
نوع القبولسنة التخرجسنة القبولالجنسالدورالمعدلاسم الطالب الجامعةالكليةالقسم ت

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول79.353طيف قصي عبد الغفار رسنجامعة بغدادالعلومعلم االرض1

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول77.294زينب جالل حسن جمعةجامعة بغدادالعلومعلم االرض2

ن جبار هويدي وثيججامعة بغدادالعلومعلم االرض3 ذوي الشهداء-مركزي2020-20172019-2016ذكراالول77.065حسي 

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول76.918مريم علي عادل عبدجامعة بغدادالعلومعلم االرض4

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول76.605حارث حميد عويد عبدجامعة بغدادالعلومعلم االرض5

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول75.835حاتم داود سلمان احمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض6

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول75.52سوسن شهاب احمد سلومجامعة بغدادالعلومعلم االرض7

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول75.05رفل فياض خزعل خي  هللاجامعة بغدادالعلومعلم االرض8

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول74.921هدى جاسم موحان عبد هللاجامعة بغدادالعلومعلم االرض9

ي مصطفنجامعة بغدادالعلومعلم االرض10 مركزي2020-20172019-2016انثىاالول74.513نور الهدي نجاح وهث 

ن جمعةجامعة بغدادالعلومعلم االرض11 مركزي2020-20172019-2016ذكراالول74.385محمد احمد حسي 

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول74.34ايمان اكرم حسن مهديجامعة بغدادالعلومعلم االرض12

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول73.985صابرين عبد العباس عبد عوادجامعة بغدادالعلومعلم االرض13

ن حازم مظهر فالحجامعة بغدادالعلومعلم االرض14 نقل من جامعة الموصل-مركزي2020-20162019-2015ذكراالول73.603حسي 

ي73,291شهد صفاء فخري محمودجامعة بغدادالعلومعلم االرض15
مركزي2020-20172019-2016انثىالثانن

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول73.023وسن جاسم مجيد محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض16

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول72.917حياة رياض محمود عودةجامعة بغدادالعلومعلم االرض17

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول72.781زينب محمود رسول يوسفجامعة بغدادالعلومعلم االرض18

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول72.71زهراء كريم غضيب عليجامعة بغدادالعلومعلم االرض19

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول71.682منتظر عبد هللا كاظم طاهرجامعة بغدادالعلومعلم االرض20

ن عثمان محمد خضي جامعة بغدادالعلومعلم االرض21 ي71,385لجي 
مركزي2020-20172019-2016انثىالثانن

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول71.369شيماء حازم رفعت محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض22

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول71.364ميس رعدمجيد حميدجامعة بغدادالعلومعلم االرض23

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول70.869دينا حيدر جاسم حكيم جامعة بغدادالعلومعلم االرض24

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول70.655نداء محمد مهدي مصلحجامعة بغدادالعلومعلم االرض25
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ق علي حاتم جودة جامعة بغدادالعلومعلم االرض26 مركزي2020-20172019-2016انثىاالول70.525استي 

ن حريمصجامعة بغدادالعلومعلم االرض27 ن جبار حسي  مركزي2020-20172019-2016ذكراالول70.363حسي 

نجامعة بغدادالعلومعلم االرض28 مركزي2020-20172019-2016ذكراالول69.956محمد احمد جميل حسي 

ي69.831شهدماجد عزيز رضاجامعة بغدادالعلومعلم االرض29
مركزي2020-20152019-2014انثىالثانن

ن نصيفجامعة بغدادالعلومعلم االرض30 مركزي2020-20172019-2016انثىاالول69.679اسيل علي حسي 

ن سلمان خلف هنديجامعة بغدادالعلومعلم االرض31 مركزي2020-20172019-2016انثىاالول69.426حني 

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول69.374رؤى باسم رشيد مشيوحجامعة بغدادالعلومعلم االرض32

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول69.31عبد القادر مؤيد كاظم عليويجامعة بغدادالعلومعلم االرض33

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول69.083رسمد حمزة فاضل وناس جامعة بغدادالعلومعلم االرض34

نقل من جامعة الموصل-مركزي2020-20162019-2015ذكراالول68.991عبد هللا صالح محمد فرحانجامعة بغدادالعلومعلم االرض35

نجامعة بغدادالعلومعلم االرض36 ن جمعة ياسي  مركزي2020-20172019-2016انثىاالول68.843فاطمة حسي 

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول68.835ابراهيم احمد شاكر محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض37

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول68.802محمد عطا سلمان رحيلجامعة بغدادالعلومعلم االرض38

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول68.799غفران محمد كاظم عباسجامعة بغدادالعلومعلم االرض39

نقل من جامعة الموصل-مركزي2020-20162019-2015ذكراالول68.778عبد هللا باسم محمد اسماعيلجامعة بغدادالعلومعلم االرض40

2015-2014خريجة -مركزي2020-20172019-2016انثىاالول68.541ميادة سالم علي هاديجامعة بغدادالعلومعلم االرض41

