
المالحظاتالقسمالمحافظةالفرعقناة القبولالمجموعاسم الطالبت
الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي557مصطفى ابراهٌم عبدهللا جاسم1

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي543منار حاتم احمد ٌاس2

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي540داود هادي صالح شهاب3

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي539نور الهدى عباس فاضل حسٌن4

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي539غدٌر اسماعٌل ابراهٌم عودة5

الجغرافٌةدٌالىادبًشهداء االرهاب537زهوه عبد الكرٌم محمود جاسم6

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي536بتول نبٌل غالم علً بك7

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي534عبد الرحمن احمد مراد عواد8

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي532اسراء غازي احمد ابراهٌم9

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي532اٌه ٌوسف قنبر حٌدر10

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي532اٌة نجم عبود علوان11

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي531هداٌة منٌر فائق هذال12

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي530زٌنب باقر محمد جرٌان13

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي529زٌنب صالح مهدي خضٌر14

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي528سٌرٌن نجم عواد داود15

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي527زٌنب مؤٌد خلٌل مجٌد16

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي525علٌاء فاضل حمد حسٌن17

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي524دٌانا نزار علً حسٌن18

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي523فٌحاء احمد صادق حسن19

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي523حنان عمار حمٌد حسن20

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي522اشجان شرٌف محمد راشد21

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي521دعاء فاضل محمد كٌطان22

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي521اسٌل حسٌن فدعم تاٌة23

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي520حسٌن اسعد حمٌد رشٌد24

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي519نسرٌن طه ابراهٌم عل25ً

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي516حسٌن علً محمود كاظم26

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي513رنده عمران علً سبع27

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي513لمى عبد الرضا خلٌفة كاظم28

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي513انفال دلف علً حسٌن29

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي512فاطمة ٌاسٌن ٌوسف جبار30

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي512استبرق شهاب احمد جاسم31

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي512حنٌن عبدهللا كامل حسون32ً



الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي507نبراس رٌاض احمد علٌوي33

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي506ورود عبدهللا مطلك اشوٌش34

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي505رحمه ابراهٌم ذٌاب احمد35

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي504عمر رعد هادي نصٌف36

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي504مرٌم عمار هذال عبد37

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي503اساور مؤٌد نوروز دروٌش38

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي503مرٌم كمال فلٌح حسن39

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي502زهراء صادق مهدي حسٌن40

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي501احمد راضً عبدهللا صالح41

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي501شهد حسٌن عبدهللا جواد42

الجغرافٌةدٌالىادبًموازي خارج501ًاٌة علً احمد صالح43

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي500عٌسى كرٌم ابراهٌم حسٌن44

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي500حسٌن جاسم جواد جعفر45

الجغرافٌةدٌالىادبًتعدٌل ترشٌح499احمد عبد الرحٌم مناور محمد46

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي499سجى طه وهٌب احمد47

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي499خدٌجة كرٌم ابراهٌم حسٌن48

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي499مرتضى راسم محمد ابراهٌم49

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي499ٌوسف صبري سبتً محمود50

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي499رسل ابراهٌم محسن عل51ً

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي498اسراء محمد مهدي صالح52

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي498غفران عباس داود جمٌل53

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي498ابتسام صباح ارحٌم سهٌل54

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي497عبدهللا غٌدان علً سعدون55

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي497رسل لطٌف مجٌد ناٌف56

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي497هدى عوٌد داود حسٌن57

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي497مصطفى غسان محمد شاٌع58

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي496زٌنب خالد احمد متعب59

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي496هاجر ثامر حسٌن احمد60

الجغرافٌةدٌالىاحٌائًمركزي496احمد جابر محمد حمٌد61

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي495زبٌدة عادل احمد نصٌف62

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي495حسن عبداالمٌر علً احمد63

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي495مقداد احمد عبد خلف64

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي495طالل مزهر حمد حبٌب65



الجغرافٌةدٌالىاحٌائًمركزي495افٌاء موفق سعٌد ناصر66

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي494مرٌم صبحً صٌهود شهاب67

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي494مروة حمٌد هادي حمٌد68

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي494محمد اسعد صبار ناٌف69

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي494هبة فهمً سمٌن مجٌد70

الجغرافٌةدٌالىادبًتعدٌل ترشٌح493احمد ناٌف حسٌن مصري71

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي493فاطمة رٌاض حسن سٌد72

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي493زمن هشام ناجً مجٌد73

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي493رضا دلف نهاد عبد عل74ً

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي492ابرار نزار فلٌح حسن75

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي492حسن عبد الرضا عبد الستار سلمان76

الجغرافٌةالرصافة االولىادبًمركزي492حسٌن اركان عبد متعب77

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي492جنان مجٌد قمبر اسماعٌل78

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي492كامل باسم قاسم ردٌف79

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي491شهباء دحام جعفر عبد الرسول80

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي491نبراس اسماعٌل مصطفى خمٌس81

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي491ضحى ابراهٌم عبد هللا حمد82

الجغرافٌةدٌالىاحٌائًمركزي491ابراهٌم عادل وادي اسماعٌل83

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490اٌات محمد محمود جلٌل 84

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490علً خلٌفه علوان مغٌر85

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490زٌنب هانً حاتم عباس86

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490علً طاهر محمد محمود87

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490حنٌن ادهم ناموس مجٌد88

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490حسن نزار فلٌح حسن89

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490كبرى علً غائب حسن90

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490علً سهٌل عبد محمد91

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي490مرٌم حسٌن علً درباس92

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489اٌالف عماد سعٌد محمود93

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489عبدهللا حسٌن خلف علٌوي94

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489عبٌر محمد عبد جراح95

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489انور صباح شنان محمد96

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489تبارك عبد الرحمن عبدالجبار عباس97

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489حنان حسن كرٌم محمد98



الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489زٌنب حامل عاٌز شائع99

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي489ضحى حسٌن ابراهٌم صالح100

الجغرافٌةدٌالىتطبٌقًمركزي489عمر حسن هادي صالح101

الجغرافٌةدٌالىادبًتعدٌل ترشٌح488راضً مثنى راضً عل102ً

الجغرافٌةدٌالىتطبٌقًشهداء االرهاب488هبه ظاهر جاسم محمد103

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488زهراء علً صادق جعفر104

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488زهراء فارس خرموش عل105ً

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488طٌبة رعد هادي نصٌف106

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488زهراء نزهان هاشم علوان107

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488هند ٌونس حمٌد رشٌد108

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي488جاسم محمد عجمً خرٌر109

الجغرافٌةذي قاراحٌائًمركزي488نور الدٌن جلٌل ابراهٌم محمد110

الجغرافٌةدٌالىادبًتعدٌل ترشٌح487الزبٌر عبد الرحمن رشٌد عبد111

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487ابراهٌم طه علوان خمٌس112

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487اٌمن محمد كرٌم خلٌفة113

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487امٌره علً هادي سلمان114

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487فاطمه جالل ابراهٌم خضٌر115

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487علً سعدون محمد خضٌر116

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487صالح كرٌم محمد كاظم117

الجغرافٌةدٌالىادبًمركزي487نغم سعد عواد حمٌد118

الجغرافٌةواسطاحٌائًمركزي487حسٌن رسول حسٌن مزهر119

الجغرافٌةدٌالىاحٌائًمركزي487نور هشام عبد الهادي عل120ً

الجغرافٌةدٌالىادبًمعلمٌن مجازٌن دراسٌاغفران ٌاسر محمد121


