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فنون تطبيقيةانثىاسراء يوسف مسعود زرايقي1422822230009  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن1 

فنون تطبيقيةانثىالكوثر ثامر علي حمادي1422812210002  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن2 

فنون تطبيقيةانثىانوار صباح سلمان طاهر1422822210029  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن3 

فنون تطبيقيةانثىبتول محمد سلمان صالح1422812210004  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن4 

فنون تطبيقيةانثىبراء سعد زناد رحيمه1122812140035  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن5 

فنون تطبيقيةانثىبنين باقر جعفر باقر1122812120072  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن6 

فنون تطبيقيةانثىبنين حيدر هاشم محمد1322812240040  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن7 

فنون تطبيقيةانثىتبارك عباس محمد حويش1121812120005  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن8 

فنون تطبيقيةانثىجنه حسين عطوان عريبي1322812270067  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن9 

فنون تطبيقيةانثىحوراء حسام جميل لفته1422812210007  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن10 

فنون تطبيقيةانثىدلل احمد محمد حمدان1022812600163  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن11 

فنون تطبيقيةانثىرايات علي عوده درويش1322812270071  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن12 

فنون تطبيقيةانثىرفل محمد سلمان حسب1422812600436  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن13 

فنون تطبيقيةانثىرقيه جابر عجيل خلف1422812190024  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن14 

فنون تطبيقيةانثىروان حسين عبيد ابراهيم1122812130036  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن15 

فنون تطبيقيةانثىزهراء احمد خالد شنين1122812140049  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن16 

فنون تطبيقيةانثىزهراء باسم محمد ذيب1222812140027  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن17 

فنون تطبيقيةانثىزهراء جابر محمد فاضل1122812120074  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن18 

فنون تطبيقيةانثىزهراء زهير عبد الساده عبد ا1322812260013  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن19 

فنون تطبيقيةانثىزهراء علي رضا محمد1222812600235  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن20 

فنون تطبيقيةانثىزهراء ميثم ناجي حسين1422812600450  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن21 

فنون تطبيقيةانثىزينب وليد رشيد امين1322812230044  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن22 

فنون تطبيقيةانثىزينه اعتماد حسين حبيب1422812210015  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن23 

فنون تطبيقيةانثىساره مقدام محمد علي علي1422812210017  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن24 

فنون تطبيقيةانثىسالي زيد خلف علي1122812600580  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن25 

فنون تطبيقيةذكرسجاد سعد صدام عراك1322821130021  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن26 

فنون تطبيقيةانثىشهد احمد جبر فعيل1322812250045  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن27 

فنون تطبيقيةانثىشهلء صفاء حمزة مرزه1122812140056  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن28 

فنون تطبيقيةانثىضحى علي هادي عبود1122812130042  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن29 

فنون تطبيقيةانثىغدير محمد محسن موسى1322812250046  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن30 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه فلح حسن علي1122812140063  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن31 

فنون تطبيقيةانثىلنه ابراهيم فوزي ابراهيم1322812250049  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن32 

فنون تطبيقيةانثىمريم عصام حميد هاتف1122812140064  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن33 

فنون تطبيقيةانثىمسره حيدر كامل مطلك1421822210041  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن34 

فنون تطبيقيةانثىملك غانم يوسف محمد1322812270104  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن35 

فنون تطبيقيةانثىمينا ناصر حسين موسى1122812120083  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن36 

فنون تطبيقيةانثىنرجس هاشم نعيم يبير1421812210027  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن37 

فنون تطبيقيةانثىنور احمد مير حسن علي حسين1422812210024  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن38 

فنون تطبيقيةانثىهبه عصام هادي توفيق1422812210027  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن39 

فنون تطبيقيةانثىيسر عباس حسين ابراهيم1122812600678  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات العلن40 

فنون تطبيقيةانثىابرار برهان حسن برهان1122812120071  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي41 

فنون تطبيقيةذكرابراهيم اركان خليل علي1321821700001  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي42 

فنون تطبيقيةانثىالعلى ناظم عبود شبيب1122812140032  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي43 

فنون تطبيقيةانثىايمان نبيل سعدي خلف1422812600411  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي44 

فنون تطبيقيةانثىبنين حيدر رياض توفيق1322812270065  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي45 
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فنون تطبيقيةانثىتبارك محمد سطوان نشأت1122812130031  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي46 

فنون تطبيقيةانثىجنات محمد علي وادي1022812100055  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي47 

