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الفرعالجنساسم الطالب الرباعي واللقبالرقم االمتحان 

سنة التخرج 

من 

االعدادية

نوع القبولالدور%المعدلالمجموع

يذكرابراهيم عالء عبدالخالق حسي   المشيلش11621413060002
ي202135559.17احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكراحمد عبدالرسول عبود حبيب السالم21621511043008
ي202140767.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىاديان مفيد عبدالجبار مهدي الشناوة31621522094001
مباشر/القناة العامةاالول202137762.83تطبيق 

ي41621424017001 ي نعمة الفريج 
يانثىاديان ياسي   راض 

ي202134357.17احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىاشاء جاسم دمحم جراد العاشوري51621522043001
ي202134357.17تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىاشاء جواد عبدالكاظم بدر الخفيلة 6162052226001
ي202037562.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىاشاء صباح نارص مزبان االسدي71621422077001
ي202139465.67احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

 شاكر طعمه منشد المالكي81621524002004
يانثىام البني  

ي202134457.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىام البني   صفاء عبدالستار جابر االسدي91621422013002
ي202134757.83احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىام البني   عبدالكريم نايف حافظ االسدي10162052260003
ي202038464.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

 علي جمعه الراشد111621522050005
يانثىامنة ياسي  

ي202138063.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكراوسام ضياء سالم جعفر التميمي12161851073001
مباشر/القناة العامةالثالث201852675.14تطبيق 

يانثىايات ماجد كاظم جاسم العثمان131621522015005
ي202135659.33تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىايالف وائل دمحم صادق عبدالعباس الفرج141621424007006
مباشر/القناة العامةاالول202140667.67احيان 

بسمة كريم علي محيسن االبراهيمي151621422082006
يانثى

ي202136060.00احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىبني   ماجد فعيص يزل العبد الحسي  161621422039011
ي202136861.33احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىبني   ميثم عبدالحسي   جالب الشيخ171621422080019
مباشر/القناة العامةاالول202135859.67احيان 

يانثىتبارك عبدالكاظم لفته عبد الجراح181621522054012
ي202134557.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرجابر حميد جابر علي الحميداوي191621513006008
ي202134757.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرجعفر داخل خضي  عباس عليخان20221951100008
ي201940758.14تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىجنات سهيل نجم عبود السلمان211621422063012
ي202143472.33احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي221621528050113
يانثىجنان جمال مجبل كشكول الجواريث 

ي202136260.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرحسن خالد تركي اسماعيل العامري23162151301006
ي202135459.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرحسن صالح حسن دمحم ابو غربة241621511006022
ي202135258.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرحسن محسن جاسم شناوة البدر251621511029022
ي202135158.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 
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ي26162051034033
يذكرحسي   جواد كاظم شمج 

مباشر/القناة العامةاالول202034257.00تطبيق 

ي27162051049036
يذكرحسي   سعيد مديخن مجيد الحلق 

مباشر/القناة العامةالثالث202034357.17تطبيق 

ي281621511056010
يذكرحسي   عادل رامك خليف الحمدان 

ي202142270.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرحسي   كامل ساهي عجيل الصالجي291621515016044
مباشر/القناة العامةاالول202134858.00تطبيق 

ي301621511063006
 
يذكرحسي   ياسي   لطيف مطر الصواف

ي202138964.83تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

مباشر/القناة العامةاالول199897197.10معهد معلمي  انثىحنان فاروق عبدالرزاق دمحم الملال31

يذكرحيدر حافظ عبد ربه كوش الصبيحاوي32162051135016
مباشر/القناة العامةالثالث202034757.83تطبيق 

ي331621511076017
يذكرحيدر ضياء عبد علي سلمان الحلق 

ي202137061.67تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرحيدر ليث مروان كاظم341621511570032
ي202135358.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ية فهد علي  سلمان عبدهللا35161842381035 خي 
يانثى

مباشر/القناة العامةالثالث201842961.29احيان 

مباشر/القناة العامةاالول201258383.29علميانثىدعاء هادي جابر عاشورالعاشور36161212160006

رحاب علي شنون حافظ الجابر37221212137003
ي201242660.86علميانثى

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىرسل عيىس درويش حيدر االبراهيم381621522097020
ي202136761.17تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكررضا عادل عبد علي كشمر المحمداوي39162051051049
مباشر/القناة العامةاالول202035459.00تطبيق 

