
اساس المفاضلة الى اللغة االنكليزيةاللغة االنكليزيةالقسممجموع القبول المركزياسم الطالب الرباعيت

96722اللغة االنكليزية626رلى علي حسن علوان1

98672اللغة االنكليزية574امنية رحيم زعيل ثاني2

69667اللغة االنكليزية598نور علي حميد عبيد3

97664اللغة االنكليزية567منار حسين عبدعلي راضي4

86653اللغة االنكليزية567فاطمة الزهراء فاضل محمود حسين5

87650اللغة االنكليزية563ياسمين عباس علي مظلوم6

92649اللغة االنكليزية557رقية عامر هادي دمحم7

99649اللغة االنكليزية550دعاء فرحات عبد القادر حمادي8

89642اللغة االنكليزية553علي علي محمود خلف 9

82641اللغة االنكليزية559زهراء حسين عبد المجيد حسين10

92641اللغة االنكليزية549نور عامر هاشم مزعل11

89638اللغة االنكليزية549طيبه فارس احمد علوان12

79636اللغة االنكليزية557ايه عباس علي مظلوم13

98634اللغة االنكليزية536دمحم مشرق ابراهيم عبد14

91634اللغة االنكليزية543علي عبد الرحمن سليمان عباس 15

89633اللغة االنكليزية544علي خليل جافل شرهان16

74632اللغة االنكليزية558زينب فالح موسى عبد هللا17

86630اللغة االنكليزية544مريم حسن علي صالح18

92630اللغة االنكليزية538اية دمحم جياد عمران 19

90630اللغة االنكليزية540مريم عمر هشام احمد20

86629اللغة االنكليزية543كرار حيدر حسين مشيمش21

94628اللغة االنكليزية534داليا يقضان بشير محمود 22

98627اللغة االنكليزية529نايف بالل نايف صالح23

78627اللغة االنكليزية549اسيل مازن عبد زيد عبود24

97626اللغة االنكليزية529ساندي دريد يعقوب يوسف25

93625اللغة االنكليزية532سنا بسام بهيج دمحم باقر26

78625اللغة االنكليزية547غفران دمحم عباس حسين27



83625اللغة االنكليزية542نور الزهراء اركان عبد الصاحب دمحم28

92624اللغة االنكليزية532نور الهدى احمد منشد علي29

82624اللغة االنكليزية542مرام حيدر رزاق حسن 30

86623اللغة االنكليزية537زينب تحسين لفته عناد 31

84623اللغة االنكليزية539ترف علي عبد الحسين منصور32

88622اللغة االنكليزية534زهراء صالح مهدي حميد33

81622اللغة االنكليزية541زينب مؤيد جاسم جبر34

55622اللغة االنكليزية567حوراء طالب علوان دمحم35

77622اللغة االنكليزية545نور الهدى دمحم عباس36

93621اللغة االنكليزية528دمحم سمير غدير دمحم علي37

شهداء92621اللغة االنكليزية529براق قيس فرج عبد هللا38

99620اللغة االنكليزية521عبد هللا ياسين طه حمودي39

87620اللغة االنكليزية533مريم حسين جابر زكم40

74620اللغة االنكليزية546قدس حسن عباس حسين41

85619اللغة االنكليزية534دمحم قاسم دمحم طعمة42

95618اللغة االنكليزية523آيه صالح جعفر صادق43

87617اللغة االنكليزية530آيه يحيى فارس موسى44

95617اللغة االنكليزية522زهراء مهند دمحم حسن45

85617اللغة االنكليزية532زينب سالم صالح لعيبي 46

72617اللغة االنكليزية545سجى وهاب احمد علوان47

68617اللغة االنكليزية549نور غاوي عبد هللا مجلي48

79615اللغة االنكليزية536ضحى حازم خورشيد رشيد49

87615اللغة االنكليزية528مروة صباح لطيف رشيد 50

64615اللغة االنكليزية551امنه حارث طه عبد القادر51

66613اللغة االنكليزية547منارعباس دمحم محمود52

72612اللغة االنكليزية540زينب عبد المجيد جاسم ابو الهني 53

88612اللغة االنكليزية524مينه كامل رحيل سلطان 54

89609اللغة االنكليزية520ايمان يوسف ثابت احمد55



87608اللغة االنكليزية521عائشة فوزي كمال مصطفى56

93608اللغة االنكليزية515زينب سعد نجم عبد هللا57

شهداء84608اللغة االنكليزية524مريم فالح حسن مشعان58

92607اللغة االنكليزية515حسين عبدالكريم زامل59

86607اللغة االنكليزية521غدير حاتم جساب عزيز60

82606اللغة االنكليزية524حسين علي جواد كاظم61

74604اللغة االنكليزية530شيرين دمحم ناعم محاسن62

82604اللغة االنكليزية522مؤمل جاسم دمحم حسين63

84602اللغة االنكليزية518ايه علي سردال جياد64

85602اللغة االنكليزية517مصطفى رحيم جعوال عاصي65

87601اللغة االنكليزية514ياسين سعد خليفة عباس66

81601اللغة االنكليزية520يونس احمد خيري توفيق67

87600اللغة االنكليزية513غدير ثائر عباس فاضل68

60600اللغة االنكليزية540علي عبد الوهاب عويد حسين 69

65599اللغة االنكليزية534عبد الرزاق زهير نجم عبود70

76599اللغة االنكليزية523داليا ياسين احمد علوان71

69598اللغة االنكليزية529عائشه احمد عطيه علوان72

80597اللغة االنكليزية517تبارك نعمه دمحم عبد73

86597اللغة االنكليزية511غدير صالح سعدي صالح74

65596اللغة االنكليزية531عبير فريح حساف خلف75

74595اللغة االنكليزية521ريم بركان غازي جبار 76

67595اللغة االنكليزية528سارة رائد رعد طارق 77

88594اللغة االنكليزية506زهراء رحيم كاولي غضبان78

66594اللغة االنكليزية528احمد سامي هاشم عباس 79

76592اللغة االنكليزية516اسماء دمحم ذعذاع حسن80

61592اللغة االنكليزية531دعاء عباس حاتم مزعل 81

78592اللغة االنكليزية514عبد هللا رضوان عبد الكريم محسن82

82591اللغة االنكليزية509يوسف صالح عبيد موسى83



74591اللغة االنكليزية517راضي رافع حمود ابراهيم84

70591اللغة االنكليزية521رسل سعد عباس ثاني85

71591اللغة االنكليزية520زهراء رياض محي دمحم86

82591اللغة االنكليزية509سمر عمار حاتم ضيف87

75591اللغة االنكليزية516علي ناصر نجم عبد88

74590اللغة االنكليزية516منتظر كريم عناد سلمان89

90589اللغة االنكليزية499زهراء دمحم جري90

74588اللغة االنكليزية514ضحى احمد جميل جياد91

74587اللغة االنكليزية513بتول قاسم جواد سرهيد92

67586اللغة االنكليزية519ميعاد طالب مخلف ريحان93

75586اللغة االنكليزية511حسين علي هاني جبار94

73585اللغة االنكليزية512هاجر سعد حويت شرار95

82585اللغة االنكليزية503شهد علي نوري داود96

67584اللغة االنكليزية517تبارك حسين محمود حمادي97

72584اللغة االنكليزية512آيات صاحب عبيد عباس 98

85583اللغة االنكليزية498تبارك كريم صحن عبد العزيز99

70583اللغة االنكليزية513رقيه فوزي عبد الرزاق حسون100

75583اللغة االنكليزية508زهراء نعيم عبد زاير101

66583اللغة االنكليزية517مرتضى قيس علي حيال102


