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 التسلسل
رقم 
 القبول

 الدرجة النهائية األم  األب  االسم والنسبة االختصاص

 69.5 سميعة حبيب حسام الدين رامي سندران التخطيط واإلدارة 2887 1

 68.5 مريم عويد فاطمه محمد التخطيط واإلدارة 2883 2

 67.5 خلفه عيسى ريمه خزيم التخطيط واإلدارة 2878 3

 65.5 فضه حسين عبير العزاوي التخطيط واإلدارة 2882 4

 63.5 امينه محمد روجين عبداهلل التخطيط واإلدارة 2877 5

 75.6 فاطمه محمد عبد الرزاق كافان التربية اإلسالمية 1759 1

 75.3 فاتن كايد علياء حمود التربية اإلسالمية 1767 2

 73.1 جميله محمد مها الخضر التربية اإلسالمية 1784 3

 72 فطومه علي عائشه العلي التربية اإلسالمية 1758 4

 71.7 وضحه حسن جالل الخلف التربية اإلسالمية 1743 5

 69.5 زينب علي محمد عبد التربية اإلسالمية 1778 6

 69.5 عين الحياه صبري نجوى الحسين التربية اإلسالمية 1786 7

 69.5 سمره حسين انس العلي التربية اإلسالمية 1741 8

 68.5 سويده حمود حميده الشلغم الغويران التربية اإلسالمية 1747 9
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 68.5 يازي خضر علي الخليف التربية اإلسالمية 1766 10

 68 اسمه نواف رنكين حسو التربية اإلسالمية 1753 11

 68 صباح سليمان اسماء شدو التربية اإلسالمية 1737 12

 68 حسينه اسماعيل حمود الخضير التربية اإلسالمية 1746 13

 67 فاطمه كمال الدين وسيله العباسي التربية اإلسالمية 1792 14

 66.7 مريم احمد هند  البوراني التربية اإلسالمية 1791 15

 66.6 يسرى فواز رشا الحميد التربية اإلسالمية 1751 16

 66.5 فهيمه شعالن خوله محمود التربية اإلسالمية 1750 17

 66.2 مريم احمد نزيهه البوراني التربية اإلسالمية 1787 18

 65.7 هدله احمد سلمى الصالح التربية اإلسالمية 1755 19

 65.5 اميره حمزه ابراهيم عقله التربية اإلسالمية 1735 20

 65.2 فاطمه محمد وفاء الحاج يوسف التربية اإلسالمية 1795 21

 65.1 خلفه مجول مسلط الحسين التربية اإلسالمية 1782 22

 65.1 صيته احمد مريم الشيبان التربية اإلسالمية 1780 23

 65.0 جميله صالح محمد الحسينو التربية اإلسالمية 1775 24

 65 زليخه خاشع سيمى حقي التربية اإلسالمية 1756 25

 64.5 حضيريه مصطفى نايف الخضر التربية اإلسالمية 1785 26

 64.5 صيته خلف عبد الفتاح العبيد التربية اإلسالمية 1760 27

 64 امامه فارس منى الجربا التربية اإلسالمية 1783 28

 64 وضحه سليمان الجادرخلود العبد  التربية اإلسالمية 1748 29

 63.3 فاطمه يوسف اميره مراد التربية اإلسالمية 1738 30

 63 سهام محمد ابتسام العساف التربية اإلسالمية 1734 31

 65 دله احمد عهد  السليمان التربية الخاصة 2500 1

 64 عايشه احمد عبد االله احمد التربية الرياضية 2321 1

 64 وطفا محسن نوار شريبه الرياضيةالتربية  2322 2

 66 مريم عبد الوهاب محمد العيسى التربية الفنية 2324 1

 77.2 امينه حيدر رنا سلمى إرشاد نفسي 2520 1

 76 جزا ابراهيم رؤى الشعار إرشاد نفسي 2517 2

 75.4 شمسه محمود روزين سلو إرشاد نفسي 2522 3

 75 كلثومه امينمحمد  روكن زينال إرشاد نفسي 2524 4

 74 زهره ابراهيم مها الحمزه إرشاد نفسي 2537 5

 73 سلمى نصر زينب عجيب إرشاد نفسي 2551 6

 72.7 سارة محمد فايز الداود إرشاد نفسي 2548 7

 71.9 سميرة ابراهيم جالل بطو إرشاد نفسي 2549 8

 70 مطيره عويد هناء العلي إرشاد نفسي 2543 9

 70 عديله وليد زانين عنز نفسيإرشاد  2525 10

 70 مريم احمد هاجر االبراهيم إرشاد نفسي 2542 11

 70 خديجة حمد انتصار محمد إرشاد نفسي 2550 12

 69.8 فاطمه نوري زوزان مراد إرشاد نفسي 2527 13

 69 يسرى محمد امين دعاء دخيل إرشاد نفسي 2515 14
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 69 طيبه علي نجاح حسن إرشاد نفسي 2540 15