يذكررعد خليل مغيص عبود السعيدي402221411081017
ي202135959.83احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىرمله سمي  عطيه جاسم الكعيد412221421072004
ي202134357.17احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىريام هيثم حسن حنون البوسليمي421621524012001
ي202135959.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

زهراء فوزي علي حسي   الياشي431621522049023
يانثى

ي202135659.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

ي اليوسف441621522081016 زهراء مازن علي صي 
يانثى

مباشر/القناة العامةاالول202134557.50تطبيق 

زهراء مؤيد عبدالحميد كاظم الربيعي451621526003036
يانثى

ي202134958.17تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

زهراء نعمة عبد علي عبدالحسي   البوحيدة461621424051060
يانثى

ي202142971.50احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرزين العابدين فاروق عبدالحليم مهلهل العبادي471621511040025
ي202136460.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىزينب ابراهيم احمد خلف الخليل481621524019008
ي202136861.33تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىزينب جالب مجبل دغي  الحواس491621522036033
مباشر/القناة العامةاالول202138063.33تطبيق 

ي501621522062014
يانثىزينب عبدالرحمن مصطق  احمد الشعبان 

ي202137562.50تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

ي 51
يانثىزينب عقيل محسن عسكر الزركان 

ي202138764.50تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىزينب محمود عبدالعزيز عبد الحليم 521621522043047
مباشر/القناة العامةاالول202138664.33تطبيق 

يانثىزينب يوسف هاشم سالم البدران531621522079028
ي202136160.17تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىسارة عالء خليل شندي54162052194018
ي202036460.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرسامي جواد كاظم لفته االبخيتاوي55161951053058
مباشر/القناة العامةالثالث201946366.14تطبيق 

يانثىسج  فرحان ذياب خض  سلطان ديراوي561621424062064
ي202134657.67احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي571621522051079 يانثىشهد دريد مهدي عبدهللا العطث 
ي202135659.33تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي581621522051082
يانثىشهد دمحم مديخن مجيد الحلق 

مباشر/القناة العامةاالول202137963.17تطبيق 

يانثىصافيا مصطق  احمد عبدهللا وليمسن59162156003050
ي202136761.17تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرعباس رزاق عبد حسي   الزيادي601621515006017
ي202134657.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرعبدهللا عدي عبدهللا عبدالستار الشهاب611621513006045
ي202137762.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 



يذكرعبدهللا يعرب هادي دمحم حسن اللطيف621621418001228
ي202138564.17احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

ون631621522064047 يانثىعذراء جهاد عبد كروش الي  
ي202139866.33تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرعلي احمد خشي   حنون الفرطوسي641621515016090
ي202135959.83تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرعلي خلف جري عبيد ال حلوة65162041412007
مباشر/القناة العامةاالول202035559.17احيان 

يذكرعلي رائد عبدالرضا علوان الجزائري 66162051056044
مباشر/القناة العامةاالول202036260.33تطبيق 

يذكرعلي عبدالحسي   دمحم محسن ال دمحم671621513010033
مباشر/القناة العامةاالول202139966.50تطبيق 

ي681621513014028 يذكرعلي كاظم ريسان نايف جفيت تاركان 
ي202135258.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكرعمار خلف هزام عامر العامري691621513010038
مباشر/القناة العامةاالول202138964.83تطبيق 

ي701621522026024
يانثىغفران نعيمة دعيم عكلة الضيق 

ي202135759.50تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىفاطمة امي   نبهان خضي  الحسون711621422029046
ي202135358.83احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي عبدهللا سلمان الزرجاوي72162052286005
يانثىفاطمة حسث 

ي202035459.00تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىفاطمة رائد قاسم سلمان73162042207123
ي202035058.33احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي741621422038058
يانثىفاطمة زعيبل لفته جابر الجوران 

ي202136861.33احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىفاطمة عبدالحسي   سهر موس العبادي75161942223018
مباشر/القناة العامةاالول201944163.00احيان 

يانثىفاطمة عماد حاتم علوان البوسليمي76161752169082
ي201748268.86تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىفاطمة ناظم نجم عبود الشليان771621522058058
ي202137362.2تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكركرار ريسان جبار فارس78162051076093
مباشر/القناة العامةالثالث202035258.67تطبيق 

