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قناة القبولالمعدلالمجموعالفرعالقسماالسم الرباعيت

ن نجم1 يعلوم الكيمياءعصماء صبحي حسي 
قبول مركزي54991.5تطبيق 

سلسبيل عبد الجبار عبد الرزاق عبد 2

القهار

يعلوم الكيمياء
 
قبول مركزي52687.6667احيائ

يعلوم الكيمياءالهام ثابت احمد محمد3
 
قبول مركزي52487.3333احيائ

يعلوم الكيمياءزهراء حاتم سكر عذافه4
 
قبول مركزي52186.8333احيائ

يعلوم الكيمياءزهراء محمد عبد الرضا عباس5
 
قبول مركزي52186.8333احيائ

يعلوم الكيمياءمريم مشكور محمود احمد6
 
قبول مركزي52186.8333احيائ

يعلوم الكيمياءناديه سامي ابراهيم سلوم7
 
قبول مركزي52186.8333احيائ

يعلوم الكيمياءتبارك محمود مهيدي صالح8
 
قبول مركزي52086.6667احيائ

يعلوم الكيمياءغفران شهاب حميد عطيوي9
 
قبول مركزي52086.6667احيائ

يعلوم الكيمياءميساء نجم عبد هللا سلطان10
 
قبول مركزي52086.6667احيائ

يعلوم الكيمياءهوازن زيد كريم مبارك11
 
قبول مركزي52086.6667احيائ

ن قيس محمود عبد12 يعلوم الكيمياءيقي 
 
قبول مركزي52086.6667احيائ

يعلوم الكيمياءآية حميد عبد الرضا يعكوب13
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءاوهام فاضل جاسم عكاب14
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءزهراء رعد حسن صادق15
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءغدير باسم عجيل خلف16
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءفاطمه احمد نجم وسمي17
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءلوزه محمد عباس هجوج18
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءمالك خضي  سعيد جابر19
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءوصال عبد المحسن مزاحم عباس20
 
قبول مركزي51986.5احيائ

ن21 يعلوم الكيمياءيرس عدنان جمعه عبد الحسي 
 
قبول مركزي51986.5احيائ
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ن زيدان22 يعلوم الكيمياءيرس عمار حسي 
 
قبول مركزي51986.5احيائ

يعلوم الكيمياءايالف عادل فخري نوري23
قبول مركزي51886.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءتبارك جبار صالح جياد24
 
قبول مركزي51886.3333احيائ

يعلوم الكيمياءرسل عامر عبد الرضا دوله25
 
قبول مركزي51886.3333احيائ

يعلوم الكيمياءطيبه شاكر محمود محمد26
 
قبول مركزي51886.3333احيائ

يعلوم الكيمياءغدير باسم محمد حسن حسن27
 
قبول مركزي51886.3333احيائ

ن فياض28 يعلوم الكيمياءاسيل ياس حسي 
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءاية جعفر ساجت مجهول29
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءايناس عبد هللا علي هارون30
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءحفصه رسمد عبد الرزاق رشيد31
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءسجود محمد رشيد كاظم32
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءطيبه جاسم عباس مهدي33
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءطيبه جعفر محمد علي توفيق34
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

يعلوم الكيمياءغدير حسن عبد الهادي قاسم35
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

ن36 ن زبي  يعلوم الكيمياءفاطمه علي شني 
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

ن37 ن كاظم حسي  يعلوم الكيمياءنرجس حسي 
 
قبول مركزي51786.1667احيائ

 عوده محسن علي38
ن يعلوم الكيمياءيقي 

 
قبول مركزي51786.1667احيائ

ي39
ن
يعلوم الكيمياءايه علي عبد الزهرة حسائ

 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءحوراء خالد شعالن عدون40
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءرسل علي حريز جرو41
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءزينب ابراهيم سيد مراد42
 
قبول مركزي51686احيائ

ن43 يعلوم الكيمياءسارة محمد قاسم حسي 
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءساره محمود احمد عباس44
 
قبول مركزي51686احيائ
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يعلوم الكيمياءعائشه عمر عبد الرحمن محمد45
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءملك ريكان ابراهيم حماد47
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءهديل علي لطيف محمد48
 