 69 مدينه مصطفى ليلى قاسم إرشاد نفسي 2547 16

 68.5 مريم محي الدين دالل دهنه إرشاد نفسي 2516 17

 68 شها عبد الغني حنان محمود إرشاد نفسي 2513 18

 68 فضه سبيعي خالد الشتر إرشاد نفسي 2514 19

 67 خديجه محمد طيب رشا البكور إرشاد نفسي 2518 20

 67 عدله محمود روشين العيسو نفسيإرشاد  2523 21

 67 سهام محمد بشير فيان حسين إرشاد نفسي 2536 22

 66.8 حمده صالح عبد العزيز العباس إرشاد نفسي 2533 23

 66 روشن والط نالين اسماعيل إرشاد نفسي 2538 24

 66 مطيعه عباس حميده حسين إرشاد نفسي 2512 25

 66 نوره حماد سحر المحو إرشاد نفسي 2529 26

 65.3 نظور محفوض حسين سالم المصطفى إرشاد نفسي 2553 27

 65 فاطمه سليمان زينه العلي إرشاد نفسي 2528 28

 64 عطيه محمد جميل سلمى خليل إرشاد نفسي 2530 29

 64 فاطمه ابراهيم بثينة العلي إرشاد نفسي 250 30

 63 نجاح حسين مصطفى ظهراب إرشاد نفسي 2544 31

 71.5 شمسه يوسف عبد الحميد علي تاريخ 1856 1

 71.5 نوف كعود حوريه الحسين تاريخ 1827 2

 71.5 نجود سالم عبد اهلل األحمد تاريخ 1903 3

 70.2 تركيا صالح منيفه رشيد تاريخ 1878 4

 70 مريم عبد اهلل زبيده الشحاذ تاريخ 1838 5

 70 ليلى حواس ياسمين العبد تاريخ 1897 6

 69 جوزه طالل هدى الحسو تاريخ 1888 7

 68.9 فهيمه فوزي افين جتو تاريخ 1804 8

 68.7 فضه احمد بثينه المحمود تاريخ 1811 9

 67.9 رفعة ابراهيم وضحة الطرخو تاريخ 1893 10

 67.5 زهره فيصل هيفاء  الكرفو تاريخ 1891 11

 67.4 رجاء اسماعيل مي الداود تاريخ 1904 12

 67 حمديه حسين ندوه العموش تاريخ 1885 13

 67 وضحه ابراهيم علي  الجاسم تاريخ 1860 14

 66.6 زهره علي ملكه حسين تاريخ 1874 15

 66.5 وضحه احمد شفاع الرسم تاريخ 1848 16

 66.1 حوا صالح بديعة  عبد تاريخ 1812 17

 66 ليلى عبود امنه الصالح تاريخ 1808 18

 66 فريده نصر الدين نسرينه محمد تاريخ 1886 19

 65.5 شمسه عبيد ابراهيم االحمد تاريخ 1797 20

 65.5 فريده احمد سوسن المجيد تاريخ 1846 21

 65 فاطمة احمد نوره صغير تاريخ 1887 22

 65 منى محي الدين ميس الريم شيخموس تاريخ 1881 23
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 64.6 سميره عبد الحنان نائله العكله تاريخ 1882 24

 64 نشميه حسن عاكوب الموسى تاريخ 1855 25

 64 منى عبد اهلل مناب حقي تاريخ 1875 26

 63 هنديه زياد خنساء الحميد تاريخ 1829 27

 63 زبيده احمد فاطمه اللطيف تاريخ 1865 28

 63 دالل علي طريف غراف تاريخ 1853 29

 62.5 حمده محمد جواد الخلف تاريخ 1818 30

 62 غصون مروان ريم  الرمضان تاريخ 1837 31

 62 شيخه خلف حسين الرزو تاريخ 1823 32

 62 عنود علي طارق الحسين تاريخ 1852 33

 79.9 حياة محمدسعيد ميس يوسف تجارة واقتصاد 2380 1

 78.1 ترفه سليمان داليا حسن تجارة واقتصاد 2348 2

 77.5 عائشه خلف محمد فرحان تجارة واقتصاد 2374 3

 73.9 خالصة محمد نسرين نوحي تجارة واقتصاد 2384 4

 72.8 سوريه رفاعي حمود العواد تجارة واقتصاد 2343 5

 72 رجاء ذياب اروى المكطف تجارة واقتصاد 2328 6

 71.8 شذى كرم نهى يونس تجارة واقتصاد 2402 7

 71.2 سعديه عبدالقادر زويا خليل تجارة واقتصاد 2358 8

 70.8 فطيم احمد ثابت الجاسم تجارة واقتصاد 2341 9

 70.2 فاطمه حسين مناس الهويد تجارة واقتصاد 2378 10

 68.8 خاتوم خلف منى خليف تجارة واقتصاد 2379 11

 67 جهان محمد ايمان محمد تجارة واقتصاد 2335 12

 67 دعد عبداهلل نسرين مكي تجارة واقتصاد 2383 13

 66.8 نجاح سليمان هدى صويلح تجارة واقتصاد 2391 14

 66.6 محفوظه احمد شيرين كلش تجارة واقتصاد 2367 15

 66 نازو ابراهيم سعاد محمد تجارة واقتصاد 2360 16

 65.6 عزيزة ديب نور خليل تجارة واقتصاد 2387 17

 65.2 منى هشام هبه الجبين تجارة واقتصاد 2389 18

 65.1 سميره محمود العيادههنادي  تجارة واقتصاد 2394 19

 65 لطيفه محمد روال جذبه تجارة واقتصاد 2353 20

 65 امينه محمد هيلين مراد تجارة واقتصاد 2398 21

 64.3 عبله احمد هنادي الفتاح تجارة واقتصاد 2395 22

 63 هناء عبد الرزاق اسماء العلوش تجارة واقتصاد 2329 23

 72.4 منى سهيل عامر عساف جغرافيا 1931 1

 71.6 لطيفة ابراهيم أنسام سعد جغرافيا 1939 2

 70.6 لطيفة ابراهيم سماح سعد جغرافيا 1935 3

 67 نزيله ظاهر مريم سلوم جغرافيا 1927 4

 66 فطيم محمود ماهر خليل جغرافيا 1923 5

 65.0 فهيمه احمد هبه الحوشي جغرافيا 1929 6

 65 هاللة حسن يوسف الحسين جغرافيا 1941 7
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 64.5 خيريه عدنان جوكندا حسن جغرافيا 1915 8