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول68.333هاجر خالد صباح بازلجامعة بغدادالعلومعلم االرض42

 مهدي هادي عليجامعة بغدادالعلومعلم االرض43
مركزي2020-20172019-2016ذكراالول68.148مرتصن

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول68.032محمد علي حمد هللا عباسجامعة بغدادالعلومعلم االرض44

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول67.365ميسم صالح كريم صخرجامعة بغدادالعلومعلم االرض45

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول67.188محمد فالح عزيز خزعلجامعة بغدادالعلومعلم االرض46

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول66.751رحمة علي حمزة كاظمجامعة بغدادالعلومعلم االرض47

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول66.554عذراء مهدي ورور سرججامعة بغدادالعلومعلم االرض48

ق حيدر عبد هللا محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض49 مركزي2020-20172019-2016انثىاالول66.44استي 

وزجامعة بغدادالعلومعلم االرض50 مركزي2020-20172019-2016ذكراالول66.151عصام محسن نعمة في 

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول66.057عال حيدر عبد االمي  محمد عليجامعة بغدادالعلومعلم االرض51

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول65.978ميالد سعدي محمد فياضجامعة بغدادالعلومعلم االرض52



مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.744مهدي صالح كاظم عبد االمي جامعة بغدادالعلومعلم االرض53

مركزي2020-20152019-2014انثىاالول65.723هيام سعدي عبد هللا حميدجامعة بغدادالعلومعلم االرض54

مركزي2020-20152019-2014انثىاالول65.699سما جواد كاظم عبد الجليلجامعة بغدادالعلومعلم االرض55

ن مطرجامعة بغدادالعلومعلم االرض56  علي حسي 
مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.692مصطفن

مركزي2020-20152019-2014ذكراالول65.679احمد مشعان حميد حمادجامعة بغدادالعلومعلم االرض57

ن عباسجامعة بغدادالعلومعلم االرض58 مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.579ماجد احمد حسي 

مركزي2020-2015/20162019ذكراالول65.416صادق عبد ميس جودةجامعة بغدادالعلومعلم االرض59

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.382محمد علي جلوب مرقبجامعة بغدادالعلومعلم االرض60

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.349عمر نصيف جاسم محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض61

 سعيد عليجامعة بغدادالعلومعلم االرض62
ن ي65.126نورحسي 

مركزي2020-20172019-2016انثىالثانن

نقل من جامعة الموصل-مركزي2020-20162019-2015ذكراالول65.083ابراهيم نهاد احمد مصطفنجامعة بغدادالعلومعلم االرض63

نجامعة بغدادالعلومعلم االرض64 ي65.078مرسة ليث علي حسي 
مركزي2020-20152019-2014انثىالثانن

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول65.043اوس ثائر جبار عباسجامعة بغدادالعلومعلم االرض65

تعديل ترشيح-مركزي2020-20162019-2015انثىاالول65.031الزهراء هاشم شاكر جهادجامعة بغدادالعلومعلم االرض66

مركزي2020-20152019-2014ذكراالول64.926بكر صباح حميد مهديجامعة بغدادالعلومعلم االرض67

مركزي2020-2015/20162019ذكراالول64.72احمد عالوي عبد االمي  جامعة بغدادالعلومعلم االرض68

 علي محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض69
ن مركزي2020-20152019-2014ذكراالول64.3عمر حسي 

ن سلمانجامعة بغدادالعلومعلم االرض70 مركزي2020-20172019-2016ذكراالول64.214عباس علي عبد الحسي 

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول63.882زينب فيصل مهدي بدرجامعة بغدادالعلومعلم االرض71

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول63.878محمد كريم علي محمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض72

مركزي2020-20172019-2016ذكراالول63.35عباس حمزة جويد غضيب جامعة بغدادالعلومعلم االرض73

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول63.017ضىح محمد  علي كاظم جبارجامعة بغدادالعلومعلم االرض74

ذوي الشهداء-مركزي2020-20172019-2016انثىاالول62.466شيماء سعد عيال جبارجامعة بغدادالعلومعلم االرض75

ي62.109موىس كاظم جابر سعيدجامعة بغدادالعلومعلم االرض76
مركزي2020-20172019-2016ذكرالثانن

ي61.898مريم حميد عبدهللا حسن جامعة بغدادالعلومعلم االرض77
مركزي2020-20172019-2016انثىالثانن

مركزي2020-20172019-2016انثىاالول61.446ضىح احمد جواد علوانجامعة بغدادالعلومعلم االرض78

مركزي2020-20152019-2014ذكراالول60.993احمد صالح فاضل حمدجامعة بغدادالعلومعلم االرض79



مركزي2020-2014/20152019ذكراالول60.512ادهام عارف نايف سالمجامعة بغدادالعلومعلم االرض80

مركزي2020-20162019-2015ذكراالول58.664محمد عبد الحميد رشيد جاسمجامعة بغدادالعلومعلم االرض81


