ًادبًهناء حسٌن علً نجم1243
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 692021الثان69ًادبًفاطمه سلمان عبد الحافظ حسون1244
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2013 - 692014االول69ادبًشهد شاكر كرٌم ترٌج1245ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2005 - 692006الثان69ًعلمًابتهال عبد الحسن مصطاف الجبوري1246
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 68.83332021الثان68.8333ًادبًرغده حٌدر احمد داود1247
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 68.66672021االول67.6667ادبًبنٌن عارف جابر موسى1248
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 68.33332021الثان68.3333ًادبًٌحٌى صالح عبد الحسن فاضل1249
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 68.16672021الثان68.1667ًادبًهاجر جبار قاسم محمد1250
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2012 - 68.14292013االول68.1429ادبًندى داود سلمان حسن1251

2014 - 68.14292015االول68.1429ادبًساره محمد صالح مهدي1252
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 67.83332021الثان67.8333ًادبًصفاء حسن ونٌس خضر1253
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 67.83332021االول66.8333ادبًهبة محمد كرٌم عبود1254

2006 - 67.71432007الثان67.7143ًادبًروٌده كاظم محمد مهدي1255
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 67.66672021الثان67.6667ًادبًسجاد كامل جبار دكمان1256
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2012 - 67.57142013االول67.5714ادبًعلً فٌصل كسار فندي1257
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2018 - 67.57142019الثان67.5714ًادبًمرتضى غانم حسن عل1258ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 67.52021االول66.5ادبًاحمد علً هاشم حسن1259
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 67.52020االول67.5ادبًتبارك سعدون عبد الرزاق حمادي1260

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2011 - 67.28572012الثان67.2857ًادبًآٌة عباس بادي حسون1261ً

2020 - 67.16672021االول66.1667ادبًمنار جبار حسن زغٌر1262
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 672020الثان67ًأحٌائًحوراء سامً خلٌل برهم1263
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2019 - 66.83332020الثان66.8333ًادبًٌاسر حمودي عبدزٌد حسن1264
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.66672021االول65.6667ادبًحلٌمة كاظم حسون حلو1265

2020 - 66.52021االول65.5تطبٌقًحسٌن محمد كاطع جبر1266
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2000 - 66.42862001الثان66.4286ًعلمًابتسام عبدهللا محمد وٌس1267

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.33332021الثان66.3333ًادبًدنٌا محمد فاضل مك1268ً

2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًعلً امٌن مزعل مزبان1269
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 66.16672020االول66.1667ادبًمهدي صالح غضبان طاهر1270
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.16672021الثان66.1667ًادبًمٌس عبد الحكٌم هشام صالح1271

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.16672021االول65.1667ادبًسجى حٌدر خلف جبار1272
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 66.16672021الثان66.1667ًتطبٌقًمحمدصادق طالل طارق محمد1273
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2020 - 66.16672021الثان66.1667ًادبًنور علً رحٌم عبد1274
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 66.16672021االول65.1667ادبًنور محمود جابر غلٌم1275

2020 - 662021الثان66ًادبًحسن هادي راشد عكش1276
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 662016االول66ادبًبتول علً سلمان داود1277

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 662021الثان66ًادبًمرٌم علً عٌال شنون1278

2020 - 65.66672021الثان65.6667ًادبًكرار عادل حسٌن شلتاغ1279
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 65.52021الثان65.5ًادبًعلً فراس عبدالحمٌد شهاب1280
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 65.52021االول64.5ادبًلٌث عبد رحٌل عل1281ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 65.33332021االول64.3333ادبًدالٌا خالد عبد حسٌن1282

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2011 - 65.28572012الثان65.2857ًادبًضحى عماد هادي عذاب1283

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 65.16672021االول64.1667ادبًفرح رحٌم عبد  عفات1284

2014 - 65.14292015الثان65.1429ًعلمًنجالء مهدي قاسم ادبٌس1285
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 652020االول65ادبًحارث صاحب محمود صخٌل1286
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 652021االول64ادبًندى زهٌر جمعه محمد1287

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًهٌام طالل خلف جبر1288

2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًماجد عبد هللا وشل هبع1289
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًرسول عبدالرضا احمد عكٌل1290
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 64.52021الثان64.5ًادبًشمس أحمد عبد االمٌر عزٌز1291
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 64.52021االول63.5ادبًفاطمة حبٌب جبار ناصر1292
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 64.52021الثان64.5ًادبًتبارك محمد مهدي صبري1293

2020 - 64.33332021االول63.3333ادبًدعاء قصً علً عباس1294
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2020 - 64.33332021االول63.3333ادبًزهراء فاروق جمعه حسن1295
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 64.33332021الثان64.3333ًادبًكوثر باسل عالوي زامل1296

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 64.16672021الثان64.1667ًادبًنجاح حمدان مسعود عبد1297

2011 - 64.14292012الثان64.1429ًعلمًحسٌن كرم هللا جبار حسٌن1298
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2014 - 642015الثان64ًادبًسرى خلٌل عبد الجلٌل عات1299ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 642021الثان64ًادبًنور الهدى سعدون كاظم بدر1300
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 642020الثان64ًادبًساره فٌصل علً حسن1301

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2013 - 642014االول64ادبًجنات عبد الحمٌد حمود السعٌدي1302

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 642021الثان64ًأحٌائًرٌم عبدالكاظم حموز ابو شخٌره1303

2017 - 63.71432018الثان63.7143ًعلمًرعد اسعد علً مطلك1304
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2008 - 63.71432009الثان63.7143ًادبًنورس عماد محمد سعٌد حمزة1305
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 63.66672021الثان63.6667ًادبًاٌات قاسم كاظم سعٌد1306

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 63.66672021الثان63.6667ًادبًزهراء عصام هانً فٌصل1307

2020 - 63.52021الثان63.5ًادبًمرٌم محمد جوٌد كرٌم1308
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 63.52021الثان63.5ًتطبٌقًاحمد قٌس عبد الكاظم ذٌاب1309
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 63.33332021الثان63.3333ًادبًزٌنب مجٌد محمد لعٌب1310ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 63.16672021االول62.1667ادبًلٌث وعد احمد راض1311ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2005 - 63.14292006الثان63.1429ًادبًرواء خلٌف صالح حسٌن1312

2011 - 632012الثان63ًادبًجنان طالب فاضل مهدي1313
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 632021االول62ادبًسجاد عبد الواحد عبدالحسٌن طاهر1314
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 632021الثان63ًادبًزهراء ابراهٌم عٌد حسن1315
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 632020االول63ادبًفاطمه محمد ثامر حسٌن1316
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2015 - 62.85712016االول62.8571علمًورود عادل حسن مدح1317ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2012 - 62.85712013الثالث62.8571ادبًسارة جعفر عبد الحسن عل1318ً

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 62.83332021الثان62.8333ًادبًدانٌه خالد عبد ثوٌن1319ً

2019 - 62.83332020االول62.8333ادبًسجاد فٌصل عوده حسٌن1320
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 62.83332021االول61.8333ادبًبنٌن عدي خلٌل هاشم1321
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2017 - 62.71432018االول62.7143ادبًمصطفى مجٌد محٌسن عذاب1322
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 62.66672021االول61.6667ادبًتبارك محمد جبار سلطان1323
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 62.66672021الثان62.6667ًادبًمحمد حٌدر حسٌن منات1324ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 62.66672021الثان62.6667ًادبًساره مهدي صافً مشاري1325

2019 - 62.66672020الثان62.6667ًادبًتبارك حمٌد رشٌد مجٌد1326
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًطٌبه عباس حسن بان1327ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًورود مازن ابراهٌم اسماعٌل1328

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2005 - 62.42862006الثان62.4286ًادبًدعاء عبد الهادي جبار الشموس1329ً

2012 - 62.28572013الثالث62.2857ادبًلٌنه عامر عواد مخلف1330
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًٌسرى جبار حسٌن كاظم1331
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2020 - 62.16672021الثان62.1667ًادبًمرٌم محمد مطر ثامر1332
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 622020الثالث62ادبًفاطمة محمد فرحان محٌسن1333
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
2اللغة العربٌة

2019 - 622020الثالث62ادبًشهد مؤٌد جاسم عبد الرضا1334
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 
1اللغة العربٌة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 61.83332021الثان61.8333ًادبًرحمه حامد عبد المهدي محمد1335

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 61.66672020الثان61.6667ًأحٌائًمرٌم علً كاظم كعٌد1336

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 61.52020الثان61.5ًأحٌائًنوف سٌف منصور حمد1337

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 61.33332020االول61.3333أحٌائًجنان فوزي كرٌم نفل1338

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 61.14292016االول61.1429ادبًهبة سعد عبد االمٌر عله1339

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 612021الثان61ًأحٌائًرند اسامه غالب طالب1340

5اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2015 - 60.71432016الثان60.7143ًادبًنورهان صادق فرحان خلف1341

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2014 - 60.71432015الثان60.7143ًادبًزٌنب احمد رسن العٌب1342ً

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.52021الثان60.5ًادبًهٌفاء عماد شغاتً فنجان1343
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.52021االول59.5ادبًاسماء حمٌد عبد وٌس1344

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 60.52020الثالث60.5ادبًهدٌر صالح مهدي جبار1345

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 60.33332020الثان60.3333ًادبًنعمت طالب شكر محمود1346

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 60.33332020الثان60.3333ًادبًزهراء حٌدر ستار جبار1347

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.16672021الثان60.1667ًتطبٌقًمرٌم عبد عباس صالح1348

2اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 60.16672021الثان60.1667ًأحٌائًنبأ محمد ٌاسٌن خضٌر1349

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 602021الثان60ًادبًصبٌحة كطان منصور تق1350ً

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 602021الثان60ًادبًفاطمة سامً جمٌل برٌسم1351

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2011 - 602012الثالث60علمًساره حسن علً حردان1352

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2002 - 59.85712003االول59.8571ادبًنوال نعٌم منشد دل1353ً

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 59.83332020الثالث59.8333ادبًدعاء علً حمٌد فٌاض1354

4اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 59.66672020الثان59.6667ًادبًرقٌه عباس عبٌد عوٌد1355

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.66672021الثان59.6667ًادبًنور عبد المنعم علً نواف1356

6اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.52021الثان59.5ًادبًنور محمد مسٌر عبٌد1357

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2017 - 59.42862018الثالث59.4286ادبًاسماء اٌاد حمد سلٌمان1358

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 59.33332020الثان59.3333ًادبًغفران عباس مزعل مهدي1359

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.33332021الثان59.3333ًتطبٌقًتبارك منٌر مهدي راشد1360

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 59.28572020االول59.2857أحٌائًطٌبة سعد نجم عبد هللا1361

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2014 - 59.28572015الثالث59.2857ادبًزٌنب عباس حسون علٌوي1362

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.16672021الثان59.1667ًادبًروان نبٌل فاضل عبد هللا1363

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 59.16672021االول58.1667ادبًمارٌا كامل عباس طالل1364

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2012 - 59.14292013الثالث59.1429ادبًشٌماء علً حسٌن عبدهللا1365

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2011 - 592012الثان59ًعلمًحنٌن ثامر عوٌد محمد1366

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2017 - 58.71432018الثالث58.7143ادبًعذراء مسهر فرحان حسٌن1367

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.66672021الثان58.6667ًادبًزهراء نصٌر محمود عبد االمٌر1368

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.66672021االول57.6667ادبًاسراء نجٌب جواد عبدهللا1369

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًسرى سعد وادي خلف1370

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.52021الثان58.5ًادبًدعاء خالد حامد حمران1371
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 58.33332021الثان58.3333ًتطبٌقًزهراء صباح علً صباح1372

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 58.33332020الثالث58.3333ادبًشمس بالل اسماعٌل عبد االمٌر1373

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 58.16672020الثان58.1667ًادبًشهد ضاري خمٌس اسماعٌل1374

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2019 - 582020الثان58ًادبًتبارك عقٌل مشالً مهجهج1375

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2009 - 582010الثالث58ادبًدعاء عبد الكاظم جواد كاظم1376

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.52021الثان57.5ًتطبٌقًمرٌم تركً عطٌة حسٌن1377

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.52021الثان57.5ًأحٌائًنبأ احمد عبداللطٌف احمد1378

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.52021الثان57.5ًادبًسجى عٌد علً صالح1379

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 57.52021الثان57.5ًأحٌائًندى رٌاض اكرٌم عل1380ً

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 572021الثان57ًتطبٌقًجمانة عالء كاظم حسٌن1381

1اللغة العربٌةكلٌة التربٌة للبنات2020 - 572021الثان57ًادبًاٌة رشٌد حمود علك1382

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 89.57142021االول89.5714محاسبةزهراء حٌدر عارف رشٌد1383