 64.5 سميره عائد رودا عرفات جغرافيا 1919 9

 64 سميرة علي روال قبيلي جغرافيا 1937 10

 64 منتهى فرحان نور حساني جغرافيا 1928 11

 63.5 فطيم احمد ثناء حسين جغرافيا 1914 12

 63 شمسه نوري صباح الحسين جغرافيا 1921 13

 79.9 فاطم سعيد عبداهلل الحمود حقوق 68 1

 71.7 مطره حسين خالد خضر حقوق 31 2

 69.3 مريم متعب منار شهبندر حقوق 88 3

 69.2 ملك عبد الحميد فاطمه الصوا حقوق 75 4

 68 عمشه سليمان محمدراشد عيسى حقوق 83 5

 67.4 أميسرة حسن مالك العبد حقوق 78 6

 65.2 غاليه سعود سحر الحسين حقوق 46 7

 64.7 شكريه محمد سماح الخليل حقوق 50 8

 64.6 مها محمود سعد المحيمد حقوق 48 9

 63.4 هيام وليد دينا العكل حقوق 35 10

 62.6 هنديه محمد جاسم الفتاح حقوق 113 11

 75 حميده فوزي نسرين خليل رياض أطفال 2797 1

 72.1 زهره عبداهلل العبداهلليازي  رياض أطفال 2833 2

 71.5 عنود محمد رقيه االطرش رياض أطفال 2646 3

 71.0 خالصه عثمان ياسر الياسين رياض أطفال 2834 4

 70.6 ذكاء محمد مروه عموره رياض أطفال 2766 5

 70.3 مها حسين منال الحسن رياض أطفال 2773 6

 70 عمريه علي زينه احمد السلطان رياض أطفال 2662 7

 69.7 خديجة عبد المجيد محمود الحمزه رياض أطفال 2764 8

 69.6 شيخه يوسف ندى جمال رياض أطفال 2795 9

 69.4 امال جورج كلوديا عروسي رياض أطفال 2745 10

 67.5 بريخان محمود سالفا عيسو رياض أطفال 2670 11

 67 لبنى افرام سما اسيو رياض أطفال 2675 12

 67 وطنيه احمد هبه الملحم رياض أطفال 2808 13

 67 بسمه عبداللطيف سمر السلمان رياض أطفال 2676 14

 67 فضه محمد عفره المطلق رياض أطفال 2713 15

 66.7 شوقيه حسن رشا علي رياض أطفال 2645 16

 66.5 آمنه حسين عبير االحمد رياض أطفال 2708 17

 66.5 نشميه الكعود الياس منتهى الحسين رياض أطفال 2774 18

 66.2 ليله محمد نسيم المسلط رياض أطفال 2799 19

 66.2 موزه خلف لمى حسن رياض أطفال 2753 20

 66 وهيبه حسن وفاء العزام رياض أطفال 2829 21

 66 نوره سرحان جميله الحاج احمد رياض أطفال 2604 22

 66 وضحه جاسم فرحه صالح رياض أطفال 2736 23
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 66 سوريه مطلق مريم الحمزه رياض أطفال 2768 24

 66 نرجس احمد رشيد مانيا اوهان رياض أطفال 2761 25

 65 نجاح ابديوي هدى الغرير رياض أطفال 2812 26

 64.6 نعيمه جالل هدى الحماري رياض أطفال 2811 27

 64.5 مريم احمد فواز ابراهيم رياض أطفال 2739 28

 64.0 عوش احمد انتصار احمد رياض أطفال 2578 29

 64 يسرى عبد مها العبدالقادر رياض أطفال 2776 30

 64 فاطمه عمر عمشه العبد رياض أطفال 2714 31

 64 غاده عادل هديل الدسيماني رياض أطفال 2814 32

 63.5 منيفه محمدامين وصال كحيل رياض أطفال 2826 33

 63.2 ابيتسام محمد براءه اللجي رياض أطفال 2592 34

 63 شاها بشير زينب محمد رياض أطفال 2661 35

 63 سارة احمد سعاد شيخ حبيب رياض أطفال 2667 36

 63 نوره ابراهيم خديجه العلي رياض أطفال 2623 37

 63 خوله عبد الوهاب هبه التركي رياض أطفال 2806 38

 85.2 عزيزه محمد لطيف احمد سليمان رياضيات 2011 1

 79 حمده احمد باسل البطو رياضيات 2025 2

 76.2 فائزة اسعد غاده الخلف رياضيات 2103 3

 75 بديعه محمد علي غزاله عيسى رياضيات 2104 4

 74.5 سيران حبيب ريتا حنا رياضيات 2177 5

 74 صباح اسماعيل عبير  الصالح رياضيات 2099 6

 74 شمسه ابراهيم خليل عبيد رياضيات 2052 7

 73.5 امينه ناصر نائل سيد حسين رياضيات 2144 8

 72.5 فاطمه سالم عامر  الحسن رياضيات 2097 9

 71.5 نجاح احسوني سماء الحسن رياضيات 2085 10

 71.5 عمشه ابراهيم عوش الخلف رياضيات 2102 11

 71.5 خاتون خليف عبد المجيد الكندح رياضيات 2098 12

 71.1 جميله عبد اهلل ابراهيمفاطمة   رياضيات 2105 13

 70.5 جازيه جميل باسل العلي رياضيات 2026 14

 70.2 غبنه علي عائشة  الحسين رياضيات 2095 15

 70 هدله عبد اهلل اعتدال برغوث رياضيات 2013 16

 70 زهره حسين نسرين طلب رياضيات 2155 17

 70 نوره سرحان عهد  الحاج احمد رياضيات 2101 18

 69.5 امينه عبد القادر ماجده المصطفى رياضيات 2127 19

 68.5 عطيه مصطفى لينا االبراهيم رياضيات 2124 20

 68.5 سميره عدنان احالم كامل رياضيات 2010 21

 68.4 فضه احمد فاطمه المياح رياضيات 2108 22

 68 مريم علي الحسين دعيج رياضيات 2016 23

 68 غاده هاكوب رنا هاكوب رياضيات 2063 24

 67.5 امينة احمد محمود الكدرو رياضيات 2132 25



7 

 