قبول مركزي51686احيائ

يعلوم الكيمياءيزن رياض رشيد فياض49
 
قبول مركزي51686احيائ

ن عدنان جاسم خليفه50 يعلوم الكيمياءحني 
 
قبول مركزي515.285.8667احيائ

ه عمار كامل فرحان51 يعلوم الكيمياءامي 
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

ي52
ن
ن طوف يعلوم الكيمياءزينب عالء حسي 

 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءضح فاضل كاظم علي53
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءطيبه رافد يحي  محمد54
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءطيبه نارص جالل محمد55
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

 علي عزيز56
ن يعلوم الكيمياءفاطمه حسي 

 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءفرقان حسن عليوي سعيد57
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

ن نون58 يعلوم الكيمياءنبأ فاضل حسي 
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءنور علي مزهر منشد59
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءهبه عصام حميد خورشيد60
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءورود لطيف فاضل كاظم61
قبول مركزي51585.8333تطبيق 

ن62 يعلوم الكيمياءوفاء طالب عودة حسي 
 
قبول مركزي51585.8333احيائ

يعلوم الكيمياءنبأ احمد مكي مشيمش63
 
قبول مركزي514.485.7333احيائ

يعلوم الكيمياءافنان محمد داود ساير64
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءاالء علي محمود فتحي65
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءحوراء ياس خضي  زغي 66
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءدعاء عادل عبد العظيم كريم67
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءزهراء علي جاسم عبد68
 
قبول مركزي51485.6667احيائ
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يعلوم الكيمياءغسق صالح عباس يعقوب69
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءنور بدر صاحب خلف70
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءهاله سمي  علي احمد71
 
قبول مركزي51485.6667احيائ

يعلوم الكيمياءايه عمار احمد هادي72
قبول مركزي51385.5تطبيق 

يعلوم الكيمياءميالد رافع محمد عبد73
قبول مركزي50584.1667تطبيق 

ن محسن حمود74 يعلوم الكيمياءرقيه حسي 
قبول مركزي50183.5تطبيق 

يعلوم الكيمياءرند جمال محمد خليفة75
قبول مركزي49983.1667تطبيق 

ن محمد76 يعلوم الكيمياءصفا عبد الحليم حسي 
 
49482.3333احيائ

/ ذوي الشهداء 

ذوي / العامة 

ضحايا العمليات 

الحربية واالخطاء 

العسكرية 

والعمليات 

االرهابية

يعلوم الكيمياءشهد عبد الرزاق جراد حمد77
قبول مركزي49382.1667تطبيق 

يعلوم الكيمياءليليان حميد هالل كليب78
قبول مركزي48981.5تطبيق 
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يعلوم الكيمياءايناس محمد جدوع علي79
 
48380.5احيائ

/ ذوي الشهداء 

ذوي / العامة 

ضحايا العمليات 

الحربية واالخطاء 

العسكرية 

والعمليات 

االرهابية

وق صباح عبد الكريم رحيم80 يعلوم الكيمياءرسر
قبول مركزي47979.8333تطبيق 

يعلوم الكيمياءرحاب محمد مهدي وهيب81
قبول مركزي47779.5تطبيق 

ن حسن برهان82 يعلوم الكيمياءفضه حسي 
قبول مركزي47178.5تطبيق 

يعلوم الكيمياءزينب فريد جاسم محمد83
قبول مركزي47078.3333تطبيق 

ن84 يعلوم الكيمياءزهراء ماجود جميل حسي 
قبول مركزي46878تطبيق 

يعلوم الكيمياءدعاء انور علي عبد85
قبول مركزي46777.8333تطبيق 

يعلوم الكيمياءاسماء حسن طالب مزهر86
قبول مركزي46677.6667تطبيق 

يعلوم الكيمياءشهد سليم عبد هللا هادي87
قبول مركزي46176.8333تطبيق 

يعلوم الكيمياءحوراء جاسم علي داخل88
قبول مركزي45676تطبيق 

يعلوم الكيمياءايات حمد بنيان شمكلي89
قبول مركزي44674.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءرحمه أديب سالم احمد90
قبول مركزي44674.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءزينب حيدر عباس مطرسر91
قبول مركزي44674.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءبراء هيثم خضي  صالح92
قبول مركزي44574.1667تطبيق 