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 87.83332021االول86.8333ادبًزهراء رٌاض عبدالواحد خلف1384

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 87.42862021الثان87.4286ًمحاسبةفاطمة سلمان زامل حسٌن1385

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 872021االول87محاسبةمرٌم ٌاسٌن سلٌمان عبدهللا1386

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 85.66672021االول84.6667ادبًهبه ٌوسف علً جواد1387

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 85.57142021االول85.5714محاسبةعبد المهٌمن تحسٌن عبد الرزاق شندل1388

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 85.33332021االول84.3333ادبًرند صالح حسن عل1389ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 85.28572021الثان85.2857ًمحاسبةاٌالف عبد الكرٌم جاسم حمادي1390

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 85.14292021االول85.1429محاسبةنبأ اٌاد وهاب شاكر1391

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 852021االول85محاسبةعزام فالح ٌاسٌن عوده1392

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2002 - 84.71432003االول84.7143علمًزٌنب شاكر جواد كاظم1393

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 84.57142021االول84.5714محاسبةسالً رشٌد غانم فرحان1394

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 84.52012االول84.5محاسبةسداد حسن سمٌر حسٌن1395

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 84.42862021االول84.4286محاسبةعلً محمود عبد هللا شالل1396

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 842012االول84محاسبةدعاء ٌحٌى حسن حمد1397

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.71432021االول82.7143محاسبةتبارك جاسم جلوب حسٌن1398

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.57142021االول82.5714محاسبةاٌة احمد عقٌل مسلم1399
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.42862021االول82.4286محاسبةعذراء فراس عبد هللا عباس1400

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.28572021الثان82.2857ًمحاسبةزهراء علً شمس الدٌن محمد عل1401ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 82.14292021االول82.1429محاسبةسجاد باسم لطٌف حرب1402ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 822021االول82محاسبةام البنٌن مهند كرٌم علٌوي1403

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.85712021االول81.8571محاسبةعلً حسٌن علً حشٌش1404

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.71432021االول81.7143محاسبةزهراء حٌدر سامً حاتم1405

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 81.71432021االول81.7143محاسبةطارق وعد طارق حسٌن1406

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 81.6252018االول81.625محاسبةهبة عماد كمال عثمان1407

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 812021االول81محاسبةفاطمة جواد نجم عبادة1408

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.85712021االول80.8571محاسبةصفا مؤٌد صادق رشٌد1409

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 80.6252019الثان80.625ًمحاسبةوالء علً حسٌن داود1410

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.57142021االول80.5714محاسبةفاطمه رعد ناصر حسٌن1411

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 80.52017االول80.5محاسبةجعفر عبدالجبار عبدهللا غال1412ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.42862021االول80.4286محاسبةزهراء ربٌع قاسم زاٌر1413

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 80.3752019االول80.375محاسبةمرٌم احمد فرٌد هرس1414

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 80.28572019االول80.2857تطبٌقًعبد الملك صالح مهدي سرهٌد1415

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 80.28572021االول80.2857محاسبةبنٌن ماجد علوان خشلوك1416

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 802021االول80محاسبةمحمد صباح محمود شاكر1417

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 802021االول80محاسبةمنتهى علً احمود اسفٌح1418

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2002 - 792003االول79علمًاوس رٌاض عبد الجلٌل جاسم1419

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.83332021االول77.8333ادبًساره مؤٌد عبد هللا عل1420ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.16672021الثان78.1667ًادبًمنه هللا علً محمود عل1421ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 782021االول77ادبًشهد عالء عدنان عبد الرزاق1422

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.66672021االول76.6667ادبًحسٌن عالء سلمان حنون1423

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2009 - 77.42862010الثان77.4286ًادبًسارة هادي مهدي ابراهٌم1424

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 77.33332020الثان77.3333ًادبًتبارك ضرغام خزعل رحٌم1425

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.33332021االول76.3333ادبًعلً حمدي رشٌد بدن1426

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 76.83332020االول76.8333ادبًحسٌن عالء عبود محسن1427
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2002 - 76.28572003االول76.2857ادبًعلٌاء قاسم محمد خلف1428

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 75.42862005الثان75.4286ًعلمًفائز عباس فاضل سلمان1429

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 75.33332021الثان75.3333ًتطبٌقًلٌث حسن ناهً ضامن1430

2المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 74.83332020االول74.8333ادبًعمر عدنان عبٌد كشمور1431

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 74.83332021الثان74.8333ًادبًنور حٌدر حسن عل1432ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 742021االول73ادبًمرٌم علً ثجٌل ناصر1433

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2006 - 742007االول74ادبًدعاء علً اسماعٌل رشم1434

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 742021االول73ادبًطه شهاب احمد حسٌن1435

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2012 - 73.85712013االول73.8571ادبًدٌنا كرٌم رشٌد عبود1436

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 73.66672021الثان73.6667ًادبًاحمد ضاري مرعً شالل1437

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 73.52021االول72.5ادبًاٌالف صالح درع خلف1438

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 73.33332020االول73.3333تطبٌقًٌاسر صباح امٌن فرحان1439

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 73.28572019الثالث73.2857أحٌائًسحر طه داود سلمان1440

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 73.16672021الثان73.1667ًادبًرسل عمار حاتم مح1441ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 732021االول72ادبًرسل عامر جعفر عبد الحسٌن1442

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 732021االول72ادبًازهر محمود سلمان خلٌفه1443

2المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 72.83332021االول71.8333ادبًشهالء حسٌن علً نصٌف1444

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 72.28572017الثان72.2857ًادبًزٌد جاسم علً شبل1445

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 72.16672021االول71.1667ادبًعلً صالح عباس كاظم1446

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 72.16672021االول71.1667ادبًامٌن عباس محمد مٌرزا1447

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 722021الثان72ًادبًاحمد عباس علً صلبوخ1448

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 722021الثان72ًادبًاحمد محمد علً جالل جاسم نصٌف1449

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 722021الثان72ًادبًعلً بشار محمود مال هللا1450

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 722021الثان72ًادبًهبة جاسم جٌاد صالح1451

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2006 - 71.85712007االول71.8571ادبًعلً فاضل صبري عبد الكرٌم1452

2المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2012 - 71.71432013الثان71.7143ًادبًاٌمان صادق حسن كاظم1453

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.52021االول70.5ادبًعباس ولٌد عٌسى تعٌب1454

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.52021االول70.5ادبًفاطمة جاسم محمد حسن1455
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 71.52020الثان71.5ًادبًمٌس كرٌم فاخر جاسم1456

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.33332021االول70.3333ادبًاسراء صفاء احمد ناج1457ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.16672021االول70.1667ادبًنورس سعد حسٌن ناصر1458

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 71.16672020االول71.1667ادبًاٌالف ماجد محمد شبٌب1459

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 71.16672021الثان71.1667ًادبًزهراء مرتضى عبدالزهرة عبدهللا1460

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 712020االول71ادبًسجاد ناصر ملبس مشجل1461

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 712012الثان71ًادبًٌاسمٌن ٌوسف علً جواد1462

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 712020االول71ادبًنرجس محمد جاسم نصٌف1463

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 70.85712012االول70.8571ادبًهدٌر محمد عدنان سلمان1464

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 70.83332021االول69.8333ادبًحسٌن مهدي عباس محمد1465

2المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 70.66672020االول70.6667ادبًمحمد مهدي نجم لملوم1466

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 70.52021االول69.5ادبًجالل كامل سعٌد هاشم1467

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 70.52021الثان70.5ًادبًمها محمد جاسم دب1468ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 70.52021االول69.5ادبًاحمد صباح عبد لفته1469

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 70.33332020االول70.3333ادبًسالً جاسم محمد عل1470ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2000 - 69.42862001الثان69.4286ًعلمًعلً عباس محسن زفر1471

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 69.42862012الثان69.4286ًادبًفالح حمٌد حسٌن جاسم1472

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 69.33332021الثان69.3333ًادبًمحمد حمٌد مطرود حمود1473

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 69.33332021االول68.3333ادبًرحاب عباس سالم خلف1474

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 69.33332021الثان69.3333ًادبًمجتبى عدي هاشم جبار1475

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 69.33332020الثان69.3333ًادبًخوله عبدهللا جاسم حمادي1476

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2001 - 68.85712002الثان68.8571ًادبًحسام جابر عٌدان منصور1477

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.83332021االول67.8333ادبًنور رٌاض ابراهٌم حسٌن1478

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 68.66672020الثان68.6667ًادبًحٌدر محمد صبري جٌاد1479

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 68.57142015االول68.5714ادبًابراهٌم فاضل عباس هاشم1480

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.52021االول67.5ادبًفاطمه حاكم مالح عباس1481

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 68.52020االول68.5ادبًفاطمه علً حسٌن كاظم1482

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.52021الثان68.5ًادبًٌا سر كرٌم شناوه صالح1483
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.33332021االول67.3333ادبًاحمد ستار جبار دل1484ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 68.16672021الثان68.1667ًادبًانس احمد كامل احمد1485

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 68.14292018الثان68.1429ًادبًعلً مهدي عبود سبهان1486

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 682021الثان68ًادبًسجاد اٌاد عبد كافه1487

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.83332021االول66.8333ادبًمظفر سالم فرحان ٌوسف1488

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.66672021االول66.6667ادبًحسن عماد عبد الوهاب عبد الرزاق1489

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.52021االول66.5ادبًٌوسف حامد مجٌد رشٌد1490

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 67.52021الثان67.5ًادبًغفران محمد قاسم سلمان1491

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 67.42862019الثان67.4286ًأحٌائًمحمد ثامر ثابت احمد1492

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 67.16672020االول67.1667ادبًعلً زهٌر كاظم رضا1493

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021الثان67ًادبًرانٌه كامل عبد الحسٌن سلمان1494

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021االول66ادبًٌقٌن احسان هادي رحٌمه1495

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021االول66ادبًعبدهللا فارس سالم حامد1496

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021االول66ادبًبنٌن علً جبر منشد1497

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021الثان67ًادبًمصطفى حسٌن كرٌم انعٌم1498

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021االول66ادبًنور حسٌن عبدهللا حسٌن1499

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 672021االول66ادبًكرار هاشم محمد جواد1500

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2012 - 66.85712013االول66.8571علمًنور عامر حربً عباس1501

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.83332021االول65.8333ادبًعلً فٌصل محمد منصور1502

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 66.71432019الثالث66.7143ادبًعلً صافً مجٌد كاطع1503

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.66672021الثان66.6667ًادبًزٌنب مجٌد بدٌوي سلوم1504ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 66.66672020الثان66.6667ًادبًعلً نصٌر حاتم جاسم1505

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.66672021الثان66.6667ًادبًرقٌة محسن علً محٌسن1506

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 66.52020االول66.5ادبًجعفر ثاٌر مزود خلف1507

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.52021الثان66.5ًادبًجعفر اسعد ابراهٌم جال1508ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.52021الثان66.5ًادبًاٌة اركان صبحً محمد1509

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.52021االول65.5تطبٌقًحسٌن محمد كاطع جبر1510

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًعلً احمد جمٌل شنٌشل1511
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًعلً ماجد عمران موسى1512

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 66.33332020الثان66.3333ًادبًمحمد حسن عجٌل حسن1513

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.33332021الثان66.3333ًأحٌائًسجاد خالد عادل ورور1514

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.33332021الثان66.3333ًادبًسجاد عبدهللا طالل طاهر1515

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.16672021الثان66.1667ًادبًزهراء عدنان كرٌم جاسم1516

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.16672021الثان66.1667ًادبًحٌدر عٌاد شرٌف احمد1517

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 66.16672020االول66.1667ادبًحٌدر كرٌم محسن ثوٌن1518ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 66.16672021االول65.1667ادبًٌوسف اسماعٌل عبد المنعم اسماعٌل1519

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 66.14292015االول66.1429ادبًنور ثامر عباس هاشم1520

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021االول65ادبًمرتضى احمد ثانً عبود1521

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021االول65ادبًصفا مثنى خالد عل1522ً

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021االول65ادبًعلً كهالن احمد رشٌد1523

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021االول65ادبًزٌد طارق جاسم محسن1524

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 662021الثان66ًادبًعلً معمر زغٌر حٌدر1525

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 65.85712019الثان65.8571ًادبًحسام الدٌن عبد الحسٌن الزم عبد هللا1526

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 65.85712019االول65.8571تطبٌقًمرتضى سعد عبد الرسول امٌن1527

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.83332020الثالث65.8333ادبًمٌثم طالب ثابت كاظم1528