 67 لمعه نايف مادلين فياض رياضيات 2128 26

 67 ليلى رمضان سوزدار حمو رياضيات 2089 27

 66.6 جميله عبد اهلل وفاء ابراهيم رياضيات 2172 28

 66.5 عنود سليمان ناهد الجربوع رياضيات 2147 29

 66.5 كوثر خضر جهينه سعدون رياضيات 2043 30

 66.3 غاليه حمود بديعة  رمو رياضيات 2030 31

 66 حكيمة عمر نوره  عمر رياضيات 2160 32

 66 سعدية فواز سلوى جلو رياضيات 2084 33

 66 مريم سليمان خضره  الفارس رياضيات 2050 34

 65.5 ونس حسن منى اليوسف رياضيات 2139 35

 65.5 حليمه حواس تمر حاجي رياضيات 2038 36

 65.5 ابتسام عبد العزيز نجاح خليل رياضيات 2149 37

 65.5 عنود احمد عادل  سمعو رياضيات 2096 38

 65.4 سميرة مصلح نغم  يوسف رياضيات 2157 39

 65.2 سلطانه سليمان زينب الشاهين رياضيات 2076 40

 65.2 شاهه محسن اميره الخليف رياضيات 2020 41

 65 امينه احمد رهف ابراهيم رياضيات 2065 42

 64.6 خالده ابراهيم نديمه علي رياضيات 2153 43

 64.5 حسينه حسين يمامه الصالح رياضيات 2175 44

 64.5 خديجة سليمان زوزان عمر رياضيات 2072 45

 64.5 نجاح علي ندى خليل رياضيات 2152 46

 64.5 سلطانه عصمت سليمانبيريفان  رياضيات 2035 47

 64.5 اميره محمد ميديا علي رياضيات 2142 48

 64.2 ليلى فاضل مروى  علي رياضيات 2135 49

 64 نوره سلمو راكان العمر رياضيات 2059 50

 63.5 رحمه محمد عطا استم محمد رياضيات 2012 51

 63 وجيهه عبدالصمد زينب  عمر رياضيات 2075 52

 63 بروين شريف دارين درويش رياضيات 2055 53

 63 سلوى محمد بيان  بكرو رياضيات 2034 54

 76.5 تغريد عياض وائل فراس علم اجتماع 2489 1

 70 نوره بالل مها حجي علم اجتماع 2473 2

 69.9 زكيه عبدالرحمن محمد ماهر السهو علم اجتماع 2469 3

 69.3 سعاد سعد سحر حسن علم اجتماع 2494 4

 69.2 نوره احمد ليلوه الرحال علم اجتماع 2468 5

 67 خديجه ابراهيم مروه قوجه علم اجتماع 2471 6

 67 شوقيه حسن هبه علي علم اجتماع 2484 7

 66.6 فاطمه احمد ايمان جدوع علم اجتماع 2422 8

 66.5 خاتون عمر سحر عبدو علم اجتماع 2446 9

 65.7 وسميه احمد ناديه الحسين علم اجتماع 2476 10

 65.5 عائشه موسى محمود عبيد علم اجتماع 2470 11
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 65 هيفاء حكمت هبه محمد علم اجتماع 2495 12

 64.2 زهر ابراهيم عبداهلل االبراهيم علم اجتماع 2454 13

 63.5 تاضي خليف رنا علي العباس علم اجتماع 2440 14

 63.5 بدريه زكي حمديه حسين علم اجتماع 2430 15

 63 شمسه دحام سامي الناصر علم اجتماع 2496 16

 77 سعاد خضر ابتهال هلو علم األحياء 2244 1

 75 فاطمه عبد الكريم كلستان ابراهيم علم األحياء 2293 2

 73.2 شذى كرم وفى  يونس علم األحياء 2317 3

 73 جاكلين شكري حنان صومي علم األحياء 2260 4

 73 نيروز محمد خلف جيان علم األحياء 2259 5

 72.4 لورانس انطون رنا  يوسف علم األحياء 2266 6

 71 شكريه محمد علي ساجده امراني علم األحياء 2272 7

 70.8 خيريه فخر الدين بيريفان حسين علم األحياء 2255 8

 69 شيخه درويش امل محمد علم األحياء 2250 9

 69 فاطم عبداهلل جواهر الهويدي علم األحياء 2257 10

 69 عمشه محمد حنين النهاب علم األحياء 2261 11

 68 امونه سليمان سعاد الفندي علم األحياء 2275 12

 68 سهيله خالد عدن االحمد علم األحياء 2285 13

 68 سلمى موريس جوزفين كوريه علم األحياء 2258 14

 68 مريم عبد الكريم مها ابو حالوي علم األحياء 2302 15

 67 فاطمه محمد خديجه ناصر علم األحياء 2262 16

 67 امينه حسين نسرين سليمان علم األحياء 2306 17

 65 هدى احمد فوزيه قاسم علم األحياء 2290 18

 65 تركيه عزالدين كل بين  العليكو علم األحياء 2292 19

 65 سميه محمد علي روبين مسور علم األحياء 2267 20

 65 امينه حسن نوره الهويت األحياء علم 2307 21

 65 خوله جنيد راما سعدو علم األحياء 2264 22

 65 غزاله عابد مهابات ابراهيم علم األحياء 2303 23

 64.3 الهام محمد سالي السليمان علم األحياء 2273 24

 64 هند محمد مرح  يوسف علم األحياء 2300 25

 64 منور احمد سلوى داود علم األحياء 2278 26

 63.5 عيده احمد نزار بلو علم النفس 2504 1

 67 فرحه سعيد منال عمر علوم سياسية 2008 1

 79 عرنه خليل غاده الغثيث فلسفة 1979 1

 75 منيفه عدنان يازي المحيميد فلسفة 2002 2

 74.6 رقيه هاشم ميس مخلوف فلسفة 2004 3

 72.2 هالله سالم ساره البكر الداوود فلسفة 1969 4

 71 ترفه جمعه سناء دحل فلسفة 1970 5

 70 نازك عمر لبنى حاج علي فلسفة 1985 6

 70 بسة خالد منذر خشمان فلسفة 1993 7
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 69 ناديا صالح فاطمه حجي فلسفة 1981 8

