
المالحظاتالقسمالمحافظةالفرعقناة القبولالمجموعاسم الطالبت
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التارٌخدٌالىادبًمركزي536فرات قحطان عبد هللا شون5ً
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التارٌخدٌالىادبًمركزي500احمد بالل بدر ابراهٌم22
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التارٌخدٌالىادبًمركزي494دموع عباس جواد لطٌف31
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التارٌخدٌالىادبًمركزي489وسام تحسٌن علً حسٌن40
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التارٌخذي قارتطبٌقًمركزي489ذوالفقار كاظم صفوك شغناب42
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التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي478جمٌله محمد صالح محمد73

التارٌخالدٌوانٌةتطبٌقًمركزي478حسٌن داهً حسن صكر74

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي478رنا سعٌد شٌحان جٌاد75

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي477ٌاسر عباس صالح علوان76

التارٌخالرصافة الثانٌةتطبٌقًمركزي477مصطفى ابراهٌم عبد محمد77

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج477ًحٌدر محمد غضبان احمد78

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي476بٌداء هٌثم ابراهٌم محمد79

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي476فاطمة قٌس حسٌن محمد80

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي476سلوى باسم محمد ٌاس81

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي476غفران عبد الناصر ٌوسف عبد الكرٌم82

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي476حسن حكمت حسن محمد83

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي475مصطفى عزٌز حسٌن علٌوي84

التارٌخالدٌوانٌةاحٌائًمركزي475وسام عماد جبر صالح85

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي475نور الهدى طارق محمود محمد86

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي475اٌناس علً عبد هللا حردان87

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي475والء نزار عبدالستار سلمان88

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي475نرجس خضٌر عباس حرب89

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي475ٌونس علً رشٌد نجم90

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي474سرى عبد الرحٌم عبد القادر خضر91

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي474منار شاكر محمود محمد92

التارٌخذي قارتطبٌقًمركزي474خدٌجة حٌدر منشد عبد93

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي473سٌف نصٌر موزر حٌدر94



التارٌخدٌالىادبًموازي خارج470ًفاطمة هاشم محمد جعفر95

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج470ًبنٌن محمد شاكر محمود96

التارٌخدٌالىادبًشهداء الحشد الشعب458ًطه قصً صبار ابراهٌم97

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج456ًهند حمٌد مسعود مهدي98

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج456ًصابرٌن هٌثم محمد منصور99

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج455ًغسان ابراهٌم نحو فٌصل100

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج451ًمروه عبد كامل شاغ101ً

التارٌخدٌالىتطبٌقًموازي خارج442ًاحمد جمعة حسٌن عل102ً

التارٌخدٌالىتطبٌقًموازي خارج440ًفراس محسن ابراهٌم عل103ً

التارٌخدٌالىادبًشهداء الحشد الشعب438ًحسٌن ابراهٌم حسٌن احمد104

التارٌخدٌالىادبًموازي خارج483ًحوراء دلف كاظم محسن105

التارٌخدٌالىادبًمركزي486صفاء ستار علً حسٌن106

التارٌخدٌالىادبًمركزي486علً رزاق خضٌر عباس107

التارٌخدٌالىادبًمركزي486امٌنه قاسم موسى حسٌن108

التارٌخدٌالىادبًمركزي486ابتهال عبدالرحمن عدنان جاسم 109

التارٌخدٌالىادبًمركزي486بتول عماد محسن حمٌد110

التارٌخدٌالىادبًمركزي486سامر قادر عٌدان ول111ً

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي486مصطفى طالب عبد احمد112

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي486علً سرحان منصور حسٌن113

التارٌخدٌالىتطبٌقًمركزي486ضحى غضبان عبد العزٌز ابراهٌم114

التارٌخدٌالىادبًمركزي485صاحب محمد مصطفى داود115

التارٌخدٌالىادبًمركزي485سٌف خالد مجٌد ٌاس116

التارٌخدٌالىادبًمركزي485مصطفى عماد عناد ابراهٌم117

التارٌخدٌالىادبًمركزي485دعاء خلٌل ابراهٌم عدوان118

التارٌخدٌالىادبًمركزي485سجاد مؤٌد حبٌب موسى119

التارٌخدٌالىادبًمركزي485اسراء محمود عبدهللا محمد120

التارٌخدٌالىاحٌائًمركزي485مرٌم تحسٌن علً عزٌز121