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.83332021االول64.8333ادبًكاظم جواد فاضل عبٌد1529

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.83332020االول65.8333ادبًمحمد ادهم احمد علوان1530

1المحاسبةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.83332021الثان65.8333ًادبًتقى حازم خلف كاظم1531

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2017ً - 96.71432018الثان96.7143ًأحٌائًكرار عبد الحسٌن نعمة حسٌن1532

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 92.42862021االول92.4286أتصاالتعمار عبد حسٌن مجحم1533

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 89.66672021الثان89.6667ًأحٌائًحوراء محمد خلٌل كاظم1534

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 89.57142021االول89.5714حاسباترشا جمعة جبر جاسم1535
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 88.85712021االول88.8571حاسباتنرمٌن احمد محمد رضا1536

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 88.71432021االول88.7143حاسباتسالً فاضل فلٌح حسن1537

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 76.25332021االول75.2533أحٌائًحسن احمد محمد توفٌق1538

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 86.83332021الثان86.8333ًأحٌائًامٌر هاشم محمد مشكور1539

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 86.14672021الثان86.1467ًتطبٌقًحسٌن ٌاسٌن ٌوسف محمد1540

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 84.66672021الثان84.6667ًتطبٌقًمازن محمد عبد سعٌد1541

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.83332021االول74.8333تطبٌقًمجتبى علً فٌصل ترك1542ً

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 83.66672020الثان83.6667ًأحٌائًسجى عالوي حسٌن نجم1543

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 82.66672021الثان82.6667ًتطبٌقًحسٌن عبد الرحمن علً حسٌن1544

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 82.52021الثان82.5ًأحٌائًزٌن العابدٌن سٌف كاظم كاطع1545

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2018ً - 82.42862019االول82.4286تطبٌقًاركان ثامر ذٌاب ٌونس1546

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 822021الثان82ًتطبٌقًعلً محمد فاضل عباس1547

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 822021الثان82ًأحٌائًعبد هللا مسلم عوض عباس1548

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 81.66672020االول81.6667أحٌائًزهراء حٌدر عبد الرزاق سلمان1549
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.92021الثان80.9ًتطبٌقًخالد ولٌد محمد عل1550ً

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.6672021االول74.6667أحٌائًباسم نافع عبد نجم1551

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.16672021الثان80.1667ًتطبٌقًمحمد ثامر ذٌاب ٌونس1552

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 79.83332020الثالث79.8333أحٌائًسفٌان نزهان عاٌد عزٌز1553

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 79.33332021الثان79.3333ًأحٌائًمحمد قاسم محمد عل1554ً

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 792020االول79أحٌائًزهراء حقً اسماعٌل محسن1555

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2010ً - 792011الثان79ًعلمًرشا محمود مصطفى عبدالحسٌن1556

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.16672021االول74.1667أحٌائًروان قٌس مهدي عباس1557

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 78.33332021الثان78.3333ًأحٌائًسٌف مهند عبد الزهرة مهدي1558

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.83332021الثان77.8333ًأحٌائًنبا ابراهٌم سرحان الزم1559

1المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.66672021االول73.6667تطبٌقًعلً عبد الصاحب عبد الرزاق صالح1560

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.52021الثان77.5ًتطبٌقًفهد احمد عباس عبٌد1561

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.83332021الثان72.8333ًتطبٌقًمجٌد رشٌد مجٌد حمٌد1562

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.16672021االول73.1667أحٌائًقبس عباس محمد مصطفى1563

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 77.16672021الثان77.1667ًتطبٌقًامٌر عماد عبدالحسٌن عباس1564

76 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

3الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.83332021الثان72.8333ًتطبٌقًمحمود هانً احمد منصور1565

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 76.66672021الثان76.6667ًتطبٌقًحسٌن لفتة محسن عبدالعزٌز1566

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.66672021االول72.6667تطبٌقًمٌنا اسعد عزٌز هادي1567

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 76.13332021الثان76.1333ًتطبٌقًابراهٌم مصطفى عبد الجلٌل ابراهٌم1568

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 75.52021الثان75.5ًأحٌائًزهراء عبد الحسٌن جلوب بدر1569

3الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.83332021االول71.8333أحٌائًطٌبه انس صبٌح شاكر1570

3الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.66672021الثان72.6667ًتطبٌقًاٌات سامر سلٌم عبدالباق1571ً

2المعلومات واالتصالتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.66672021الثان74.6667ًتطبٌقًمصطفى أمجد قاسم محمد1572

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2006ً - 93.85712007الثان93.8571ًعلمًحسٌن عباس جواد حسون1573

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2013ً - 92.28572014االول92.2857علمًمصعب احمد سالم صالح1574

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 87.83332021الثان87.8333ًتطبٌقًحسٌن فاضل ناهً شطٌب1575

اٌمن احمد عجٌل شمخ1576ً
االلكترونٌك 

والسٌطرة
1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 86.42862021االول86.4286

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 86.14292021الثان86.1429ًالكهرباءحوراء جمٌل وداعة نجم1577

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2003ً - 83.85712004الثان83.8571ًعلمًإسراء حقً إسماعٌل امٌن1578

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 83.66672021الثان83.6667ًتطبٌقًمحمد علً ٌحٌى صبري لفته1579

علً صفاء هادي مردان1580
االلكترونٌك 

والسٌطرة
1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 81.42862021االول81.4286

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 80.85712021الثان80.8571ًالكهرباءضٌاء الدٌن صفاء مجٌد فاهم1581

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2003ً - 80.42862004االول80.4286علمًابراهٌم عامر حمٌد محمد1582

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 762020االول76تطبٌقًمحمد الجواد علً موسى نعمة1583

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.66672021االول71.6667تطبٌقًابراهٌم فائز فوزي مصطفى1584

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.66672021الثان74.6667ًتطبٌقًابراهٌم سعد عبد الرضا مك1585ً

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.33332021الثان74.3333ًتطبٌقًعبدهللا خلٌل احمد عباس1586
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 74.082021الثان74.08ًتطبٌقًعلً حٌدر ٌحٌى صاحب1587

3التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.83332021االول69.8333أحٌائًحسٌن محمد عبدالرحمن شاكر1588

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.66672021الثان73.6667ًتطبٌقًمرٌم سامً ناصر محمد1589

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.33332021الثان73.3333ًتطبٌقًعلً اٌاد سعدي حسن1590

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 73.16672021الثان73.1667ًتطبٌقًعلً هادي عطٌه داخل1591

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 732021الثان73ًتطبٌقًشمس الدٌن سمٌر محمد مهدي1592

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.83332021الثان72.8333ًتطبٌقًٌوسف محمود ابراهٌم ول1593ً

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.83332021الثان72.8333ًتطبٌقًمهٌمن عدي رٌاض عبد الرحٌم1594

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.83332021االول69.8333تطبٌقًشام لطٌف محمود محمد1595

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.16672021الثان72.1667ًتطبٌقًاحمد فراس عبد علً محمد1596

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 71.33332021الثان71.3333ًتطبٌقًبدر ثائر نوري عبدالغفور1597

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2009ً - 71.28572010الثان71.2857ًعلمًحسن موفق علً مهدي1598

2التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 69.52021االول68.5أحٌائًاحمد حكٌم حمد مخلف1599

4المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.66672021الثان70.6667ًتطبٌقًزٌن العابدٌن عبد الواحد قاسم عباس1600

4المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.52021الثان70.5ًتطبٌقًفاطمه علً حمودي كاظم1601

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 70.33332021الثان70.3333ًتطبٌقًخالد فائق خاشع عبداللطٌف1602

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 702021الثان70ًتطبٌقًذو الفقار علً عبٌد حمزه1603

4المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 69.83332021الثان69.8333ًتطبٌقًمحمد عبدالحكٌم كاظم عبدعل1604ً

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 69.66672021الثان69.6667ًتطبٌقًمصطفى وائل عبدالحسٌن هاشم1605

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2019ً - 69.52020الثان69.5ًتطبٌقًمحمد تقً ٌحٌى حربً مرماص1606

2المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 69.33332021الثان69.3333ًتطبٌقًعلً عمار صادق عبد1607

4المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 68.83332021الثان68.8333ًتطبٌقًبكر محمد جاسم محمد1608

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2014ً - 682015الثالث68علمًسٌف فاضل عباس عل1609ً

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 682021الثان68ًتطبٌقًالحسن عبدالكرٌم عبد علً مالك1610

3المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 67.66672021الثان67.6667ًتطبٌقًسٌف هللا سعد كامل عبد هللا1611

1المٌكاترونكسكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 67.33332021الثان67.3333ًتطبٌقًفٌصل عماد فٌصل فرحان1612

4علوم االرضكلٌة علوم2020 - 65.83332021االول64.8333أحٌائًٌقٌن احمد عبد محمد1613

3علوم االرضكلٌة علوم2020 - 63.83332021الثان63.8333ًأحٌائًٌسر مدحت غانم عباس1614
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4علوم االرضكلٌة علوم2020 - 622021الثان62ًأحٌائًنبأ عبدهللا عباس عطٌة1615

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 86.85712021الثان86.8571ًحاسباتعبدهللا سعدي حمدان داود1616

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 86.28572021االول86.2857حاسباتابراهٌم محمد عبدالرزاق جبوري1617

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 86.14292021االول86.1429حاسباتموسى حٌدر ٌاسٌن خضٌر1618

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 85.85712021الثان85.8571ًحاسباتعلً احمد مزهر خضٌر1619

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 852021االول85حاسباتطه نجاح امانة ٌوسف1620

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 84.71432021االول84.7143حاسباتعباس ربٌع عسل جاسم1621

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 822021االول82حاسباتزهراء سالم عبدالحسٌن كاظم1622

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 81.28572021االول81.2857حاسباتزٌن العابدٌن عبدالحسٌن مطشر كاظم1623

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 80.71432021االول80.7143حاسباتسلطان مروان سهٌل عبود1624

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 80.57142021االول80.5714حاسباتاحمد زٌدان خلٌفه ازغٌرون1625

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 71.66672020االول71.6667أحٌائًاحمد مهدي صالح رشٌد1626

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2018 - 71.42862019االول71.4286تطبٌقًعلً حٌدر سلمان علٌوي1627

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2013 - 69.85712014الثان69.8571ًعلمًكاظم قٌس حسٌن عل1628ً

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 69.16672020الثان69.1667ًأحٌائًحٌدره فاضل عبدالعباس شبالوي1629

3علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 68.52021الثان68.5ًأحٌائًازل انمار موفق رشٌد1630

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 66.83332021االول65.8333تطبٌقًعلً حسون كاظم محسن1631

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2013 - 66.57142014الثان66.5714ًعلمًانور عبد عون مهدي صالح1632

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2010 - 66.14292011الثان66.1429ًعلمًنور حمدان تهامً ابو زٌد1633

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 65.83332021الثان65.8333ًتطبٌقًعلً احمد حسٌن سلمان1634

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 65.52020االول65.5أحٌائًمحمد احمد علً اكبر عل1635ً

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 65.52021الثان65.5ًأحٌائًعثمان زٌد فاضل حماد1636

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 65.33332021الثان65.3333ًأحٌائًعبدالرحمن علً صالح جاسم1637

2020 - 65.33332021االول64.3333تطبٌقًعلً عباس عبد عزوز1638
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحاسوب

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2001 - 65.28572002االول65.2857علمًساره صباح محمدعلً مهدي1639

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 65.16672021الثان65.1667ًأحٌائًمرٌم ٌاسٌن محً ناٌف1640

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 652021الثان65ًتطبٌقًعودٌش جالل عودٌش ساده1641
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 652021الثان65ًأحٌائًعبد الرحمن محمد عطٌه حسون1642

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 652020الثان65ًتطبٌقًمحمد امٌن حمٌد قاسم1643

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 64.10672021االول63.1067أحٌائًحسٌن شاكر خالد حسٌن1644

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 63.83332021الثان63.8333ًأحٌائًبنٌن رٌاض قاسم عبدالهادي1645

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 63.83332021االول62.8333تطبٌقًحٌدر احمد حسٌن فرهود1646

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًاٌمن ابراهٌم محسن سلمان1647

2علوم الحاسوبكلٌة علوم1997 - 63.42861998الثان63.4286ًعلمًلٌنا فلٌح حسن صالح1648

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 62.66672020الثالث62.6667أحٌائًعلً نزار خمٌس حطاب1649

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2019 - 62.52020الثان62.5ًتطبٌقًعبدهللا نجم عبدهللا خلٌل1650

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 62.33332021الثان62.3333ًأحٌائًجاسم كرٌم حسٌن حاجم1651

2علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 62.33332021الثان62.3333ًتطبٌقًمنتظر صباح عبداالمٌر رسول1652

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2012 - 62.28572013الثان62.2857ًعلمًاحمد سعٌد علً سلٌم1653

1علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 62.16672021الثان62.1667ًأحٌائًاحمد عدي سعدون زعٌتر1654

4علوم الحاسوبكلٌة علوم2020 - 622021الثان62ًتطبٌقًمصطفى عمر عبد اللطٌف حسٌن1655

2010 - 61.71432011الثان61.7143ًعلمًمهدي صالح فوزي محمدعل1656ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحاسوب

2020 - 61.16672021االول60.1667أحٌائًلٌنا فالح نجم عبدهللا فالح نجم عبدهللا1657
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحاسوب

2018 - 59.85712019الثالث59.8571تطبٌقًتبارك محمد خلف ضمد1658
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحاسوب

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًأحٌائًضحى وسام كرٌم محمد1659
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الحاسوب

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًأحٌائًشمس الضحى سمٌر علٌوي عرٌب1660ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
4علوم الحاسوب

2020 - 59.16672021االول58.1667تطبٌقًمنتظر حسن علً عبدالحسٌن1661
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحاسوب

2020 - 572021الثان57ًأحٌائًموج عمار خلٌل اسماعٌل1662
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الحاسوب
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2018 - 93.28572019االول93.2857أحٌائًمنار احمد محمد هادي1663

2علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 89.66672021الثان89.6667ًأحٌائًاٌالف حمٌد جعفر حمٌد1664

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 87.52021الثان87.5ًأحٌائًضحى ٌسر جلوب عباس1665

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 86.66672021االول85.6667أحٌائًمصطفى مٌثاق وهاب فرحان1666

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 86.52021الثان86.5ًأحٌائًمقداد نعٌم ناٌف سهٌل1667

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 85.83332021الثان85.8333ًأحٌائًسجاد ستار جابر جار هللا1668

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 84.66672021الثان84.6667ًأحٌائًفاطمة محمد ٌحٌى جاسم1669

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 84.33332021االول83.3333أحٌائًسلسبٌل ستار جبر محمد1670

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2012 - 84.28572013الثان84.2857ًعلمًفارس احمد جرجٌس حسن1671

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 84.16672021الثان84.1667ًأحٌائًصفا اسعد نظٌر احمد1672

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 842021الثان84ًأحٌائًرفل طه محمد حسٌن1673

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 83.66672021االول82.6667أحٌائًرانٌا غسان سعدون خلٌل1674

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 83.66672021االول82.6667أحٌائًهند خالد حسٌن علوان1675

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2010 - 83.42862011االول83.4286علمًرشا نجم عبد اسماعٌل1676

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 832021الثان83ًأحٌائًحنٌن رسول علوان حسٌن1677

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 82.33332021الثان82.3333ًأحٌائًنورس فتاح عبدالحمزة قاطع1678

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 82.16672021االول81.1667أحٌائًمرٌم علً حرٌزه عبدالحمزه1679

1علوم الحٌاةكلٌة علوم1993 - 821994االول82علمًصبا مهدي خضٌر ملك1680

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 81.83332020الثان81.8333ًأحٌائًهدى حٌدر عبد اللطٌف عل1681ً

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.66672021الثان81.6667ًأحٌائًزهراء محمد عباس حسٌن1682

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.66672021االول80.6667أحٌائًتبارك ضٌاء فارس هزاع1683

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.33332021الثان81.3333ًأحٌائًبنٌن ثائر هاشم جواد1684

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.33332021الثان81.3333ًأحٌائًاٌه عبدالقادر عٌسى خلٌل1685

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.33332021الثان81.3333ًأحٌائًمارٌا احمد محمد حسن1686

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 81.16672021الثان81.1667ًأحٌائًزٌنب عباس جابر مجٌد1687

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 812020الثان81ًأحٌائًزهراء حسٌن علً عبدالسادة1688

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 80.72672021الثان80.7267ًأحٌائًعبدالرحمن رفعت مطلك عبدالرحمن1689

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 80.52021االول79.5أحٌائًفاطمة قحطان عدنان عباس1690
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 80.33332021الثان80.3333ًأحٌائًزهراء احمد عباس كاظم1691

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 80.16672021الثان80.1667ًأحٌائًساره احمد كامل عل1692ً

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 802021الثان80ًأحٌائًمٌمونه هٌثم محمود شحاذه1693

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 79.83332020االول79.8333أحٌائًزهراء عدنان حاتم محمد1694

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 79.83332021الثان79.8333ًأحٌائًاحمد ولٌد عبد الستار عبد الوهاب1695

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 79.33332021الثان79.3333ًأحٌائًشهد سعد عبد الحسٌن رسن1696

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 79.16672021الثان79.1667ًأحٌائًزهور سعد عبد رمٌض1697

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 792021الثان79ًأحٌائًشهد طاهر تومان طاهر1698

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 78.66672020الثان78.6667ًأحٌائًبراء عدنان عوٌد شٌحان1699

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 78.52021الثان78.5ًأحٌائًعذراء عبدالزهره جاسم محمد1700

2علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 78.52021الثان78.5ًأحٌائًمنتظر محمود خرٌف بلوط1701

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2018 - 78.42862019الثان78.4286ًأحٌائًروان عبدالقادر زكً سلوم1702ً

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2014 - 78.42862015االول78.4286علمًحسام احمد سالم جبوري1703

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 78.33332020الثان78.3333ًأحٌائًاخالص رعد خلف عبد هللا1704

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 78.04672021الثان78.0467ًأحٌائًسجاد عبدالزهره اسكندر سلمان1705

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 77.83332021الثان77.8333ًأحٌائًحسان محمد حسان عمران1706

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 77.83332021الثان77.8333ًأحٌائًاٌمن فرٌد سعدون عبد هللا1707

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 77.66672020الثان77.6667ًأحٌائًمرٌم علً علوان عبد هللا1708

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 77.52021االول76.5أحٌائًسجى رافع رسول رجب1709

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 77.52021الثان77.5ًأحٌائًنور الهدى رائد امجد رشٌد1710

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 772021االول76أحٌائًمرٌم منٌر حسٌن صالح1711

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 772021الثان77ًأحٌائًمرٌم اسماعٌل طه حسٌن1712

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 772021االول76أحٌائًمرٌم صالح هادي صالح1713

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 772021الثان77ًأحٌائًسجاد احمد حسن هادي1714

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 76.83332021االول75.8333أحٌائًنبا جمال عبدهللا علوان1715

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 76.66672021الثان76.6667ًأحٌائًنبأ باسم محمد كاظم1716

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 76.52021االول75.5أحٌائًعبدالملك ولٌد حمد فارس1717

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 76.16672020االول76.1667أحٌائًحٌدر حسٌن محمد محٌسن1718
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 76.16672020الثان76.1667ًأحٌائًامانً ماجد حسٌن فنجان1719

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 76.16672021االول75.1667أحٌائًنور الهدى احمد عبداالمٌر مظهر1720

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2011 - 75.85712012االول75.8571علمًتقى أسعد حمزة حسٌن1721

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.83332021االول74.8333أحٌائًهبه ضٌاء هاشم محمد1722

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 75.66672020الثان75.6667ًأحٌائًٌمامه ماجد عبد العال كٌطان1723

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.66672021الثان75.6667ًأحٌائًمرٌم حسن انور حاتم1724

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2013 - 75.42862014الثالث75.4286علمًزٌنة ثامر عبد اللة خماس1725

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.33332021االول74.3333أحٌائًرانٌا جاسم مطلك عبود1726

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.33332021االول74.3333أحٌائًتبارك عبدالهادي عالوي خلٌفة1727

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.33332021الثان75.3333ًأحٌائًزهراء مٌثم صادق كاظم1728

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.33332021الثان75.3333ًأحٌائًمرٌم نمٌر ودٌع هللا وٌردي1729

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 75.29332020االول75.2933أحٌائًمنه هللا عماد شعالن محمد1730

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2019 - 75.16672020الثان75.1667ًأحٌائًسمر باسم بدٌوي عبدهللا1731

1علوم الحٌاةكلٌة علوم2020 - 75.16672021االول74.1667أحٌائًعبدهللا علً ناهض محسن1732

2020 - 74.66672021الثان74.6667ًأحٌائًعلً محمد جاسم كوف1733ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2018 - 732019االول73أحٌائًورده محمد وادي سلمان1734
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 72.52021الثان72.5ًأحٌائًضحى باسم محمد حسٌن1735
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2016 - 72.42862017االول72.4286أحٌائًزهراء حسٌن مطلك فرحان1736
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2017 - 69.85712018الثان69.8571ًتطبٌقًامٌر ابراهٌم عثمان رشٌد1737
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 68.52021الثان68.5ًأحٌائًعبد الرحمن رعد مهاوش جاسم1738
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 67.16672020الثالث67.1667أحٌائًاسامه احمد ابراهٌم مطلك1739
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 66.33332021الثان66.3333ًأحٌائًخدٌجة عالء حسٌن محمد1740
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 662021االول65أحٌائًعلً جاسم عبدالحسن حمادي1741
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.66672021االول64.6667تطبٌقًدٌما مازن باسل ناج1742ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.52021االول64.5أحٌائًدعاء عماد عٌاش محٌسن1743
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.52021االول64.5أحٌائًاشرقت صادق مهدي معارج1744
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2017 - 65.42862018الثان65.4286ًتطبٌقًعصام خلٌل ابراهٌم عل1745ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.33332021الثان65.3333ًأحٌائًزٌنب نعمه عٌسى سعٌد1746
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2003 - 65.28572004االول65.2857علمًافراح محمد نذٌر ٌونس ذنون1747
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.16672021الثان65.1667ًأحٌائًحذٌفه رسول ربٌع عبدالحمٌد1748
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 65.16672021االول64.1667أحٌائًفاطمة علً عدنان ابراهٌم1749
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 64.52021الثان64.5ًأحٌائًامنه خلٌل جلٌل بخٌت1750
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2013 - 64.42862014الثان64.4286ًعلمًزٌنب خلٌل قاسم نامدار1751
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 642021الثان64ًأحٌائًطٌبه اسامه محمد احمد1752
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 642021االول63أحٌائًاٌه علً عباس محمدعل1753ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 63.83332021الثان63.8333ًتطبٌقًمها شرٌف عبد االمٌر شرٌف1754
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 63.83332021االول62.8333أحٌائًجعفر باسم عبٌد عناد1755
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 63.52021االول62.5أحٌائًزٌنب صادق جعفر ٌاسٌن1756
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
4علوم الحٌاة

2020 - 63.52021االول62.5أحٌائًحنان سمٌر اسماعٌل خلٌل1757
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 63.33332020االول63.3333أحٌائًنوره حمٌد رشٌد حسن1758
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الحٌاة

2019 - 632020الثالث63أحٌائًحوراء باسم عباس عوٌد1759
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 62.83332020الثان62.8333ًأحٌائًاٌات محمد منعم عبود1760
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 62.83332020الثالث62.8333أحٌائًعباس جواد هاشم عوده1761
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
4علوم الحٌاة