 68.7 سهيا عيسى عيده الساير فلسفة 2003 9

 67 حليمه عزيز عبد الوهاب شيخي فلسفة 1977 10

 67 عدوله سليمان رقيه ابراهيم فلسفة 1963 11

 67 خلفه صالح جواهر العباس فلسفة 1951 12

 67 اسيا محمود رجاء الماللي فلسفة 1961 13

 67 عائشة محمود اله سيد احمد فلسفة 1947 14

 64.3 هدله عبد الهادي مها الجاسم فلسفة 1995 15

 64 زبيده سليمان ابتسام بهدو فلسفة 1943 16

 63 غزاله احمد زهديه العبد اهلل فلسفة 1968 17

 63 خانمه ابراهيم اهين صالح فلسفة 1948 18

 75.5 شمسه محمد عبد المعين الملص فيزياء 2194 1

 73.5 نعيمه حميد سراب الكرو فيزياء 2190 2

 71 عينو محمد امين هناء خضر فيزياء 2200 3

 71 هدى خليل امنه السليمان فيزياء 2182 4

 69 وضحه احمد موسى االحمد فيزياء 2198 5

 69 امينه سعيد زينب حسن فيزياء 2189 6

 68.8 حمدا حواس خطر  التايه فيزياء 2187 7

 68.7 ضحيه محمد سلمى الحسين فيزياء 2192 8

 68 غزاله حمد طارق ابراهيم فيزياء 2193 9

 68 فخريه عارف خضر عزي فيزياء 2186 10

 65 كامله عبد ابتسام حمادي فيزياء 2179 11

 63.5 وسميه محمد سليم زانا علي فيزياء 2188 12

 73.8 حندوله محمود فاطمه صفوك كيمياء بحتة 2224 1

 72.1 سوسن محمد عروه عيسى كيمياء بحتة 2236 2

 70.2 سوسن أيوب لونا الغدا كيمياء بحتة 2237 3

 68.6 خاتون محمد مايا محمد كيمياء بحتة 2225 4

 68.0 مريم علي رباب المطوري كيمياء بحتة 2210 5

 64.2 فاطمة ناصر زيم االحمد كيمياء بحتة 2238 6

 78.0 شمسه شويش حسن العبيد لغة إنكليزية 1541 1

 76.9 سلمى يحيى صفاء العالي لغة إنكليزية 1367 2

 74.1 لطيفه احمد مشخص ادريس لغة إنكليزية 1438 3

 72.5 زهره غالب اسكندر يوسف إنكليزيةلغة  1230 4

 71.2 ماجده حبو محمد الرفدي لغة إنكليزية 1425 5

 71 رسميه محمد صالح  اقرع لغة إنكليزية 1362 6

 71 وفاء عبد الحميد والء منصور لغة إنكليزية 1509 7

 71 حصة جمعه رغده الحسين لغة إنكليزية 1300 8

 71 تركيه جاسم الحاج اسماعيلمشيره  لغة إنكليزية 1439 9

 70.9 شيخه مصطفى نجاح المقطف لغة إنكليزية 1462 10

 70.5 سعده سليمان اماني االحمد لغة إنكليزية 1234 11
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 70.4 سهام سجيع كندة غانم لغة إنكليزية 1526 12

 69.8 سيدي ابراهيم بطرس شابو لغة إنكليزية 1545 13

 69.7 فاطمه ناصر االحمدصبحه  لغة إنكليزية 1365 14

 69.4 سهام سجيع كنانة غانم لغة إنكليزية 1525 15

 69 زبيده محمد صالح نوره سليمان لغة إنكليزية 1476 16

 69 مطره جاسم احمد  مخلف لغة إنكليزية 1226 17

 68.9 معينه منير كيندا ناصر لغة إنكليزية 1528 18

 68.8 غازيه اديب امل العبد اهلل لغة إنكليزية 1236 19

 68.6 عمشة ابراهيم مريم  عباس لغة إنكليزية 1434 20

 68.5 فضه محمود ثنيه العالوي لغة إنكليزية 1263 21

 68.5 نبيله عبد العزيز شورش مجد الدين لغة إنكليزية 1354 22

 68.5 حسينه عبد العزيز روضه العادي لغة إنكليزية 1312 23

 68.3 امينه هشام راما ابو شقير لغة إنكليزية 1292 24

 68 عدله سليمان بشرى الحسين لغة إنكليزية 1251 25

 68 فائزة بدران ميثاء الرميض لغة إنكليزية 1450 26

 68 صالحه عبد المجيد نسرين محمود لغة إنكليزية 1468 27

 68 خالصه فواز شمس  حمو لغة إنكليزية 1351 28

 67.6 منى فارس عبد الحميد ابراهيم دانيال لغة إنكليزية 1539 29

 67.2 عيده احمد خديجه الخضير لغة إنكليزية 1283 30

 67.1 إلهام محمد عيد إيمان دلباني لغة إنكليزية 1546 31

 67 شمسه حسن وعد الحمد لغة إنكليزية 1503 32

 67 انتصار موسى غفران الجدعو لغة إنكليزية 1394 33

 67 اسماء توفيق رنكين شيخموس لغة إنكليزية 1304 34

 67 زينه علي منى الفرج لغة إنكليزية 1445 35

 67 نيروزه ابراهيم سمر يوسف لغة إنكليزية 1340 36

 67 مريم احمد فاطمه العلي لغة إنكليزية 1399 37

 67 فاديه فرمز روزان  حسين لغة إنكليزية 1309 38

 67 فيروز رمضان نرمين خضر لغة إنكليزية 1466 39

 66.7 دله حماده شمسه  الشلش لغة إنكليزية 1350 40

 66.5 عزيزه صادق تماره كده لغة إنكليزية 1262 41

 66.5 شريفه حمد ميساء  الدخيل لغة إنكليزية 1453 42

 66 حمديه فرحان مريم  عمر لغة إنكليزية 1435 43

 66 ممدوحه محمد شجاع الرميض لغة إنكليزية 1347 44

 66 شكريه محمد شريف ياسين محمد لغة إنكليزية 1516 45

 66 مدينه رستم رندا موسى لغة إنكليزية 1303 46

 65.6 شمسه حسن سعاد الجبان لغة إنكليزية 1335 47

 65.4 صفيه خلف ياسمين الحمد لغة إنكليزية 1514 48

 65 ساعه محمود عفاف البكر لغة إنكليزية 1384 49

 65 ملكه معروف دانا ملحم إنكليزيةلغة  1286 50

 65 فاديه دافيد ليدي عبد لكي لغة إنكليزية 1418 51
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 64.5 صافيه عبيد سهام المحمد لغة إنكليزية 1344 52