فنون تطبيقيةانثىحنان علي حسين سلمان1422822230011  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي48 

فنون تطبيقيةانثىحنين وليد نادم محسن1122812130033  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي49 

فنون تطبيقيةذكرحيدر كريم بادي جساس1322821130020  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي50 

فنون تطبيقيةانثىرشا رائد نعمان ابراهيم1122812140043  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي51 

فنون تطبيقيةانثىرغد رعد مجيد سعيد1322812230039  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي52 

فنون تطبيقيةانثىروان وسام صبحي سلمان1122812140047  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي53 

فنون تطبيقيةانثىريم خالد يوسف محمود1122812130037  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي54 

فنون تطبيقيةانثىزهراء اثير عبد الستار عباس1022812100060  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي55 

فنون تطبيقيةانثىزهراء احمد حنش حسين1422812600445  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي56 

فنون تطبيقيةانثىزهراء سعد حميد حسين1122812120075  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي57 

فنون تطبيقيةانثىزهراء قصي احمد حسين1422822230013  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي58 

فنون تطبيقيةانثىزينب سمير صادق عزيز1422822270022  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي59 

فنون تطبيقيةانثىزينب علي صبري جلوب1422822210040  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي60 

فنون تطبيقيةانثىزينب ليث رشيد سعيد1321812240011  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي61 

فنون تطبيقيةانثىساره ثامر يونان توما1422822210043  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي62 

فنون تطبيقيةانثىساره سيف عبد الجبار ياسين1422822270023  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي63 

فنون تطبيقيةذكرسجاد علي طاهر عبد ا1321821130006  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي64 

شيرين اسماعيل ابراهيم 1422822210045  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي65 

اسماعيل

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىعل علي محمد ناصر1422822230015  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي66 

فنون تطبيقيةذكرعلي غانم حمدان سالم1322821130024  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي67 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه رائد ناجي سالم1421812210022  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي68 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه هشام عبد المنعم خضير1122812600632  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي69 

فنون تطبيقيةانثىكوثر عبد الكريم نفل مدور1422822270025  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي70 

فنون تطبيقيةانثىكوثر عقيل مبدر كرم2622812150120  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي71 

فنون تطبيقيةانثىلنه وسام عبد موسى1422822270026  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي72 

فنون تطبيقيةانثىلينه عماد محمد شيحان1322812240058  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي73 

فنون تطبيقيةانثىماجده محمد حسين علي1422812210021  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي74 

فنون تطبيقيةانثىمريم احمد حافظ عبد الرزاق1122812600637  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي75 

فنون تطبيقيةانثىمريم حاتم كريم دخيل1422812190034  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي76 

فنون تطبيقيةانثىمريم علي كاظم وادي1322812270099  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي77 

فنون تطبيقيةذكرمنتظر علي حسن غانم1322821130028  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي78 

فنون تطبيقيةانثىميس صلح هادي صالح2622812150128  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي79 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى سلمان حلو سلمان1422812210026  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي80 

فنون تطبيقيةانثىنور رحمان داود ناصر1422812190036  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي81 

فنون تطبيقيةانثىهبه مؤيد رشيد رسن1322812240067  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي82 

فنون تطبيقيةانثىهديل احسان عزيز علي1421822270015  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي83 

فنون تطبيقيةانثىهديل صلح سلمان طه1422812210028  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الداخلي84 

فنون تطبيقيةانثىالء خالد عز الدين هادي1421812210003  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي85 

فنون تطبيقيةانثىايمان عماد عبد محمود1422822210031  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي86 

فنون تطبيقيةانثىايه اسماعيل ابراهيم حسن1422822270020  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي87 

فنون تطبيقيةانثىايه وليد صبيح محمد1421822210005  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي88 

فنون تطبيقيةانثىجنه مهند احمد كاظم1421822230004  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي89 

فنون تطبيقيةانثىرانيا مسار عبد حمدان1421822270004  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي90 
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فنون تطبيقيةانثىزينب فارس جودت حسين1322812250042  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي91 

فنون تطبيقيةانثىزينب فراس علي نعمه1422822210041  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي92 

فنون تطبيقيةانثىسارة باسم جاسم محمد1022812100062  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي93 

فنون تطبيقيةانثىسجى خميس علوان ظاهر1022812100066  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي94 

فنون تطبيقيةانثىشهد حميد طالب حميد1122812140054  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي95 

فنون تطبيقيةانثىطيبه خليل عادل جبار1122812120079  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي96 