2020 - 62.52021الثان62.5ًأحٌائًشمس محمد هاتف موسى1762
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 62.33332021الثان62.3333ًأحٌائًزهراء ابراهٌم كرٌم علٌوي1763
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 62.16672021الثان62.1667ًتطبٌقًزهراء ثامر فاضل عباس1764
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 62.16672021االول61.1667تطبٌقًاٌه نبٌل ابراهٌم صادق1765
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 62.16672021الثان62.1667ًأحٌائًمصطفى حسٌن ابراهٌم علوان1766
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 622020الثان62ًأحٌائًعلً ماجد حمٌد خلف1767
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 61.922021االول60.92أحٌائًزٌنب عبد الناصر غنً طه1768
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 61.83332020االول61.8333أحٌائًعبدهللا رعد عبدهللا ابراهٌم1769
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.83332021الثان61.8333ًأحٌائًزهراء حبٌب ظاهر محمود1770
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.83332021الثان61.8333ًأحٌائًعبدهللا ناظم جواد كاظم1771
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.52021الثان61.5ًأحٌائًمحمد نجم سعدون سلمان1772
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.52021الثان61.5ًأحٌائًاٌه شالل حسٌن حنوش1773
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.52021الثان61.5ًأحٌائًعثمان صباح نوري محمود1774
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.33332021االول60.3333أحٌائًوفاء حسٌن علً عبدالرسول1775
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.33332021الثان61.3333ًأحٌائًروان ثامر ٌاس خضٌر1776
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2018 - 61.28572019الثالث61.2857أحٌائًمنتظر احمد عبدعلً حسن1777
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2010 - 61.28572011االول61.2857علمًشٌماء احمد اسعد حمزة1778
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 61.16672020الثان61.1667ًتطبٌقًمرٌم حٌدر شاهر خضٌر1779
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 61.16672021الثان61.1667ًأحٌائًنور الهدى لؤي طاهر مهاوي1780
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 612021االول60أحٌائًحوراء حسن صابر عذٌب1781
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2019 - 612020االول61أحٌائًاسٌل صالح حمد صالح1782
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًأحٌائًمرٌم زهٌر رحٌم رمل1783
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًأحٌائًفاطمه رائد مزاحم محمد1784
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 60.83332020االول60.8333تطبٌقًسجاد علً حسٌن جاسم1785
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 60.66672020الثان60.6667ًأحٌائًمرٌم سجاد رحٌم جهاد1786
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 60.66672020الثالث60.6667تطبٌقًٌوسف حامد عوده عبٌد1787
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 60.52021االول59.5أحٌائًزهراء عزام جواد كاظم1788
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2011 - 60.28572012الثان60.2857ًعلمًمرٌم ارسالن فؤاد محمد1789
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 60.16672021االول59.1667أحٌائًعبدالرحمن هشام عزالدٌن رشٌد1790
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2017 - 602018الثان60ًتطبٌقًزٌنب حسٌن قاسم محمد1791
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 602021الثان60ًتطبٌقًٌسر سلٌم جلٌل سلمان1792
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.83332021الثان59.8333ًتطبٌقًعباس علً فلٌح عبد الحسن1793
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.83332021الثان59.8333ًأحٌائًٌاسٌن حسٌن عاشور ٌاس1794
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًتطبٌقًعبد القادر نعٌم جبار حمد1795
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 59.66672021االول58.6667أحٌائًشٌماء ٌاسٌن حسٌن زبون1796
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًتطبٌقًعلً حسٌن نعاس خضٌر1797
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.66672021الثان59.6667ًتطبٌقًمحمد حسٌن سلمان محل1798
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
4علوم الحٌاة

2019 - 59.57142020الثان59.5714ًأحٌائًعلً عادل مزهر بط1799ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.52021الثان59.5ًأحٌائًنرجس ثائر حسن كاطع1800
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.33332021الثان59.3333ًأحٌائًرتاج محمد كرٌم نعمه1801
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 59.33332021الثان59.3333ًأحٌائًسجى ضمد داحم عبود1802
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 592021الثان59ًأحٌائًرقٌه جعفر محمد خلٌل1803
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 592020الثان59ًأحٌائًاسراء غالب عزٌز غالم1804
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 592021الثان59ًأحٌائًدعاء عبد القادر ابراهٌم ناصر1805
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 592021الثان59ًأحٌائًمرٌم مجٌد حسٌن عل1806ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 592020الثان59ًأحٌائًعبدالسالم علً حسٌن عبدهللا1807
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 58.83332021الثان58.8333ًتطبٌقًعلً عباس فهد عجرش1808
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 58.66672020الثان58.6667ًتطبٌقًزٌن العابدٌن محمد اسمٌر محمد1809
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 58.52021الثان58.5ًأحٌائًمالك احمد غاسم ناصر1810
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2019 - 58.33332020الثالث58.3333أحٌائًفاروق حمٌد خضٌر عبدالرزاق1811
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 58.16672021الثان58.1667ًأحٌائًعبد هللا ماجد عبد الواحد عل1812ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2020 - 58.16672021االول57.1667أحٌائًتبارك عبد السالم ناصر حسٌن1813
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الحٌاة

2005 - 71.14292006الثان71.1429ًعلمًحنان ٌاسٌن عبود عباس1814
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 65.83332021الثان65.8333ًتطبٌقًمحمد باقر جلٌل كاظم1815
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 64.52021االول63.5تطبٌقًزٌد علً قاسم شندي1816
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 64.33332021الثان64.3333ًتطبٌقًفاطمه حاتم جنٌدي شرهان1817
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًزهراء احمد حافظ عل1818ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 62.83332021الثان62.8333ًتطبٌقًمصطفى احمد محمد حسن عبدالكاظم1819
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2012 - 62.71432013االول62.7143علمًرؤى رعد ابراهٌم ٌاس1820
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 62.52021الثان62.5ًتطبٌقًروان رعد حمٌد خنٌصر1821
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 62.52021الثان62.5ًتطبٌقًاٌمن حسٌن علً حسٌن1822
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2014 - 61.42862015الثان61.4286ًعلمًنغم طالب ابراهٌم حسٌن1823
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2017 - 60.85712018الثالث60.8571تطبٌقًزٌنب عباس كاظم عباس1824
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2016 - 60.71432017الثان60.7143ًتطبٌقًزهى محمد حمٌد عبد هللا1825
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2018 - 602019الثالث60تطبٌقًزهراء عبداالمٌر ناصر زمزٌر1826
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 59.83332021الثان59.8333ًتطبٌقًحسن ماجد كامل جعفر1827
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
4علوم الرٌاضٌات

2016 - 59.71432017الثان59.7143ًتطبٌقًكوثر حامد داود كاظم1828
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 58.83332021االول57.8333تطبٌقًالبراء شعبان اسماعٌل حمزه1829
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 58.83332021الثان58.8333ًتطبٌقًضاري عبد الستار احمد جدوع1830
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2001 - 58.57142002االول58.5714علمًاسراء سامً خلٌل حسٌن1831
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 58.52021الثان58.5ًتطبٌقًفرح محمد عبدالرزاق محسن1832
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2010 - 582011الثان58ًعلمًشهد عمار عبد ابراهٌم1833
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الرٌاضٌات

2020 - 57.83332021الثان57.8333ًتطبٌقًنبا فوزي مهدي حسن1834
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 57.66672021الثان57.6667ًتطبٌقًعلً حسٌن طالب شاكر1835
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2016 - 57.57142017االول57.5714تطبٌقًبٌداء صالح مهدي عبد1836
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2019 - 57.52020الثان57.5ًتطبٌقًطه حسٌن عبدهللا راشد1837
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2009 - 57.42862010الثان57.4286ًعلمًرؤى فائق صالح حسن1838
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًتطبٌقًمهدي ثجٌل صاحب جبر1839
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

2020 - 57.16672021الثان57.1667ًتطبٌقًمنى ولٌد خالد دارم1840
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الرٌاضٌات

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2017 - 90.14292018االول90.1429أحٌائًموسى خلف مدهر صالح1841

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2015 - 85.85712016االول85.8571علمًمحسن علً صبري مطر1842

2020 - 73.16672021الثان73.1667ًأحٌائًنبا حارث عبد الجبار محمود1843
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 71.16672021الثان71.1667ًأحٌائًمحمدالباقر بشٌر عبد خشان1844

2017 - 71.14292018االول71.1429تطبٌقًورود لٌث حمٌد محمد1845
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 712021االول70أحٌائًابراهٌم عالء ابراهٌم جبار1846

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 70.33332020الثان70.3333ًتطبٌقًحٌدر علً اسماعٌل خلٌل1847

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 68.66672021الثان68.6667ًتطبٌقًبنت الهدى عقٌل عبد زٌد بشٌر1848

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 68.33332021االول67.3333تطبٌقًجٌهان سعدي هوبً ارزوق1849ً

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2016 - 67.57142017الثان67.5714ًتطبٌقًحٌدر كشوم جالب صاف1850ً

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 67.52021الثان67.5ًتطبٌقًمحمد خمٌس محمد علوان1851

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 66.16672020الثالث66.1667أحٌائًطٌبه خلدون جاسب عٌسى1852

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 65.83332021الثان65.8333ًأحٌائًهداٌة احمد عبد هللا شهاب1853

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 65.66672021الثان65.6667ًأحٌائًرٌهام عمار أحمد حسن1854

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 65.66672021الثان65.6667ًتطبٌقًغدٌر رٌاض خضٌر عباس1855

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 65.66672020االول65.6667تطبٌقًعمر مروان جاسم عبدالحسٌن1856

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 65.66672020الثالث65.6667أحٌائًزٌنب حسٌن مصطاف حمادي1857

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 65.16672021االول64.1667أحٌائًساره هدٌل اسماعٌل كاطع1858

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2017 - 652018الثالث65تطبٌقًزبٌده مهدي علك عل1859ً

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.66672021الثان64.6667ًتطبٌقًجعفر صادق ناظم مجٌد1860
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 64.66672020االول64.6667أحٌائًمحمد ضٌاء محمود حماد1861

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.66672021الثان64.6667ًأحٌائًرقٌة ماجد حمود حسن1862

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.66672021الثان64.6667ًأحٌائًمها جواد كاظم سلمان1863

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.52021الثان64.5ًأحٌائًفرح اسامة حسٌن عبد1864

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.33332021االول63.3333أحٌائًتبارك جبار حسن عل1865ً

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 64.33332020الثان64.3333ًأحٌائًعلً ستار محمد ضبع1866

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 64.33332020الثان64.3333ًتطبٌقًعلً جبار مال هللا حسن1867

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2018 - 64.28572019الثان64.2857ًأحٌائًمعتز جاسب حسٌن محمد1868

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.16672021الثان64.1667ًتطبٌقًمحمد شهاب احمد ابراهٌم1869

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.16672021االول63.1667أحٌائًمحمد عباس سلمان ٌحٌى1870

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 64.16672021االول63.1667أحٌائًرٌم عادل عباس خضٌر1871

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 642021الثان64ًأحٌائًفرقان فراس نجم عبد هللا1872

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 642021الثان64ًأحٌائًعبد الكرٌم احمد كرٌم عباس1873

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2009 - 63.85712010االول63.8571علمًزهراء جواد كاظم جابر1874

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021الثان63.8333ًتطبٌقًحسٌن سعدون احمد خضٌر1875

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021االول62.8333تطبٌقًضحى حسن علً سلمان1876

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021الثان63.8333ًأحٌائًزٌنب نوري سلمان جبر1877

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021الثان63.8333ًأحٌائًنرجس عبدهللا عذٌب عداي1878

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021االول62.8333أحٌائًطٌبه حسٌن زٌدان ربٌع1879

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.83332021االول62.8333تطبٌقًمحمد جعٌفر كومانً خلٌف1880

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.66672021االول62.6667تطبٌقًمٌس ماجد جودة لعٌب1881ً

2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًاسماعٌل ماجد سلٌم عزٌز1882
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 63.66672020الثان63.6667ًأحٌائًرحمه شاكر محمود كرٌم1883

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.52021الثان63.5ًأحٌائًٌاسمٌن حامد كٌف مرٌود1884

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.52021الثان63.5ًأحٌائًشهد محمد ناصر داود1885

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.33332021الثان63.3333ًأحٌائًزهراء عبد االمٌر حمٌد مطلك1886

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021االول62.1667تطبٌقًعبد هللا احمد عباس حسن1887
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2019 - 63.16672020الثان63.1667ًأحٌائًسمٌه اسامه عفتان فارس1888

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021االول62.1667تطبٌقًسجاد مشتاق حسن عباس1889

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021الثان63.1667ًأحٌائًدٌنا قٌس طارق عل1890ً

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021الثان63.1667ًتطبٌقًبنٌن ولٌد حمد هللا بشٌر1891

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021الثان63.1667ًأحٌائًضحى احمد ناجً مهدي1892

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 63.16672021االول62.1667أحٌائًاٌه مهند طه نافع1893

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2009 - 63.14292010الثان63.1429ًعلمًفاروق حكمت عبد الرحمن عباس1894

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2011 - 62.85712012االول62.8571علمًنهى علً اسماعٌل رشم1895

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.83332021الثان62.8333ًأحٌائًزهراء عبد هللا عسكر أرهٌف1896

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.83332021الثان62.8333ًتطبٌقًغصن البان قتٌبه فاضل كاطع1897

1علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.83332021الثان62.8333ًتطبٌقًعباس طالب قاسم حافظ1898

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2017 - 62.71432018الثالث62.7143تطبٌقًرسل غنً فرحان عناد1899

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2017 - 62.71432018االول62.7143تطبٌقًضحى جاسم حمد حمود1900

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.66672021الثان62.6667ًأحٌائًاٌناس طارق رشٌد عبدالجبار1901

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.66672021الثان62.6667ًأحٌائًاكرم اٌاد كاظم محمد1902

2020 - 62.66672021االول61.6667أحٌائًبشار لٌث طه عطوف1903
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 62.52021االول61.5تطبٌقًاٌات عامر العٌبً فرج1904
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

3علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.52021الثان62.5ًأحٌائًاٌه طالب نصٌف هادي1905