 64.5 عزينة احمد وجيه مائدة جلعوك لغة إنكليزية 1420 53

 64.1 فاطمه علي اميره ساجر لغة إنكليزية 1238 54

 64 نجمه محمد خير ماويه االسماعيل إنكليزيةلغة  1422 55

 64 شاناص سليمان ايناس حسين لغة إنكليزية 1245 56

 64 فاطمه نوري خنسه يوسف لغة إنكليزية 1284 57

 64 مريم جمشيد امل جانكو لغة إنكليزية 1237 58

 64 نوره علي كيفيه العلي لغة إنكليزية 1414 59

 64 سميه عبد الحميد االحمدلندا  لغة إنكليزية 1416 60

 64 عموشه محمد عبد الرزاق العبد اهلل لغة إنكليزية 1373 61

 64 عفيفه احمد ياسمين البوشي لغة إنكليزية 1513 62

 63.5 رجاء كمال شذى الحسيني لغة إنكليزية 1348 63

 63 دره مخلف منتهى االصبح لغة إنكليزية 1444 64

 63 نفوسه حسين اسعد روزه لغة إنكليزية 1310 65

 82.3 سميرة محمد نرجس صقر لغة عربية 1190 1

 81.3 امنه حسين عبد كلش لغة عربية 689 2

 80.1 ترفه حمزه بسام عزيز لغة عربية 260 3

 79.5 كوثر نصرت مريم  اوسو لغة عربية 912 4

 79.2 هنوف نواف كوثر  خليف لغة عربية 844 5

 79.1 ريا مجول شويخحميد  لغة عربية 348 6

 79.0 شمسه صبري صالح الوجعان لغة عربية 630 7

 78.5 بهية فيصل عباس العوض لغة عربية 673 8

 78.5 فاطمه جودت رشا رمضان لغة عربية 1173 9

 78 جوهره صالح عال عطيه لغة عربية 716 10

 77.5 مريم حسين حمود الحسين لغة عربية 346 11

 77.0 مريم فيصل عبد السالم البدر لغة عربية 680 12

 76.6 عليا عيسى سلوى  الخلف لغة عربية 537 13

 75.5 منيفه حمود احمد العلي لغة عربية 153 14

 75.3 رسميه عبيد حمد الخليف لغة عربية 341 15

 74.6 عزيزه حسين محمود الحاج علي لغة عربية 896 16

 74.4 شمسه علي محمد السليمان لغة عربية 885 17

 74.0 فاطمه الياس نوره الفواز لغة عربية 1049 18

 74 خرمه عبد الفتاح مروة الذياب لغة عربية 903 19

 74 شاهه عمر وصال عيسى لغة عربية 1130 20

 73.9 وضحه عبدو ريم العلي لغة عربية 487 21

 73.9 ناديا نجم الدين هال عمران لغة عربية 1086 22

 73.7 بهيره سعيد سوزان كفرقطاري عربيةلغة  1183 23

 73.6 ورده عبد اهلل رائدة الصالل لغة عربية 427 24

 73.5 ثريا راكان وفاء حسن لغة عربية 1146 25

 73.5 حجيه عويد حميد حسين لغة عربية 347 26
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 73.5 روحة قاسم جابر المقداد لغة عربية 1193 27

 73.5 ليلى حسين سلمان سالمه لغة عربية 1210 28

 73.4 عيده عيد فاطمة  دلي لغة عربية 768 29

 73.3 بهيه سعيد كاوا   حسن لغة عربية 828 30

 73.2 سعده احمد خطر  المحمد لغة عربية 385 31

 73.1 فريحه احمد هديل الجاسم لغة عربية 1081 32

 73.0 ايمان بدري خلود  االطرش لغة عربية 393 33

 72.9 ثريا يحيى عبد الحنان العلي لغة عربية 677 34

 72.7 نجاح اكرم نوره محمد علي لغة عربية 1051 35

 72.6 شهره عايد فاطمة  علي لغة عربية 770 36

 72.5 عوفه علي عليا الحاج خلف لغة عربية 726 37

 72.5 نازك عمر شذى  حاج علي لغة عربية 600 38

 72.5 مريم صالح احمد شالش لغة عربية 156 39

 72.5 روز احمد محمد العبيد لغة عربية 886 40

 72.1 وضحه محمد محمود السليمان لغة عربية 1171 41

 72.1 نفوسه محمد احالم بركات لغة عربية 145 42

 72.0 شريفة حسن حميدة  الطه لغة عربية 349 43

 72 صاره عصمت احمد سمعيله لغة عربية 155 44

 72 فاطمه خضر الرحيم الصالحعبد  لغة عربية 678 45

 72 خلفه رشيد عائشه  الحسن لغة عربية 659 46

 71.9 نوفه حميدي ابتهال  البومهنى لغة عربية 138 47

 71.5 صالحه مجول ليلى عريان لغة عربية 867 48

 71.5 فضوله عبيد آمنه خلف لغة عربية 126 49

 71.5 بدريه جمال روضه عفر لغة عربية 467 50

 71.5 مريم عبد الرحمن خديجه الخضر لغة عربية 374 51

 71.5 كمره سالم ايمان  الكلش لغة عربية 228 52

 71.4 فطومه ابراهيم ناديه الملحم لغة عربية 987 53

 71.3 عبله صابر هند شاهين لغة عربية 1108 54

 71.2 حنان امير االء ادريس لغة عربية 180 55

 71.2 شمسه عبود المحمدمحمد  لغة عربية 1218 56

 71.1 انيسه خالد ضحى  الحسن العبد المطرود لغة عربية 652 57

 71 امينه خليل سعاد الحسن لغة عربية 522 58

 71 نعامة نظير حسام بدور لغة عربية 1187 59

 71 نوره احمد الهام البطران لغة عربية 184 60

 71 وفاء عبد الكريم ايات المحمود لغة عربية 1196 61

 70.9 ليلى محمود غاليه الحناوي لغة عربية 744 62

 70.5 فاطمه حسن ابراهيم المحسن لغة عربية 144 63

 70.5 عائشة اسود محمد الخليف لغة عربية 1216 64

 70.5 صالحه حسني ندى صالح لغة عربية 1014 65

 70.5 جوزه فواز سناء   الندى لغة عربية 562 66
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 70.4 غازيه علي هبا العلي عربيةلغة  1063 67