يعلوم الكيمياءزينب محمد اسماعيل احمد93
قبول مركزي43973.1667تطبيق 
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ن قند94 يعلوم الكيمياءفاطمة علي حسي 
قبول مركزي43272تطبيق 

يعلوم الكيمياءميس جاسم كريم عبود95
قبول مركزي43071.6667تطبيق 

يعلوم الكيمياءارساء صباح كريم سعيد96
42971.5تطبيق 

/ ذوي الشهداء 

ذوي / العامة 

ضحايا العمليات 

الحربية واالخطاء 

العسكرية 

والعمليات 

االرهابية

ن خلف97 يعلوم الكيمياءنبأ علي حسي 
قبول مركزي42771.1667تطبيق 

ن98 يعلوم الكيمياءمريم غصوب انور حسي 
قبول مركزي42570.8333تطبيق 

يعلوم الكيمياءرانيه نوفل عابد خلف99
قبول مركزي424.170.6833تطبيق 

يعلوم الكيمياءورود محمد عباس محمد علي100
قبول مركزي42470.6667تطبيق 

ي101
ن
يعلوم الكيمياءلطيفه كامل فرحان جائ

قبول مركزي42270.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءنبأ سعدي عبد عباس102
قبول مركزي42170.1667تطبيق 

يعلوم الكيمياءفاطمه هادي ماذي مذكور103
قبول مركزي42070تطبيق 

يعلوم الكيمياءروال باسم محمد عبد الرحمن104
قبول مركزي41969.8333تطبيق 

يعلوم الكيمياءاري    ج اكرم غالم محمد105
قبول مركزي41869.6667تطبيق 

يعلوم الكيمياءمين اياد عزيز محمد106
قبول مركزي41869.6667تطبيق 

يعلوم الكيمياءايات جعفر عبد الواحد عبد هللا107
قبول مركزي41669.3333تطبيق 
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يعلوم الكيمياءعذراء محمد مهدي صالح108
41669.3333تطبيق 

/ ذوي الشهداء 

ذوي ضحايا / العامة 

العمليات الحربية 

واالخطاء العسكرية 

والعمليات االرهابية

يعلوم الكيمياءاالء محسن عباس ابراهيم109
قبول مركزي41569.1667تطبيق 

يعلوم الكيمياءايه جاسم محمد ابراهيم110
قبول مركزي41569.1667تطبيق 

يعلوم الكيمياءشهد جواد عبد علي زاير111
قبول مركزي41569.1667تطبيق 

ي جاسم112
يعلوم الكيمياءمرح حارث راضن

قبول مركزي41368.8333تطبيق 

هان113 يعلوم الكيمياءفاطمه علي حارصن رسر
قبول مركزي41268.6667تطبيق 

يعلوم الكيمياءفرح محمد عزيز عبد الحسن114
قبول مركزي41268.6667تطبيق 

 علي صيوان115
ن يعلوم الكيمياءصبا عبد الحسي 

قبول مركزي41168.5تطبيق 

يعلوم الكيمياءطيبة خالد عبد الجبار خليل116
قبول مركزي41168.5تطبيق 

ن مهنه نايف117 يعلوم الكيمياءاالء حسي 
قبول مركزي41068.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءايه علي حنون جاسم118
قبول مركزي41068.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءزهراء سعد جبار جياد119
قبول مركزي41068.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءزهراء علي حسن جوحي120
قبول مركزي41068.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءكوثر ضياء عطيه عبد هللا121
قبول مركزي41068.3333تطبيق 

يعلوم الكيمياءهبة مهدي ابراهيم حيدر122
قبول مركزي41068.3333تطبيق 
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يعلوم الكيمياءرسل جاسم محمد محمود123
38864.6667تطبيق 

/ ذوي الشهداء 

ذوي ضحايا / العامة 

العمليات الحربية 

واالخطاء العسكرية 

والعمليات االرهابية