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.52021الثان62.5ًأحٌائًحنان عبد كاظم غضٌب1906

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.33332021الثان62.3333ًأحٌائًزٌنب سالم داود جاسم1907

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.33332021الثان62.3333ًتطبٌقًمحمد قاسم سعران فٌحان1908

2020 - 62.16672021الثان62.1667ًأحٌائًقدس كامل خزعل حامد1909
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 62.16672021الثان62.1667ًأحٌائًطٌبه مؤٌد صبحً فزع1910
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء

2علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 62.16672021الثان62.1667ًأحٌائًشمس امٌر مهدي طارش1911
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2017 - 62.14292018الثان62.1429ًتطبٌقًٌوسف حسن اسماعٌل حسن1912

4علوم الفٌزٌاءكلٌة علوم2020 - 622021الثان62ًتطبٌقًحسنٌن محسون عبٌد كاظم1913

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًتطبٌقًمرٌم احمد مؤٌد حمزه1914
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًأحٌائًرٌمان فاٌق ولً مراد1915
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 60.66672021الثان60.6667ًتطبٌقًبان نصٌر جواد العبٌدي1916
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 60.16672021االول59.1667تطبٌقًمٌنا ماهر سلطان نصٌف1917
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2018 - 60.14292019الثالث60.1429أحٌائًزٌاد قاسم نجم عبدهللا1918
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء

2020 - 59.33332021االول58.3333أحٌائًادهم محمد عبد الكرٌم ضاري1919
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء

2020 - 592021الثان59ًأحٌائًسهاد شاكر محمود سعدون1920
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
3علوم الفٌزٌاء

2020 - 592021الثان59ًأحٌائًنبا جاسم محمد شاٌع1921
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء

2010 - 592011الثان59ًعلمًامٌن خضٌر علوان امٌن1922
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 58.33332021الثان58.3333ًأحٌائًشاكر احمد بدري هاشم1923
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 57.83332021الثان57.8333ًأحٌائًبتول غانم حمٌد عل1924ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 57.66672021الثان57.6667ًأحٌائًعلً اسماعٌل عبد عفتان1925
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء

2020 - 57.52021الثان57.5ًأحٌائًعائشه سالم ساجت عنزي1926
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الفٌزٌاء
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 57.52021الثان57.5ًتطبٌقًسجاد منٌر صكب غضٌب1927
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 572021الثان57ًأحٌائًجمعه محمود حسن عباس1928
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2020 - 572021الثان57ًتطبٌقًادٌان عدنان واشً عباس1929
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الفٌزٌاء

2019 - 82.83332020الثان82.8333ًادبًاحمد هندي حسٌن خلف1930
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2015 - 79.28572016االول79.2857علمًاحمد جاسم محمد عل1931ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2020 - 74.66672021االول73.6667ادبًدعاء رائد خلف ابراهٌم1932
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
2

1995 - 741996الثان74ًعلمًشٌماء شاكر حمود شهاب1933
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
2

2002 - 732003االول73ادبًحسٌن حمٌد هاشم خلف1934
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

1979 - 65.16671980الثان65.1667ًعلمًاٌمان صاحب محمد حسٌن1935
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2020 - 64.66672021الثان64.6667ًادبًاٌالف حمٌد سلمان حسن1936
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
2

2020 - 61.83332021االول60.8333ادبًاٌمان محمد كحٌط عبدهللا1937
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2015 - 61.28572016االول61.2857ادبًحازم عمران شبٌب مزهر1938
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2013 - 60.85712014الثان60.8571ًادبًرباب عباس عبد سالم1939
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2012 - 60.85712013الثالث60.8571ادبًمصطفى احمد حسن عل1940ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
2
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 60.83332021االول59.8333ادبًنغم جبار مطر دوالب1941
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًادبًوجدان محمد مال هللا ٌوسف1942
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2014 - 60.14292015الثان60.1429ًادبًعبد الكرٌم خلف حمود سلٌم1943
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2016 - 602017الثان60ًادبًصالح ثامر مهدي صالح1944
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2015 - 59.85712016الثان59.8571ًادبًحوراء سلمان سلطان مطلب1945
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
2

2020 - 59.66672021االول58.6667ادبًعلً حمزة علً عفرٌت1946
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

2019 - 592020الثان59ًادبًمرتضى عبدالنبً خضٌر نزال1947
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2017 - 592018االول59ادبًرضاب نجم عبدهللا محسن1948
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2019 - 58.33332020الثان58.3333ًادبًٌوسف محمد عبد هللا عبود1949
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2020 - 58.33332021الثان58.3333ًادبًمرٌم عبدالعباس فرهود عفرٌت1950
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2019 - 57.83332020االول57.8333ادبًمنتظر عباس جابر عبٌد1951
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
3

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًادبًابراهٌم مهدي جدوع عل1952ً
كلٌة التربٌة للعلوم 

ابن رشد/ االنسانٌة 

علوم القرأن والتربٌة 

االسالمٌة
1

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2012 - 85.14292013الثان85.1429ًعلمًغفران عباس مهدي حالوب1953

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 842021الثان84ًتطبٌقًضحى محمد نصٌف جاسم1954

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 78.72672021الثان78.7267ًأحٌائًعلً احمد محمود مؤمن1955

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 782021االول77أحٌائًسما جمال جعفر عبود1956
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 76.83332020االول76.8333تطبٌقًحسٌن جاسم محمد اسماعٌل1957

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 76.66672021االول75.6667تطبٌقًمؤمن طه عبد عبدهللا1958

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 76.33332021الثان76.3333ًأحٌائًاحمد هٌثم أبراهٌم نصٌف1959

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 75.33332021الثان75.3333ًأحٌائًفاطمه ماجد جعفر عبدالرزاق1960

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 75.33332021الثان75.3333ًأحٌائًنوراء محمد عبد العزٌز محمد رضا1961

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2017 - 74.85712018الثان74.8571ًأحٌائًبسمة احمد قٌس راسم1962

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 74.83332021االول73.8333أحٌائًرٌهام باسم كاظم فاضل1963

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 74.66672021االول73.6667أحٌائًكرار زٌاد طارق صبري1964

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2014 - 74.57142015الثان74.5714ًعلمًمروه محمد نوري عبدالحسٌن1965

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 742021الثان74ًأحٌائًحوراء هاشم نعمه هلٌل1966

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 73.83332021الثان73.8333ًأحٌائًعبدهللا علً حمد هلٌل1967

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 73.66672021الثان73.6667ًأحٌائًعبدهللا احمد عباس خلف1968

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 73.662021الثان73.66ًأحٌائًضحى فائز عبد طاهر1969

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 73.382020الثان73.38ًتطبٌقًحٌدر علً هاشم جواد1970

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 73.33332021االول72.3333أحٌائًفاطمة وئام هاشم مهدي1971

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2017 - 73.14292018االول73.1429تطبٌقًاٌالف ٌحٌى محمود عبود1972

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 72.83332021الثان72.8333ًتطبٌقًصالح مهدي صالح عل1973ً

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 72.83332021الثان72.8333ًأحٌائًخوله خالد احمد عبد1974

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 72.66672020الثان72.6667ًأحٌائًام البنٌن احمد جمعة نعٌم1975

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 72.66672021الثان72.6667ًتطبٌقًحٌدر جبار خزعل حسن1976

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 72.16672021الثان72.1667ًتطبٌقًفرقان قتٌبه احمد طه1977

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 722021الثان72ًأحٌائًعبدالحمٌد عباس سلمان جاسم1978

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 71.83332020الثان71.8333ًأحٌائًنور كرٌم حسٌن ابراهٌم1979

2015 - 71.42862016الثالث71.4286علمًمحمود جمٌل محمد مسفوه1980
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 71.33332021االول70.3333أحٌائًحسٌن علً حسٌن سلمان1981

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 712020االول71تطبٌقًعبد هللا فالح عبد هللا فالح1982

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2016 - 712017الثالث71أحٌائًعلً زكً رفٌق صالح1983
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 712021الثان71ًتطبٌقًرغد محً خضٌر منصور1984

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 712021الثان71ًتطبٌقًعبدالرحمن علً سعٌد توفٌق1985

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 70.52021االول69.5أحٌائًسجاد عادل شرٌف عل1986ً

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 70.33332021الثان70.3333ًأحٌائًرقٌة حسٌن رزاق عبد1987

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 70.33332021الثان70.3333ًتطبٌقًعبدالعزٌز محمد كامل حمٌد1988

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2017 - 69.71432018الثان69.7143ًتطبٌقًاٌه جاسم غرٌب سٌد1989

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 69.52021االول68.5أحٌائًغدٌر احمد عبد علً حسن1990

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.83332021الثان68.8333ًأحٌائًاسراء عباس خضٌر عبد1991

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.52021الثان68.5ًأحٌائًفاطمه اسامه ٌوشه عجٌل1992

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2014 - 68.42862015الثالث68.4286علمًعلٌاء ٌوسف فٌصل جاسم1993

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.33332021االول67.3333تطبٌقًسارة زٌاد نجٌب عرب1994

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.33332021الثان68.3333ًأحٌائًمحمد باقر محسن عبدهللا عبدالحسٌن1995

2020 - 68.33332021االول67.3333أحٌائًنور الهدى عبد الكرٌم خلف راض1996ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.33332021الثان68.3333ًأحٌائًرؤى احمد خضٌر حمد1997

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.16672021الثان68.1667ًتطبٌقًمحمد ماجد محمد شهاب1998

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 68.16672021الثان68.1667ًأحٌائًاٌناس طالب محمد حسٌن1999

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 682021الثان68ًأحٌائًمرٌم باسم جهاد جبر2000

2019 - 682020االول68تطبٌقًمحمد طالب دلف صٌاح2001
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.88672021الثان67.8867ًأحٌائًعلً حٌدر سالم علٌوي2002

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2017 - 67.85712018االول67.8571تطبٌقًعائشه عبدالرحمن ٌحٌى احمد2003

2019 - 67.83332020االول67.8333أحٌائًمحمد ضامد علً عطشان2004
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.83332021الثان67.8333ًتطبٌقًزٌنب احمد ستار ناج2005ً

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.83332021الثان67.8333ًأحٌائًسجا عٌسى خضٌر جٌاد2006

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.83332021الثان67.8333ًأحٌائًزهراء محمد مكلف احٌمر2007

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 67.83332020االول67.8333أحٌائًمحمد سلمان خزعل عجٌل2008
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 67.83332020الثان67.8333ًأحٌائًزهراء احمد جمعة نعٌم2009

5علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.83332021الثان67.8333ًأحٌائًتقى فاضل مهدي حاوي2010

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.66672021الثان67.6667ًتطبٌقًنور الهدى امٌر مجٌد جاسم2011

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.66672021الثان67.6667ًأحٌائًاٌات حسن جاسم كاظم2012

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 67.66672020االول67.6667أحٌائًزهراء اكرم عبد هللا حسٌن2013

2020 - 67.66672021الثان67.6667ًأحٌائًشهد عباس موحان كاظم2014
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.52021االول66.5أحٌائًمحمد خالد ولٌد هادي2015

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 67.52020الثالث67.5أحٌائًعبدالرحمن عدنان سلمان جمعة2016

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.52021الثان67.5ًتطبٌقًمصطفى سمؤل صالح مهدي2017

2020 - 67.33332021الثان67.3333ًأحٌائًمرتضى عباس جباري راض2018ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.33332021الثان67.3333ًأحٌائًهبة هٌثم نصٌف جاسم2019

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.33332021الثان67.3333ًتطبٌقًبكر محمد عبد اللطٌف أحمد2020

2020 - 67.16672021الثان67.1667ًأحٌائًخالد ذٌاب دردوح افحش2021
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 67.16672021الثان67.1667ًأحٌائًنور صاحب ثابت كطافة2022

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 672020الثان67ًتطبٌقًمنذر جمال صافً كاظم2023

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2018 - 66.85712019الثالث66.8571تطبٌقًزهراء محمد حسن كاظم2024

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.83332021الثان66.8333ًأحٌائًتبارك خالد سعود حمزة2025

2020 - 66.66672021الثان66.6667ًأحٌائًهاجر احمد حاتم طه2026
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 66.66672020الثان66.6667ًأحٌائًعذراء عدنان عبود جباره2027

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.66672021الثان66.6667ًأحٌائًاحمد علً نغٌمش منشد2028

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.52021الثان66.5ًأحٌائًامجد عاٌد عبدهللا احمد2029

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.52021الثان66.5ًأحٌائًعائشة جمال عبد ناموس2030

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.52021الثان66.5ًأحٌائًنور ثامر علً حسٌن2031