 70.4 عصر النور مصباح حذامه الفتيح لغة عربية 326 68

 وصيفه مراد لغة عربية 1131 69
محمد 
 محفوظ

 70.3 حياه النفوس

 70.2 نوره خلف آمال حمد لغة عربية 123 70

 70.1 وضحه محمد نورا العساف لغة عربية 1042 71

 70.0 زبيده صالح اسيا الوهب لغة عربية 173 72

 70 جميله مروان رغده حاجي محمد لغة عربية 448 73

 70 شمسه عواد فاطمه محمد الشحاذه لغة عربية 795 74

 70 مريم مروان مروة الكريم لغة عربية 1184 75

 70 نهى عدنان معالي العبد اهلل لغة عربية 1213 76

 70 خديجه حسين نسيبه المحمد السالم لغة عربية 1029 77

 69.7 صبحه عبد اهلل سعاد المحمد لغة عربية 523 78

 69.5 عفيفه بشير عبد اللطيف الكبش لغة عربية 685 79

 69.5 صباح عبدالعزيز سامر كان الحمادي لغة عربية 511 80

 69.5 هاله محمد صالح االء العلي لغة عربية 181 81

 69.5 هالله حميد نوفه العازل لغة عربية 1053 82

 69.5 صبحيه اسماعيل ابتسام المحمد لغة عربية 135 83

 69.5 زكيه عمر ريم الفرحان الفياض لغة عربية 488 84

 69.5 عيده حميد دحام درويش لغة عربية 411 85

 69.5 كمره ابراهيم خليل ليلي لغة عربية 1217 86

 69.2 سعديه عبود غمنده جعفاص لغة عربية 751 87

 69.2 نادره حسام فيحاء الجمل عربيةلغة  819 88

 69.2 امونه محمد سوزان عبد الرزاق لغة عربية 586 89

 69.2 كتانه عبد أحمد الصويلح لغة عربية 120 90

 69.1 فاطمة يوسف انديرة حمي لغة عربية 219 91

 69.1 زهره عبد الرحمن عايده خلف لغة عربية 671 92

 69.1 سعده محمد ناجيه الصالح لغة عربية 979 93

 69 شمسه عبد ماجد الجلود لغة عربية 871 94

 69 سعده حسين طالس محمد لغة عربية 1212 95

 69 مريم حمود سعده العجاج لغة عربية 527 96

 69 عمشه احمد منيره العبوش لغة عربية 947 97

 69 هدى محمد مصطفى علوش لغة عربية 1179 98

 69 سوده سعيد المناف محمدعبد  لغة عربية 1197 99

 68.9 هدى علي روال العثمان لغة عربية 472 100

 68.8 عمشة سليمان أمينة عيسى لغة عربية 1206 101

 68.6 لطيفه محمد فاطمة  عوض لغة عربية 771 102

 68.5 اميره علي فاتن كفته لغة عربية 754 103

 68.5 بطة مخلف انعام الحماري لغة عربية 221 104

 68.5 غزاله احمد زهيه العبداهلل لغة عربية 503 105

 68.5 خديجه محمود هناء العباس لغة عربية 1091 106
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 68.5 مريم خضر امتياز العبد لغة عربية 190 107

 68.5 صبحة احمد عبير  صالح لغة عربية 693 108

 68.5 سعده عمر بركات العساف لغة عربية 256 109

 68.5 زهره حسين محمد العلي لغة عربية 888 110

 68.5 حميده احمد عبد الحكيم حسن لغة عربية 675 111

 68.5 جانيت ملك ميسون ملكي لغة عربية 977 112

 68.5 أنيسة عادل نادين حميدي لغة عربية 1176 113

 68.5 عرنه سالمه جيهان الصعب لغة عربية 322 114

 68.5 خزنه سعود نوري المحمد لغة عربية 1052 115

 68.5 خرمة محمد بسمه  خلف لغة عربية 263 116

 68.4 نوف عيسى مريم  العيسى لغة عربية 909 117

 68.2 نجاح هاشم سليمان سليمان لغة عربية 545 118

 68.2 زهره عبد الرزاق حمديه جدوع لغة عربية 345 119

 68 نهى عدنان اريج العبد اهلل لغة عربية 1220 120

 68 قاليه محمد عامر السموري لغة عربية 668 121

 68 صبحه حسن نضال كركو الجاسم لغة عربية 1033 122

 68 جميلة صبري ياسر الياس لغة عربية 1219 123

 68 امينه احمد سعاد الياس لغة عربية 524 124

 68.0 هاجر عيد نهى  الصالح لغة عربية 1038 125

 67.8 فوزيه ابراهيم احمد  الداود لغة عربية 147 126

 67.8 عليا احمد امينة  الراشد لغة عربية 208 127

 67.7 شكريه دحام جوزه جاسم لغة عربية 313 128

 67.6 خديجة حسن سهام حمزه لغة عربية 579 129

 67.5 يازي صالح ريم  العبد اهلل لغة عربية 485 130

 67.5 فاطمه خضر الهام العلي لغة عربية 185 131

 67.5 صفاء عباس امل خلوف لغة عربية 192 132

 67.5 جميله يوسف وضحه الهالل لغة عربية 1135 133

 67.5 تركيه محمود مرح العيد لغة عربية 902 134

 67.5 زينه محمد سهام العثمان لغة عربية 576 135

 67.5 شمسه صبري خضر الوجعان لغة عربية 383 136

 67.3 امينه عبد الصمد عبير  العلي لغة عربية 691 137

 67.2 فضه احمد يازي المحمد لغة عربية 1155 138

 67.1 خميسه احمد اسيا  البكر لغة عربية 171 139

 67 حواء اسماعيل زاهدة احمد لغة عربية 495 140

 67 زهرة حبيب محمد سراج الحنش لغة عربية 1189 141

 67 عيده علي سوريه العواد الخليف لغة عربية 584 142

 67 خزنه احمد محمد الهلو لغة عربية 891 143

 67 شمسه عبد الرحيم هدى شيخ علي لغة عربية 1080 144

 67 فاطمه محمد احمد الدرويش لغة عربية 151 145

 67 عزيزه احمد نوره الجبل لغة عربية 1047 146
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 66.9 علياء ابراهيم امينه الحسين لغة عربية 211 147