فنون تطبيقيةانثىطيبه محمد عبد الساده عباس1122812140057  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي97 

فنون تطبيقيةانثىغسق احمد عبد العزيز قاسم1422812190031  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي98 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه جاسم محمد علي جعفر1422822230016  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي99 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه حسن عبد الحميد حسين1422822210048  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي100 

فنون تطبيقيةانثىفضه سجاد محمد علي1422822210051  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي101 

فنون تطبيقيةانثىقدس خضير عباس محمد1122812600634  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي102 

فنون تطبيقيةانثىمريم نعيم عبد الرزاق عيسى1122812120082  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي103 

فنون تطبيقيةانثىمينا جيمس بطروس اتو1422822210054  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي104 

فنون تطبيقيةانثىمينه واثق حميد مجيد1421812190027  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي105 

فنون تطبيقيةانثىنبا حيدر علي حسين1422822230019  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي106 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى حسن خليف كاظم1422822210056  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي107 

فنون تطبيقيةانثىنور رعد رحيم كريم1121812140030  )مهني فنون تطبيقية(قسم تقنيات التصميم الصناعي108 
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مدارس الوقفينذكرابوبكر محمود كاظم عباس200383438382  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه1 

مدارس الوقفينذكراحمد علي سايخان كاكه خان200354544555  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه2 

مدارس الوقفينانثىاسراء خالد نجم عبدا737119  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه3 

مدارس الوقفينانثىاسماء راقي غازي مصلح200260168553  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه4 

مدارس الوقفينانثىاسيا محمد حربي دوحان346668  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه5 

مدارس الوقفينذكرانور محي اسماعيل محمد200269506281  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه6 

مدارس الوقفينذكراويس فاضل عباس عبد1805339  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه7 

مدارس الوقفينانثىايات ذياب دحام جاسم200475657627  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه8 

مدارس الوقفينانثىايه احمد نجم ابراهيم45134  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه9 

مدارس الوقفينانثىايه ناظر حمدي احمد200425040293  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه10 

مدارس الوقفينانثىتبارك فاضل مهدي مطر200459392306  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه11 

مدارس الوقفينانثىجنان رياض ناجي لطيف200260305164  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه12 

مدارس الوقفينذكرحاتم خضر دلف عباس200401885189  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه13 

مدارس الوقفينذكرحذيفة محمد صبحي خلف200408057862  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه14 

مدارس الوقفينانثىحنان جبار عباس سبع200438505473  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه15 

مدارس الوقفينذكرخليل غانم خليل محمد200327043742  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه16 

مدارس الوقفينانثىرحمه محمد نوري عبدالعزيز200318277233  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه17 

مدارس الوقفينذكررسل طالب ثامر حرج376090  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه18 

مدارس الوقفينذكرسجاد مظفر طعمه امين866854  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه19 

مدارس الوقفينانثىسجى رباح عليوي علوان200224515885  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه20 

مدارس الوقفينانثىسجى سعدي ذياب مخلف200553485047  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه21 

مدارس الوقفينذكرسعد باسم محمد احمد200349634335  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه22 

مدارس الوقفينذكرسليمان خالد محمد عبدالوهاب200487465516  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه23 

مدارس الوقفينانثىشفاء ايوب طه عبدا116054  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه24 

مدارس الوقفينذكرصهيب غانم سهو ابراهيم529992  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه25 

مدارس الوقفينذكرعبدالعباس فليح عجاج حسين200264232551  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه26 

مدارس الوقفينذكرعبدالماجد مكي كريم احمد200365141106  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه27 

مدارس الوقفينذكرعبدالوارث خالد نجم عبود200393201373  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه28 

عبدالوهاب حسن عبدالمحسن 396508  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه29 

خميس

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرعمر شنيف محمد عنفوص200148669158  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه30 

مدارس الوقفينذكركاظم عباس خضير عباس200280322943  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه31 

مدارس الوقفينانثىماريا محمد احمد بدر200511234747  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه32 

مدارس الوقفينذكرمتالق عبدالستار محمود كاظم200391864188  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه33 

مدارس الوقفينذكرمحمد حسين سهيل نجم200075936711  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه34 

مدارس الوقفينذكرمحمد خالد ذياب مخلف200257632076  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه35 

مدارس الوقفينذكرمصطفى اسماعيل ابراهيم حسين200522883551  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه36 

مدارس الوقفينذكرمصطفى محمد احمد ابراهيم3438366  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه37 