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.52021الثان66.5ًتطبٌقًعلً محمد عسكر صباح2032
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2018 - 66.42862019الثالث66.4286أحٌائًمنتهى طارق عباس عرٌب2033ً

1علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.33332021الثان66.3333ًأحٌائًاسراء مقداد حسن سباه2034ً

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.33332021الثان66.3333ًتطبٌقًزهراء طارق ناجً حسن2035

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2016 - 66.28572017الثان66.2857ًأحٌائًمصطفى مانع جبٌر خربٌط2036

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 66.16672021االول65.1667أحٌائًنور عزٌز جاسم محمد2037

2علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 662021االول65تطبٌقًمحمد عماد كاظم نصٌف2038

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 662021الثان66ًتطبٌقًاٌة رعد ناصر سعد2039

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2020 - 662021االول65أحٌائًرفل احمد محمود جاسم2040

3علوم الكٌمٌاءكلٌة علوم2019 - 662020االول66أحٌائًغدٌر عادل قاسم عبد السادة2041

2020 - 64.52021الثان64.5ًأحٌائًرباب علً عمر عبد2042
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 64.52020االول64.5أحٌائًفاطمه حامد عبدالحسن عبدهللا2043
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 64.16672021الثان64.1667ًأحٌائًجهاد وجدي خلٌل ابراهٌم2044
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 63.33332021الثان63.3333ًأحٌائًمحمد حٌدر طه كرٌم2045
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 62.52021الثان62.5ًأحٌائًمظهر منعم عبد المهدي محمد2046
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2018 - 62.42862019الثالث62.4286تطبٌقًحسن كرٌم محمد هادي2047
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 62.33332021الثان62.3333ًتطبٌقًحٌدر عادل علً فٌاض2048
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 62.33332021الثان62.3333ًأحٌائًٌعقوب حمٌد مصطاف ابراهٌم2049
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 62.16672021االول61.1667تطبٌقًسالً اكرم حنا ٌاقو2050
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2018 - 622019الثالث62أحٌائًفاطمه حسن مجبل سٌد2051
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2014 - 622015الثان62ًعلمًطٌبة عبود صالح عبٌد2052
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.83332021الثان61.8333ًأحٌائًابراهٌم داود نصار حمد2053
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 61.83332020الثان61.8333ًأحٌائًتبارك جالل سلٌمان احمد2054
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.83332021الثان61.8333ًأحٌائًاسماء عالء حسٌن عل2055ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 61.83332020الثان61.8333ًتطبٌقًٌوسف صالح حسن عسكر2056
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.83332021الثان61.8333ًتطبٌقًعبد المجٌد صالح محمد جمٌل2057
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2017 - 61.71432018الثان61.7143ًتطبٌقًعالء حامد احمد مهٌدي2058
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.66672021االول60.6667أحٌائًآمنه حٌدر عبد النبً عجٌل2059
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.66672021الثان61.6667ًأحٌائًسبأ عامر عبد الساده جبر2060
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 61.33332021الثان61.3333ًتطبٌقًوسام احمد علً حسٌن2061
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 612021الثان61ًتطبٌقًزٌد باسم حمادي درج2062
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 612021الثان61ًتطبٌقًحسٌن علً جاسم حسون2063
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.83332021الثان60.8333ًأحٌائًاسراء جمٌل قاسم مرهج2064
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 60.66672021الثان60.6667ًتطبٌقًعلٌاء مٌثم هتلر هاشم2065
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.66672021الثان60.6667ًتطبٌقًاسراء بدر باسم احمد2066
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2017 - 60.57142018الثالث60.5714تطبٌقًامٌرة عادل جاسم حمادي2067
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.52021االول59.5تطبٌقًنور كمال احمد كمال2068
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.52021الثان60.5ًتطبٌقًامٌن احمد طه حبٌب2069
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.33332021الثان60.3333ًأحٌائًبراء مهدي زامل محمد2070
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 60.16672021الثان60.1667ًتطبٌقًبراء شاكر محمد جساب2071
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2015 - 602016الثالث60علمًشهد حسن راضً محمد2072
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 59.52021الثان59.5ًتطبٌقًحسن بدر صبٌح عبود2073
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 59.52021الثان59.5ًتطبٌقًعبدهللا ماجد عطا حمد2074
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2018 - 59.28572019الثالث59.2857تطبٌقًعالء فرصان عبٌد عباس2075
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 59.16672021االول58.1667أحٌائًسعاد عدي خالد عبود2076
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 592020الثالث59أحٌائًمحمود خلف شحاذه فٌاض2077
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 592021الثان59ًتطبٌقًسلٌمان حمد محمد احمد2078
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 592021االول58أحٌائًحنٌن علً ابراهٌم فلٌح2079
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 592020الثالث59أحٌائًعلً عادل محمد كاظم2080
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 58.66672021االول57.6667تطبٌقًشهد جمعة حسٌن صفر2081
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 58.52021الثان58.5ًتطبٌقًفاطمة غازي عبد المجٌد عبد الحمٌد2082
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 58.52021الثان58.5ًأحٌائًامنه طه داود جاسم2083
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 58.16672021الثان58.1667ًتطبٌقًعلً جاسم عبد صكب2084
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2019 - 57.85712020االول57.8571أحٌائًعباس سعٌد زغٌر رداد2085
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.83332021الثان57.8333ًأحٌائًزمن جار هللا عاشور درباش2086
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.83332021الثان57.8333ًتطبٌقًٌاسر عثمان سلمان حمادي2087
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.66672021الثان57.6667ًأحٌائًاسامه مجٌد حمٌد عبود2088
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2019 - 57.52020الثالث57.5أحٌائًتبارك ثامر حمٌد صابط2089
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.52021الثان57.5ًأحٌائًازهار فاخر هداب عل2090ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًأحٌائًحسٌن مؤٌد عبدالواحد جاسم2091
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًأحٌائًنبأ حسٌن علً محمد2092
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
7علوم الكٌمٌاء
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًأحٌائًاحمد ماجد حمدان عبدهللا2093
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.33332021الثان57.3333ًأحٌائًضحى حسٌن عبد علً شف2094ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2018 - 57.28572019االول57.2857تطبٌقًساره ثامر محمد جشمٌر2095
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2017 - 57.28572018الثان57.2857ًأحٌائًرقٌه ناصر عبد الواحد احمد2096
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 57.16672021الثان57.1667ًأحٌائًموج مهند كرٌم حازم2097
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2018 - 57.14292019الثان57.1429ًتطبٌقًمالك عباس عبدهللا عباس2098
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
2علوم الكٌمٌاء

2020 - 572021الثان57ًتطبٌقًجعفر علً كاظم عبد عل2099ً
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

ابن الهٌثم/ 
1علوم الكٌمٌاء

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2017 - 902018الثان90ًأحٌائًاحمد عباس حسون علٌوي2100

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 88.71432013الثان88.7143ًعلمًرشوان زهٌر مجٌد فرهود2101

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 83.85712010الثان83.8571ًعلمًرأفت رحٌم خرس ٌاسر2102

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2018 - 81.28572019االول81.2857تطبٌقًارشد سعد عبدالرحمن محمود2103

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2018 - 80.85712019االول80.8571تطبٌقًحٌدر علً شاطً مهضوم2104

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2006 - 79.42862007االول79.4286علمًمحمد منقذ احمد خلف2105

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 79.33332021الثان79.3333ًادبًنادٌة سعود فرٌج عباس2106

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 78.83332020االول78.8333تطبٌقًحٌدر خالد خٌرهللا هادي2107

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 78.66672021االول77.6667ادبًدعاء حارث علً حسٌن2108

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 77.33332016االول77.3333علمًعزٌز رائد عزٌز هابٌل2109

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2001 - 762002االول76ادبًحٌدر فلٌح كرٌم حسون2110

2علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 75.83332021الثان75.8333ًادبًاشواق ظاهر عٌاش حسٌن2111

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة1993 - 75.71431994االول75.7143علمًضحى حمٌد مجٌد حمد2112

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 75.16672021االول74.1667ادبًمحمد عباس علً ابراهٌم2113
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 75.14292016االول75.1429ادبًنمر ضٌاء عبد الكرٌم2114

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 74.33332021االول73.3333ادبًاكرم مسٌر جوده عبد عل2115ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2002 - 73.42862003االول73.4286ادبًدعاء لٌث ابراهٌم حسن2116

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 732016االول73ادبًاحمد عباس ذٌاب عجٌل2117

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 72.71432016الثان72.7143ًادبًفهد فؤاد حسن حمٌد2118

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 72.57142016االول72.5714علمًانور محمد رضا حمزة2119

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 72.28572013االول72.2857ادبًسجاد نوري مهدي رمح2120

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2008 - 72.28572009الثان72.2857ًعلمًعلً محمد عبدالخضر سبت2121ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2010 - 72.28572011االول72.2857ادبًزٌنب مناف كامل مصطفى2122

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2013 - 722014الثالث72علمًعلً عالء صبحً احمد2123

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2005 - 71.85712006االول71.8571ادبًعمار لٌث سالم وحٌد2124

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 70.33332021الثان70.3333ًادبًعدي محمد كاظم جواد2125

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 70.16672021االول69.1667ادبًجبرائٌل نبٌل جبرائٌل مجٌد2126

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2006 - 702007االول70ادبًدعاء علً شلتاغ عبد هللا2127

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 69.83332021االول68.8333ادبًسرمد علً عبدالكرٌم صاف2128ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2008 - 69.71432009الثان69.7143ًادبًاحمد راشد موسى حسٌن2129

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2003 - 69.42862004االول69.4286ادبًعمر احمد خلف ٌوسف2130

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2006 - 69.28572007االول69.2857ادبًعلً رعد مطر عبد2131

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 692010الثان69ًادبًعلً تركً عبٌد برٌسم2132

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 68.85712012الثان68.8571ًعلمًمصطفى عبد الكرٌم عبد علً هاشم2133

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 68.83332021الثان68.8333ًادبًهبه صالح رزاق حسٌن2134

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2014 - 68.28572015الثان68.2857ًعلمًحسٌن محمود ٌاسٌن مطلك2135

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2013 - 68.14292014الثالث68.1429علمًندى باقر عبد النبً مهدي2136

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2018 - 68.14292019الثان68.1429ًادبًحسٌن احمد حسٌن حمٌدي2137

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 682020الثان68ًادبًمرٌم حسن حسٌن رحٌمة2138

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 67.83332021الثان67.8333ًادبًسلوان ٌوسف هندي حمد2139

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 67.42862010الثان67.4286ًعلمًمصطفى صالح حسن ساجت2140

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 67.16672021االول66.1667ادبًمنتظر سعد عمران موسى2141
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2007 - 67.14292008الثان67.1429ًادبًعمر حسٌن سهٌل صخ2142ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 672013االول67علمًعلً هاشم حذٌفة محمد2143

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 672013االول67علمًحٌدر كرٌم كاظم خلف2144

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 66.57142010الثان66.5714ًادبًحٌدر علً عبدهللا رحمن2145

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 66.52020االول66.5ادبًعلً عبد الجبار عبد الستار عطاهللا2146

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًسما رعد شفٌق محمد2147

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 66.33332021االول65.3333ادبًزٌد احسان علً حسٌن2148

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2008 - 66.14292009االول66.1429ادبًكرار علً مهدي غدٌر2149

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 662020الثان66ًادبًمهدي صفاء حازم خٌرهللا2150

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 662021الثان66ًادبًحوراء فاروق داود حبٌب2151

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 662021االول65ادبًأمٌن صالح نوري رشٌد2152

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2006 - 65.85712007الثان65.8571ًعلمًكرار عادل محمدجواد سلمان2153

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 65.66672020الثان65.6667ًادبًسهام زوٌد زعال جاسم2154

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة1975 - 65.51976الثان65.5ًعلمًمحمد عبدالرضا جمعه حسٌن2155

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 65.42862012الثالث65.4286ادبًاسراء حسن حبٌب سلطان2156

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 65.42862016الثان65.4286ًعلمًعالء فراس علً خرنوب2157

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 65.28572010االول65.2857علمًمحمد سعد كامل محمد2158

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 64.66672020الثان64.6667ًادبًمصطفى اٌاد علً خماس2159

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 64.66672021االول63.6667ادبًرواء عذاب حداوي سمح2160

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 64.16672020الثالث64.1667ادبًمحمد عبد الحلٌم جواد طه2161

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 642012الثالث64ادبًاحمد جواد كاظم بردان2162

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2003 - 642004الثان64ًادبًحٌدر عباس عبٌد مزعل2163