 66.9 عصر النور مصباح نورا حاج خالد الفتيح لغة عربية 1044 148

 66.7 فطومه محمد مريم  الوحش لغة عربية 911 149

 66.6 وضحه عياش امينة  العبداهلل لغة عربية 209 150

 66.5 نجاح مخلف هنوف العبد العزيز لغة عربية 1209 151

 66.5 فرحه اسماعيل خديجه وزو لغة عربية 380 152

 66.5 عيده رضوان اميره سليمان لغة عربية 205 153

 66.5 ريمه ظيف اميره عبد لغة عربية 207 154

 66.5 حتو جميل سنوس الحويجه لغة عربية 572 155

 66.5 عزيزه محمد زكي شيرين العبود لغة عربية 620 156

 66.5 امينه عبد وائل الذيبو لغة عربية 1125 157

 66.5 خزنه حسن المحيميدهناء  لغة عربية 1093 158

 66.5 شيخه صالح كوثر عبد الهادي لغة عربية 847 159

 66.2 القاهرة منيف هدى العبد اهلل لغة عربية 1077 160

 66.2 عنود رشيد ناهد الحسين لغة عربية 991 161

 66.2 مرهوجة احمد شمسة  علي لغة عربية 610 162

 66.1 عزيزه يوسف رودا علي لغة عربية 463 163

 66 فاطمه موسى آمينه سليمان لغة عربية 129 164

 66 عمشه عبد هناء عبد اهلل لغة عربية 1096 165

 66 زبيده محمد صالح سناء سليمان لغة عربية 571 166

 66 جوزه فتحي بتول   العلي لغة عربية 247 167

 66 سعده محمد سعد الجميل لغة عربية 525 168

 66 عوش خليل صباح الحمود االحمد لغة عربية 635 169

 66 فرحه اسماعيل بكره وزو لغة عربية 275 170

 66 أمونة عيد علي خليف لغة عربية 1192 171

 66 نورما توما هيلدا متو لغة عربية 1122 172

 66 نوفه حيدر نور القصاب لغة عربية 1040 173

 66 ريمه احمد سميه المحمود لغة عربية 560 174

 66 مريم عبيد ميس سالمه لغة عربية 974 175

 66 عيده علي ماجده عبد الرزاق لغة عربية 878 176

 66 كطنه سليمان أيمان الحميد لغة عربية 131 177

 65.9 امينه جاسم سلوى كجو لغة عربية 542 178

 65.8 جميله تركي سهام الناصر لغة عربية 578 179

 65.7 كلناز فرحان مافا ابراهيم لغة عربية 879 180

 65.7 خوله احمد هبه  العثمان لغة عربية 1067 181

 65.6 حمده عياد عمار النعيمي لغة عربية 730 182

 65.6 نعيمه جالل هند الحماري لغة عربية 1222 183

 65.5 رفعه طه كريمه المحمود لغة عربية 831 184

 65.5 فاطمه محمد هناء العلي لغة عربية 1092 185

 65.5 عيشه عبد عبد الناصر الزرقان لغة عربية 688 186
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 65.5 خلفه احمد سلوى  العطيه لغة عربية 539 187

 65.5 زهيه حسن نشميه العزو لغة عربية 1030 188

 65.5 سعده محمد نسيبه المحمد لغة عربية 1028 189

 65.5 وضحه حامد نصره درويش لغة عربية 1031 190

 65.5 جميله علي ماجده الياس لغة عربية 876 191

 65.5 أمل فرحان البتول الزغير لغة عربية 1207 192

 65.5 مريم محمد نسرين صالح لغة عربية 1022 193

 65.5 رمزة يونس علي بشار يونس لغة عربية 1188 194

 65.5 خلفه حسين سهير العيسى لغة عربية 581 195

 65.5 بهيه فواز خلود مرعي لغة عربية 364 196

 65.5 عنود عباس فهد الحسن لغة عربية 810 197

 65.5 رابيه علي ياسمين العطروز لغة عربية 1162 198

 65.5 منسيه ابراهيم داليا الجلو لغة عربية 407 199

 65.3 ايمان خير اهلل رهام الغميس لغة عربية 456 200

 65.3 غازية اديب هند العبد اهلل لغة عربية 1103 201

 65.2 سلوى محمود هنادي الخلف لغة عربية 1099 202

 65 كفاح عبد الرزاق نسرين ملي لغة عربية 1026 203

 65 مهيه عبد اليمامه الرميض لغة عربية 186 204

 65 بلقيس فرحان والء العيسى لغة عربية 1154 205

 65 صالحه محمد منال  الياسين لغة عربية 939 206

 65 يسرى محمد دلخاز اوسو لغة عربية 416 207

 65 فاطمه خالد أروى  النقرا لغة عربية 121 208

 65 فوزيه حسني بتول خميس لغة عربية 248 209

 65 هيام جاسم مهى امير لغة عربية 957 210

 65 عمشه حسين غزوه العيدان لغة عربية 750 211

 65 صباح سعد اهلل نسرين عبد اهلل لغة عربية 1023 212

 65 منال هاشم عهد النعمان لغة عربية 742 213

 73.1 الهام محمد صالح فاطمة  العبيد الجراد لغة فرنسية 1664 1

 70 صبحه حمدان سهير  التركي لغة فرنسية 1646 2

 68 عوينه محمد ريزان شرف لغة فرنسية 1733 3

 67.5 عمشه محمد مالفا الجمو لغة فرنسية 1681 4

 66 حمده محمد هبه الفياض لغة فرنسية 1708 5

 66 سميره اديب منى الشاعر لغة فرنسية 1732 6

 64.5 هناء بدري زينب الجيجان لغة فرنسية 1634 7

 64 عفره خلف محمود اليوسف لغة فرنسية 1682 8

 63 حمديه فرحان روكن عمر لغة فرنسية 1626 9

 68 عنود السالم احمد خوله االحمد مكتبات 2407 1

 67 وضحه عبدي لوسيا عليان مكتبات 2412 2

 65 قمري جنار وفاء حسن مكتبات 2416 3

 64 فاطم ابراهيم نجوى سليمان مكتبات 2413 4
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 64 كوثر البنيه رمضان عائشه شين المحمد مكتبات 2410 5

 64 شريفه محمد نشتمان كلش مكتبات 2414 6

 64 فاطمه محمد فتحي االحمد مكتبات 2411 7

 64 حميده محمود اركان الصالح مكتبات 2406 8

 63 مريم ابراهيم ريم حسن مكتبات 2417 9

 65 حديجه ابراهيم مجد قوجا مناهج وتقنيات تعليم 2866 1

 

 يسقط حق المقبولين للتعيين إذا لم تستكمل كافة األوراق الثبوتية المطلوبة خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار . 

 