مدارس الوقفينذكرمصطفى مراد يعقوب يوسف200010148610  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه38 

مدارس الوقفينانثىنبا عامر حميد عيسى200414342725  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه39 

مدارس الوقفينذكرنورالدين محمد فاضل ناصر200174799079  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه40 

مدارس الوقفينذكرياسر قيصر سعد مزهر388686  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه41 

مدارس الوقفينذكرياسين حازم ابراهيم ياسين606715  )مدارس الوقفين(قسم اصول الفقه42 

مدارس الوقفينذكرابراهيم فاضل سلمان داود200384665157  )مدارس الوقفين(قسم التفسير43 

مدارس الوقفينذكراحمد حامد محمد احمد200355899687  )مدارس الوقفين(قسم التفسير44 

مدارس الوقفينانثىاسراء جهاد جمال عزالدين200347219996  )مدارس الوقفين(قسم التفسير45 
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مدارس الوقفينذكراكرم محمد عبدا محمود200194069726  )مدارس الوقفين(قسم التفسير46 

مدارس الوقفينانثىبراء خالد محمد خميس125260  )مدارس الوقفين(قسم التفسير47 

مدارس الوقفينذكربكر عبد عبدا حمادي19607  )مدارس الوقفين(قسم التفسير48 

مدارس الوقفينانثىتبارك علي كريم علي887723  )مدارس الوقفين(قسم التفسير49 

مدارس الوقفينانثىتقى علي محمد لفلف701308  )مدارس الوقفين(قسم التفسير50 

مدارس الوقفينذكرحذيفه علء محمود عبدا200264189592  )مدارس الوقفين(قسم التفسير51 

مدارس الوقفينذكرحسين علي نجم عبدا200320331510  )مدارس الوقفين(قسم التفسير52 

مدارس الوقفينذكرخلدون فاضل عباس حسين200210942854  )مدارس الوقفين(قسم التفسير53 

مدارس الوقفينذكرصاحب ابراهيم منصور حسن156856  )مدارس الوقفين(قسم التفسير54 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن خالد جبل عبد200446140797  )مدارس الوقفين(قسم التفسير55 

مدارس الوقفينذكرعبدالقادر احمد عبيد ابراهيم200339054668  )مدارس الوقفين(قسم التفسير56 

مدارس الوقفينذكرعبدالقادر سعد حميد احمد200286558789  )مدارس الوقفين(قسم التفسير57 

مدارس الوقفينذكرعبدالكريم رشيد طه صالح200390128924  )مدارس الوقفين(قسم التفسير58 

مدارس الوقفينذكرعبدا المنصور خليل اسماعيل200126311347  )مدارس الوقفين(قسم التفسير59 

مدارس الوقفينذكرعبدا فاضل حميد ويس200416744268  )مدارس الوقفين(قسم التفسير60 

مدارس الوقفينذكرعبدا نجم عبدالكريم محمد200509292538  )مدارس الوقفين(قسم التفسير61 

مدارس الوقفينذكرعثمان اثير طارق احمد565931  )مدارس الوقفين(قسم التفسير62 

مدارس الوقفينذكرعلي حميد مجيد جميل200336424632  )مدارس الوقفين(قسم التفسير63 

مدارس الوقفينذكرعلي فراس علي احمد42268  )مدارس الوقفين(قسم التفسير64 

مدارس الوقفينذكرعمر جمعه ابراهيم حمد200171909222  )مدارس الوقفين(قسم التفسير65 

مدارس الوقفينذكرعمر علء حسين كوكز200482294696  )مدارس الوقفين(قسم التفسير66 

مدارس الوقفينانثىفاطمه حيدر حسن توفيق744932  )مدارس الوقفين(قسم التفسير67 

مدارس الوقفينذكرقعقاع صفاء جعفر علوان692986  )مدارس الوقفين(قسم التفسير68 

مدارس الوقفينذكرمحمد جمال خلف صالح200415523823  )مدارس الوقفين(قسم التفسير69 

مدارس الوقفينذكرمحمد سعيد ابراهيم ناصر200393035711  )مدارس الوقفين(قسم التفسير70 

مدارس الوقفينذكرمحمد عدي رشيد خضير200139432878  )مدارس الوقفين(قسم التفسير71 

مدارس الوقفينانثىمريم سعيد كريم حمادي244733  )مدارس الوقفين(قسم التفسير72 

مدارس الوقفينذكرمصطفى صاحب عبدالجليل مهدي200110603926  )مدارس الوقفين(قسم التفسير73 