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًطه مازن زاهد كمال2164

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 63.66672020الثان63.6667ًأحٌائًحسن عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الكاظم2165

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 63.57142010الثان63.5714ًادبًباسم محمد جبار خمٌس2166

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 63.57142010الثان63.5714ًعلمًسما قصً عبد الغفور سلطان2167

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 63.33332020الثان63.3333ًادبًعلً حمٌد قاسم هدار2168

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2014 - 63.14292015الثالث63.1429علمًحٌدر جواد كاظم عبد الحسٌن2169
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 632020الثان63ًادبًامٌر علً خزعل حسن2170

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 632013الثان63ًعلمًسامر محمد مهنا نصار2171

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2014 - 632015الثالث63ادبًمحمد جاسب رودي عبدهللا2172

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2019 - 632020االول63ادبًمصطفى محمد جاسم محمد2173

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2007 - 62.85712008الثان62.8571ًادبًدموع كمال اسماعٌل خلٌل2174

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 62.83332021االول61.8333ادبًعبد هللا صفاء حامد محمد2175

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2010 - 62.71432011الثان62.7143ًادبًعمر احمد زٌدان خلف2176

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2015 - 62.42862016االول62.4286ادبًتبارك سالم منصور طوفان2177

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 62.33332021االول61.3333ادبًالموفق عدنان هاشم جاسم2178

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 62.33332021الثان62.3333ًادبًعلً عدي ثامر روكان2179

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة1990 - 62.33331991الثان62.3333ًادبًاٌمان قدوري علً حسٌن2180

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًبهاء حسٌن جودة كاظم2181

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًعزالدٌن اسماعٌل فاضل مجٌد2182

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2005 - 62.14292006االول62.1429علمًمحمد حطاب جرو سٌالن2183

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2018 - 62.14292019الثان62.1429ًادبًسجاد حٌدر طه محمد2184

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2016 - 622017الثان62ًادبًمرٌم جعفر حسن كاظم2185

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 622013االول62علمًضرغام فاضل سالم مطلك2186

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 61.71432012الثان61.7143ًادبًعز الدٌن عبد محمود عبد عل2187ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 61.71432010الثان61.7143ًادبًقاسم اربٌع عبٌد راه2188ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2012 - 61.71432013الثان61.7143ًعلمًٌحٌى احسان جابر غانم2189

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 61.66672021الثان61.6667ًادبًسجاد رحمان كاظم جاسم2190

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2017 - 61.57142018الثان61.5714ًادبًعلً سالم كاظم صاف2191ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 61.52021الثان61.5ًادبًزٌنب عبد الحسٌن ربٌع كاطع2192

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 61.42862012الثان61.4286ًادبًمحمد حمٌد محمد مدب2193

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2008 - 61.42862009االول61.4286علمًحمزة فٌصل علً حسٌن2194

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2013 - 61.14292014الثان61.1429ًادبًاحمد زكً غنً نجم2195

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2017 - 60.85712018االول60.8571ادبًمحمد فارس عبدالحمٌد غن2196ً

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2009 - 60.85712010االول60.8571ادبًمحمد تركً مجٌد عواد2197
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المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2020 - 60.83332021الثان60.8333ًأحٌائًرهف عمار اسماعٌل محمود2198

1علوم سٌاسٌةكلٌة العلوم السٌاسٌة2011 - 60.71432012االول60.7143علمًمصطفى ابراهٌم لفته محسن2199

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.71432021االول79.7143محاسبةكوثر وحٌد معارج صكر2200

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.42862021االول79.4286محاسبةرنٌن كرٌم رزٌج خلٌفة2201

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.14292021االول79.1429محاسبةحوراء عادل علً جان حسٌن2202

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 79.14292021االول79.1429محاسبةهدى غانم فرمان زٌدان2203

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 792021االول79محاسبةبٌداء فاضل محمد فٌاض2204

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2018 - 792019االول79محاسبةسرى نجاح عبد االمٌر ناج2205ً

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 792018االول79محاسبةهبه عباس علً عزٌز2206

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 78.28572021االول78.2857محاسبةزهراء احمد عبد الوهاب عبد الرزاق2207

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.85712021االول77.8571محاسبةهبه اٌاد مدحت ٌعقوب2208

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.85712021االول77.8571محاسبةسجاد صبٌح جاسم ابراهٌم2209

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.71432021االول77.7143محاسبةعلً مصطفى جعفر محسن2210

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.71432021االول77.7143محاسبةساره عقٌل نجم عبد2211

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.71432021االول77.7143محاسبةمحمد صاحب علً حسن2212

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.71432021االول77.7143محاسبةطٌبه حسٌن ٌونس محمود2213

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 77.66672020االول77.6667أحٌائًستار موفق جواد جمعة2214

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 77.42862021االول77.4286محاسبةمرٌم درٌد خالد خضٌر2215

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 772021االول77محاسبةزهراء رائد ستار كرٌم2216

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2001 - 76.8752002االول76.875عاماسراء علً احمد عل2217ً

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.85712021االول76.8571محاسبةصفا حٌدر حسن حمود2218

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 76.85712021الثان76.8571ًمحاسبةسجى ٌاسر علً محمد2219

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 69.52021الثان69.5ًادبًامانً خلٌل ابراهٌم جبر2220

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.83332021االول64.8333ادبًجواهر انور صباح عل2221ً

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.66672021االول64.6667ادبًشهد نبٌل عبد القادر عبد الوهاب2222

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.66672021االول64.6667أحٌائًبشار عبد العزٌز قدوري شوٌش2223

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2016 - 65.57142017االول65.5714ادبًسجاد عباس حمٌد دهش2224

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.52020االول65.5ادبًمحمد سالم حرش حسٌن2225

108 https://graduation.uobaghdad.edu.iq/ 30/12/2021



المعدلفرع التخرجاسم الطالبت
درجة 

االختبار
القسمالكلٌةالسنة الدراسٌةالمعدل التنافسًالدور

تسلسل 

الرغبة

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021الثان65.5ًادبًعبدهللا محمود عبدالحسن جبر2226

4علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.52021االول64.5تطبٌقًسجى كرار حمٌد دروٌش2227

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2008 - 65.42862009الثان65.4286ًادبًاحمد قاسم حمدان جاسم2228

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 65.33332021الثان65.3333ًادبًعلً عماد عبد طاهر2229

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 65.33332020الثان65.3333ًادبًمرٌم جمٌل منخً جبر2230

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.83332021الثان64.8333ًادبًمصطفى احمد كاظم فاخر2231

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.66672021الثان64.6667ًادبًندى عبد المجٌد عباس خضٌر2232

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2007 - 64.57142008الثان64.5714ًعلمًاحمد عادل رشٌد احمد2233

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 64.52021االول63.5ادبًمحمد صادق جبار عطٌة جوده2234

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2014 - 64.14292015االول64.1429علمًعلً اركان حاتم حسٌن2235

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.83332021الثان63.8333ًادبًمصطفى صباح مهدي صالح2236

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًتطبٌقًعلً بشار نوري كندوح2237

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.66672020االول63.6667ادبًعلً حسٌن علً زامل2238

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.66672021الثان63.6667ًأحٌائًذرالغفاري مهند وادي جراد2239

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.52020الثان63.5ًادبًمحمد عزٌز محسن ناصر2240

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.33332020الثان63.3333ًادبًٌسر علً عبد الباقً عباس2241

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.33332021الثان63.3333ًادبًحٌدر علً دٌوان جاسم2242

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 63.28572016االول63.2857ادبًرانٌه حازم قدوري رشٌد2243

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021الثان63.1667ًتطبٌقًحسن عدنان فالح حمٌد2244

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021الثان63.1667ًادبًعال احمد لفته حسٌن2245

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021الثان63.1667ًادبًزٌنب طالب ثجٌل ضهد2246

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 63.16672020الثالث63.1667ادبًضفاف نزار خمٌس حطاب2247

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021الثان63.1667ًادبًحسٌن سعد كرٌم ثابت2248

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021الثان63.1667ًادبًعلً نهاد حمدي محمد2249

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 63.16672021االول62.1667تطبٌقًدالٌا حٌدر عبد الرحٌم صادق2250

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2012 - 63.14292013االول63.1429ادبًامٌمه خٌري خلٌل خورشٌد2251

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 632021الثان63ًادبًاحمد ٌاس حسٌن جواد2252

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 632016الثان63ًعلمًانعام طاهر مزبان سلمان2253
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1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 632020االول63ادبًرسل عباس حسن علٌوي2254

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2015 - 632016الثان63ًعلمًصفا محمد زكً مهدي سعٌد2255

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 632018الثان63ًادبًرسول ساعد مكطوف جار هللا2256

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 632020االول63ادبًامٌر نزار نجم عبود2257

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 632021الثان63ًادبًعمر جمعة خلف حاتم2258

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 632020الثان63ًادبًمحمد علً نزار محمد علً عبد الحسٌن2259

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 632021االول62ادبًجواد كاظم مهدي سعٌد2260

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2011 - 632012الثان63ًادبًلٌنا جبار الحوطً رحٌم2261

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 632021الثان63ًأحٌائًضحى رٌاض عتٌوي عبدهللا2262

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2012 - 62.85712013االول62.8571ادبًنبراس خورشٌد اسماعٌل محمد2263

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.83332021الثان62.8333ًادبًعلً سعد جاسم لعٌب2264ً

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.83332021االول61.8333ادبًبنٌن قاسم عبود جبر2265

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.83332021الثان62.8333ًادبًمحمد كرٌم حسن ضاح2266ً

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.83332020الثان62.8333ًادبًبراق باسل مجٌد حسٌن2267

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2017 - 62.71432018الثان62.7143ًادبًعلً نصٌر سلمان حسن2268

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.66672020الثان62.6667ًادبًمهند باسم عبد متعب2269

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.66672021الثان62.6667ًادبًنهله صبٌح عبادي طعٌن2270

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.66672021االول61.6667ادبًسٌف شهاب احمد عل2271ً

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.66672020االول62.6667ادبًسجى شاكر محمود عبد أهلل2272

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2000 - 62.57142001الثان62.5714ًادبًرشا حسن فارس عاٌز2273

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2013 - 62.57142014الثان62.5714ًادبًٌمام صالح احمد مهٌدي2274

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًاحمد ٌوسف محمد غٌاض2275

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًخالد ولٌد غالً قاسم2276

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021االول61.5ادبًصفا لؤي مروان عل2277ً

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021االول61.5تطبٌقًنور الهدى علً نعثل حنٌن2278

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021الثان62.5ًادبًٌحٌى حسٌن ٌاسٌن عباس2279

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.52020الثالث62.5ادبًعبد هللا عواد عبد الجبار احمد2280

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.52021االول61.5ادبًمٌثم ابو طالب طه فلٌح حسن2281
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3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.33332021الثان62.3333ًادبًرقٌه علً محمد كامل2282

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.33332021االول61.3333ادبًامال خالد حنون شالش2283

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.16672020الثالث62.1667ادبًسجاد اسماعٌل خلٌل خضر2284

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.16672021االول61.1667تطبٌقًفاطمة محمد اسعد قاسم2285

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.16672021الثان62.1667ًادبًمحمد عامر محمود احمد2286

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.16672021االول61.1667ادبًمصطفى حامد شهاب حمد2287

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.16672020الثان62.1667ًادبًعبدهللا ماجد صالح كرٌم2288

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 62.16672020االول62.1667ادبًندى ساجد جاسم محمد2289

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.16672021الثان62.1667ًتطبٌقًصفا محمد ناجً محمد2290

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 62.16672021الثان62.1667ًادبًمحمد ابراهٌم علً حمٌد2291

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 622021االول61ادبًشٌماء عبد الرزاق ابراهٌم ناصر2292

2علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 622021الثان62ًادبًزهراء حاجم جراد مانع2293

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 622020الثان62ًادبًاحمد عدنان طاهر رحمه2294

3علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2019 - 622020الثالث62ادبًسالم عبد سلمان مهدي2295

1علوم مالٌة ومصرفٌةكلٌة االدارة واالقتصاد2004 - 622005االول62ادبًرواء حسن صالح حسن2296

2اإلدارة العامةكلٌة االدارة واالقتصاد2020 - 602021االول 59تطبٌقًمرٌم مهند عبدالملك عبدالرحمن2297

4التصنٌع المؤتمتكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 68.83332021االول67.8333تطبٌقًمعتز فرٌد فرج صالح2298

2الكٌمٌاء االحٌائٌةكلٌة الهندسة خوارزم2020ً - 72.66672021الثان72.6667ًأحٌائًعبد هللا احمد عبد اللطٌف اسماعٌل2299
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