يذكركمال نسيم عبدالرضا اسماعيل الوائلي79162051357354
مباشر/القناة العامةالثالث202036160.17تطبيق 

يذكردمحم اسعد كاظم حاذور الصالجي801621511033174
ي202135158.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي811621413092006
يذكردمحم المصطق  رعد صالح مهدي الزركان 

مباشر/القناة العامةاالول202136861.33احيان 

ي821621511008037
ون  يذكردمحم شعيد عويد محيبس الي  

مباشر/القناة العامةاالول202136961.50تطبيق 

ي832821511007123
يذكردمحم عبدالحسي   جمعه عني  البيضان 

ي202134858.00تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

يذكردمحم كاظم عبدالكريم مسلم الحالف841621511080017
ي202136060.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي851621511020109
يذكردمحم مقداد ابو الهيل سلطان الحلق 

مباشر/القناة العامةاالول202135859.67تطبيق 

ي861621511055197
يذكرمرتض  رياض فليح عبدهللا العيدان 

مباشر/القناة العامةاالول202138163.50تطبيق 

 علي محسن صيوان 871621415006012
يذكرمرتض 

ي202135459.00احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

ي جابر موس النور8816912090104 مباشر/القناة العامةاالول200945064.29علميانثىمريم خي 

يانثىمريم عبدهللا جخيور عجيمي89162052381126
ي202034858.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي نايف حسي   الكعيد902221421072016 يانثىمريم ناج 
ي202134357.17احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

 علي دمحم احمد السالم911621511047056
يذكرمصطق 

ي202138664.33تطبيق 
مباشر/القناة العامةالثان 

ي921621422081036 يانثىمنار فيصل كاطع حبيب الخفاج 
ي202134657.67احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

مباشر/القناة العامةاالول201244563.57علميانثىمنال جوالن يعل غزاي93161212208044

يذكرمنتظر عصام رشيد موس الشامي94161951022093
مباشر/القناة العامةالثالث201940958.43تطبيق 

يذكرمنتظر غسان فاضل عبود951621511004094
مباشر/القناة العامةاالول202137963.17تطبيق 

ي نجم المالكي96162042254054
يانثىمنتىه خي  هللا ماض 

مباشر/القناة العامةاالول202037462.33احيان 

يذكرمهدي كريم هاشم خلف الشوفان972221511038090
مباشر/القناة العامةاالول202136460.67تطبيق 



ي982821515001444 يذكرمؤمل عباس محسن مكلف الفريج 
ي202134657.67تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي الجعغر99161312218082 جاسم عذن  مباشر/القناة العامةاالول201340357.57علميانثىميعاد عبداالمي 

يانثىنبأ دمحم نارص راشد السعدون1001621424005080
ي202134958.17احيان 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىنور اتلهدى فتجي خليل حسي   ابراهيم 1011621522061045
مباشر/القناة العامةاالول202134557.50تطبيق 

ي102162052172031 يانثىنور العيون غاضل فنجان حسي   الخفاج 
مباشر/القناة العامةاالول202035258.67تطبيق 

يانثىنور سلمان محسن عباس السلمان1031621526002083
ي202135559.17تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

نور علي كريم موس الحسن1041621424062103
يانثى

ي202136060.00احيان 
مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىنوره هادي فالح عباس العدالن1051621522102039
ي202135158.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي هاشم خلف الشوفان1062221511038092 يذكرهاشم عبدالنث 
ي202136060.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي1071621513026084
ي معل الشفان 

يذكرهاشم دمحم عان 
ي202139065.00تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يانثىهالة احسان داخل سلمان االسدي108162142203617
مباشر/القناة العامةاالول202136260.33احيان 

ي1091621522043085
هبة عقيل علي محسن الكطران 

يانثى
ي202138163.50تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

ي1101621424028059
يانثىهبة دمحم احمد ياسي   العيدان 

مباشر/القناة العامةاالول202135759.50احيان 

يانثىهنوف رحيم وسام شبه1111621528050526
ي202135058.33تطبيق 

مباشر/القناة العامةالثان 

يذكريوسف خميس نعمه عباس السعيدي112222051313059
مباشر/القناة العامةاالول202035258.67تطبيق 