مدارس الوقفينذكرمصطفى محمد شاكر عبدا200269314953  )مدارس الوقفين(قسم التفسير74 

مدارس الوقفينانثىنبا جعفر احمد محمد760205  )مدارس الوقفين(قسم التفسير75 

مدارس الوقفينانثىهاجر محمود حسين شرموط939028  )مدارس الوقفين(قسم التفسير76 

مدارس الوقفينانثىهدى رياض احمد نكه200493490854  )مدارس الوقفين(قسم التفسير77 

مدارس الوقفينذكرهمام عباس سعدون احمد200364772800  )مدارس الوقفين(قسم التفسير78 

مدارس الوقفينذكرابراهيم سامي محمد ابراهيم200318534909  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه79 

مدارس الوقفينذكراحمد رشيد عبد محسن617105  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه80 

مدارس الوقفينانثىاساور دريد نزار مصطفى561243  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه81 

مدارس الوقفينذكراسلم كريم نعمه عبد200023182285  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه82 

مدارس الوقفينذكرالزبير عدنان شاكر شافي467566  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه83 

مدارس الوقفينذكرامير احمد سلمان ابراهيم200426427427  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه84 

مدارس الوقفينذكرانس سهيل علوان شيال437842  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه85 

مدارس الوقفينذكراوس محمد سعدي فيصل200493768757  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه86 

مدارس الوقفينذكرايسر حميد محمود مطر200369136301  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه87 

مدارس الوقفينانثىايه عبدالوهاب محي عبدا752940  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه88 

مدارس الوقفينانثىبراء احمد جاسم محمد200193007682  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه89 

مدارس الوقفينانثىحسناء فلح احمد فياض200193295451  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه90 

مدارس الوقفينذكرحسين علء حسين عبيد200429131120  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه91 
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مدارس الوقفينذكرخلدون جمال حسن علي200076497058  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه92 

مدارس الوقفينانثىرسل فارس منعم عباس940080  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه93 

مدارس الوقفينانثىزمزم خليل ابراهيم ناصر200478485565  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه94 

مدارس الوقفينانثىساره محمود حسن احمد200377183305  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه95 

مدارس الوقفينانثىسجى لطيف سعيد جاسم200284689227  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه96 

مدارس الوقفينانثىسميه احمد محمود سلمان792650  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه97 

مدارس الوقفينانثىشفاء خلف كريم ردام16808  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه98 

مدارس الوقفينذكرطاهر مصطفى محمد ابراهيم987843  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه99 

مدارس الوقفينانثىعائشه عقيل زيدان خلف200579797372  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه100 

مدارس الوقفينذكرعبدالحميد علي برهان حميد200184917686  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه101 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن سليم عبدا دواد592277  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه102 

مدارس الوقفينذكرعبدالرزاق جمال اسود عبدا200132070034  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه103 

مدارس الوقفينذكرعبدا ماهر عبدالواحد عبدالقادر75193  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه104 

مدارس الوقفينذكرعبدا يوسف رجب يوسف200283461409  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه105 

مدارس الوقفينذكرعثمان شهاب رفيق صالح200122057342  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه106 

مدارس الوقفينذكرعثمان صكبان حميد حميد200389299877  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه107 

مدارس الوقفينذكرعثمان عبدالحميد محمود سليمان200382852241  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه108 

مدارس الوقفينانثىعل عدي عبود راضي200425732679  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه109 

مدارس الوقفينذكرعلي رحمن راشد عبدا200309690663  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه110 

مدارس الوقفينذكرعمار محمد خضر مياح819794  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه111 

مدارس الوقفينذكرعمر حمزه فهيم عبد208102  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه112 

مدارس الوقفينانثىفاطمه عبدالخالق ذيبان حمادي200176433897  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه113 

مدارس الوقفينذكرمحمد خضير عباس حنون200327556941  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه114 

مدارس الوقفينذكرمحمد علي كاظم عجرش200393269135  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه115 

مدارس الوقفينذكرمحمد هاشم خليل ابراهيم968672  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه116 

مدارس الوقفينذكرمرتضى احمد ابراهيم حسين200344802897  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه117 

مدارس الوقفينانثىمريم رائد اسماعيل محمد200240701667  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه118 

مدارس الوقفينذكرمصطفى خالد جدوع علي200430475009  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه119 

مدارس الوقفينذكرمصطفى عباس جاسم محمد59883  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه120 

مدارس الوقفينذكرمعاذ حامد شعلن سهيل200259965349  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه121 

مدارس الوقفينانثىملك احمد اسماعيل شحاذة819953  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه122 

مدارس الوقفينذكرموسى رعد محسن سعود200471643900  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه123 

مدارس الوقفينذكرنمر ايمن هاشم كمال679674  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه124 

مدارس الوقفينذكرياسر محمد عبداللطيف جاسم200412686215  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه125 

مدارس الوقفينذكريوسف مازن ثعبان عباس287531  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه126 

مدارس الوقفينذكرابراهيم اسماعيل ابراهيم محمود587181  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة127 

مدارس الوقفينذكرابراهيم عدنان محسن محيسن200186768641  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة128 

مدارس الوقفينذكرابوبكر خالد جهاد لطوفي200280061234  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة129 

مدارس الوقفينذكراحمد احسان علي ابراهيم266313  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة130 

مدارس الوقفينذكراحمد عبدالواحد احمد محمود200385066141  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة131 

مدارس الوقفينذكراسامه حميد عناد عبد200194857022  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة132 

مدارس الوقفينذكراسامه زيد عبدالستار عبدا200119688814  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة133 

مدارس الوقفينذكراسامه موفق شهاب احمد200406178106  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة134 

مدارس الوقفينانثىالبتول حامد عواد برغش730718  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة135 

مدارس الوقفينانثىايه انس صبحي عباس911179  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة136 

مدارس الوقفينانثىايه جميل حميد زعال633812  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة137 
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مدارس الوقفينذكربركات شاكر خلف ذيب844496  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة138 

مدارس الوقفينذكربكر طالب محسن جاسم626068  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة139 

مدارس الوقفينذكربكر يحيى فائق خماس200458286634  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة140 

مدارس الوقفينذكرحسن وسام حسن احمد200407098368  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة141 

مدارس الوقفينذكرخبيب كريم عليوي عطيه200449399010  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة142 

مدارس الوقفينانثىداليا جبار نايف حمودي200448533489  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة143 

مدارس الوقفينانثىدعاء طه خميس مصطاف200404048728  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة144 

مدارس الوقفينانثىدينه باسم علي حمادي200344989926  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة145 

مدارس الوقفينذكررباح هارون رشيد ظافر200446783114  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة146 

مدارس الوقفينانثىزهراء خليل مصلح سلمان217604  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة147 

مدارس الوقفينذكرزيد هيثم جاسم محمد200267287809  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة148 

مدارس الوقفينذكرزيد وضاح يوسف حمادة200366006948  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة149 

مدارس الوقفينانثىزينب باسم عبيد ناصر200256385919  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة150 

مدارس الوقفينانثىساره حافظ عبد جواد89820  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة151 

مدارس الوقفينذكرسجاد رشيد محمد خضير200252537782  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة152 

مدارس الوقفينذكرسعدا ناصر حميد مسربت200098663253  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة153 

مدارس الوقفينانثىسلسبيل حافظ محمود محمد266219  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة154 

مدارس الوقفينانثىسميه محمود اسماعيل حنتوش200533531532  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة155 

مدارس الوقفينانثىشيماء كريم جبار عبود200158022677  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة156 

مدارس الوقفينانثىصبا طه حسين لفته378800  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة157 

مدارس الوقفينذكرصهيب علي جاسم محمد200462570119  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة158 

مدارس الوقفينانثىطيبه خالد عبدا صالح200410187185  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة159 

مدارس الوقفينانثىطيبه عبدالرحمن مهدي صالح200004195949  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة160 

مدارس الوقفينانثىعاليه عماد محسن احمد482655  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة161 

مدارس الوقفينذكرعبدالسلم باسم حميد جسام660702  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة162 

مدارس الوقفينذكرعبدالعزيز ابراهيم خليل عزيز835923  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة163 

مدارس الوقفينذكرعبدالغفور طالب عبد حميد200399190946  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة164 

مدارس الوقفينذكرعبدا احمد فوزي عبد729918  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة165 

مدارس الوقفينذكرعبدا جمعه علوي حمادي145648  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة166 

مدارس الوقفينذكرعثمان علي عبدا عامر67203  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة167 

مدارس الوقفينذكرعلي خالد هادي شباط200254705561  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة168 

مدارس الوقفينذكرعلي عبدالغالب اسماعيل جاسم327171  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة169 

مدارس الوقفينذكرعمار اكرم محمد حسين200288548044  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة170 

عمرالخطاب حسين احمدسلمان 972780  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة171 

محان

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينانثىغسق رشيد حميد عباس200380150921  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة172 

مدارس الوقفينانثىفرح حماد عواد برغش754607  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة173 

مدارس الوقفينذكرقتيبة فرحان حسين نجم466051  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة174 

مدارس الوقفينذكرماجد حسين شجاع نايف200169567038  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة175 

مدارس الوقفينذكرمجاهد احمد محجوب حمادي200544068653  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة176 

محمد باسم عبدالهادي 200574303443  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة177 

عبدالمحسن

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرمحمد عامر محمد حسين200471865609  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة178 

مدارس الوقفينذكرمحمد علء شاكر حميد200478557278  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة179 

مدارس الوقفينذكرمحمد علي جاسم محمد200310578352  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة180 

مدارس الوقفينذكرمحمد مؤيد عويد كاظم200302822517  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة181 
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مدارس الوقفينذكرمخلف سعدون مخلف عاصي532868  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة182 

مدارس الوقفينذكرمرتضى سعد عوده برغش200400178642  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة183 

مدارس الوقفينانثىمروه حسين علي حمادي200498101944  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة184 

مدارس الوقفينانثىمريم عزيز هاشم محمد91917  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة185 

مدارس الوقفينذكرمصطفى جمال محمود سلمان338862  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة186 

مدارس الوقفينذكرمصطفى علوي خضير علوان200375047687  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة187 

مدارس الوقفينذكرمصطفى غزاي فهد علي130919  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة188 

مدارس الوقفينذكرمصطفى محمد احمد محمد200218402236  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة189 

مدارس الوقفينذكرمقداد احمد مقداد هادي382269  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة190 

مدارس الوقفينانثىنبا رعد منعم قاسم511525  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة191 

مدارس الوقفينانثىنجيه محي الدين علي حسن45850  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة192 

مدارس الوقفينذكرنهاد مهنه صالح محمد200191948722  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة193 

مدارس الوقفينانثىنورالهدى معتز اسماعيل جاسم200038562525  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة194 

مدارس الوقفينذكرهيثم شهاب احمد محيميد200212183057  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة195 

مدارس الوقفينذكراحمد حميد مظهر خميس200544327408  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية196 

مدارس الوقفينذكراسحاق عبدالقادر ابراهيم شحاذه507975  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية197 

مدارس الوقفينانثىام كلثوم رشيد عبدالهادي رشيد200442771085  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية198 

مدارس الوقفينذكرامجد رحيم يوسف ساير200018614715  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية199 

مدارس الوقفينذكرامير مهدي صالح حمادي199904372040  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية200 

مدارس الوقفينانثىايه جاسم محمود سعيد200408147561  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية201 

مدارس الوقفينانثىبراء عدنان كاظم عبود200450926275  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية202 

مدارس الوقفينذكربهاء الدين صباح ابراهيم كركز200477426651  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية203 

مدارس الوقفينانثىدعاء حامد عبدالكريم شلل283233  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية204 

مدارس الوقفينذكررسول نصيف حامد دويح200168234666  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية205 

مدارس الوقفينذكرسجاد حسن علي كاظم200415791016  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية206 

مدارس الوقفينذكرسجاد قاسم تركي هادي200440757021  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية207 

مدارس الوقفينذكرسرمد اياد هادي حمد200307972024  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية208 

مدارس الوقفينذكرسيف خليف محمود هايس200246952360  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية209 

مدارس الوقفينانثىشيماء فلح احمد فياض200487011744  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية210 

مدارس الوقفينذكرصمد عمر عواد مربد199826655225  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية211 

مدارس الوقفينانثىعائشة فريد شهاب احمد200264790564  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية212 

مدارس الوقفينذكرعبدالحكيم كنعان احمد كركز531736  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية213 

مدارس الوقفينذكرعبدالسلم محمد احمد حمادي200348413744  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية214 

مدارس الوقفينذكرعبدالعزيز عمر احمد جاسم200260474786  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية215 

مدارس الوقفينذكرعبدا حكمت محمد صالح200498262721  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية216 

مدارس الوقفينذكرعبدا مشتاق عساف فيحان200344299559  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية217 

مدارس الوقفينذكرعبدالوهاب عبد جاسم حمادي199902597212  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية218 

مدارس الوقفينذكرعمر جاسم محمد عبدا199801945850  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية219 

مدارس الوقفينانثىكوثر رشيد عبد محسن617107  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية220 

مدارس الوقفينانثىلبنى ياسر عبدالكريم عزيز200598784230  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية221 

مدارس الوقفينذكرمؤمل ابراهيم عبدا حسين200300706257  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية222 

مدارس الوقفينانثىماريا عبدالمطلب عبدالكريم سعيد200543462325  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية223 

مدارس الوقفينذكرمجاهد سلمان خضير عبدا200382481230  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية224 

مدارس الوقفينذكرمحمد حسن عباده عبود705474  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية225 

مدارس الوقفينانثىمروه خالد جاسم محمد200349072188  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية226 

مدارس الوقفينانثىمروه سعد ثلج عبادة268237  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية227 
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مدارس الوقفينانثىمروه محمود محمد رحيم859159  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية228 

مدارس الوقفينذكرمنذر عبدالرحمن اسماعيل خليفة888197  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية229 

مدارس الوقفينانثىنسمه نزار صلح مهدي642270  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية230 

مدارس الوقفينانثىوسن وليد خالد مسلط200348987492  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية231 

مدارس الوقفينذكريعقوب اسماعيل محمد بلل200238108714  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية232 

مدارس الوقفينانثىيقين ضياء حسين علوي200388542145  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة السلمية233 

احمد ياسين عبدالباسط عبدالصمد 200413853925  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان234 

عباس

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرادم احمد عناد حسون601843  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان235 

مدارس الوقفينانثىاروى حسين عارف مصطفى38769  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان236 

مدارس الوقفينانثىايه هاشم محمد محمود796407  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان237 

مدارس الوقفينذكرثابت ايوب خالد لطيف200205277034  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان238 

مدارس الوقفينانثىرانيا محمود احمد صالح172638  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان239 

مدارس الوقفينانثىرفل صباح عواد محمد200253254302  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان240 

مدارس الوقفينانثىرنده نزار عباس محمود200436532896  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان241 

مدارس الوقفينانثىزهراء جاسم سليمان علي120018  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان242 

مدارس الوقفينانثىزينب صباح عواد محمد200433333341  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان243 

مدارس الوقفينذكرطه مثنى سلوم ظاهر200259397730  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان244 

مدارس الوقفينانثىعائشه مهند حسين علي328423  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان245 

مدارس الوقفينانثىعائشه يحيى حبيب محمد149130  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان246 

مدارس الوقفينذكرعبدا مصطفى عدنان حامد200322406814  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان247 

مدارس الوقفينذكرعلي داود اسود عبدا200146883108  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان248 

مدارس الوقفينانثىفاطمه سعدون رحيم داود200172267248  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان249 

مدارس الوقفينانثىلنا فراس جبير مطر200440211246  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان250 

مدارس الوقفينذكرمحمد حسين محسن عباس305768  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان251 

مدارس الوقفينذكرمحمود صالح جاسم محمد69759  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان252 

مصطفى عبدالناصر عبدالكريم 200391388355  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان253 

عبداللطيف

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينانثىميمونه حيدر فؤاد دروش337305  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان254 

مدارس الوقفينانثىنبا بلل خالد عيدان200361128687  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان255 

مدارس الوقفينذكرهاشم عدنان خماس ولي200507319232  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان256 

مدارس الوقفينذكرهمام ضرغام كمال محمد381325  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان257 

يوسف علي عبداللطيف 200195342078  )مدارس الوقفين(قسم مقارنة الديان258 

عبدالكريم

مدارس الوقفينذكر
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أدبيذكربكر قتيبة ضياء مهدي1321211015008  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

أدبيذكرحسين احمد اسماعيل نصيف1521211006020  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

أدبيذكرحيدر هادي معافي بديوي1121211051004  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

أدبيذكرخالد هاتف فاضل كاظم1022211037025  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

أدبيذكررياض صلح عبد احمد1022211011019  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

أدبيانثىزهراء احمد سوادي جبر1521222010036  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

أدبيانثىزينب شاكر غزال جدوع1121222023024  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

أدبيانثىساره عمار داود جبر1322222002036  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

أدبيانثىسبأ ادهم حنتوش رشيد1122222073052  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

أدبيذكرسفيان حامد ثامر بندر1122217001024  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

تطبيقيذكرعبد الكريم سعدون ابراهيم عواد1022511011023  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

أدبيذكرعلي فوزي ابراهيم محمد1222211016027  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

أدبيذكرعلي قاسم داود سلمان1122217001045  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

أدبيذكرعمار حاتم غثيث عواد1022217005027  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

أدبيذكرقتاده شاكر فاضل عباس1022217011027  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

أدبيانثىليلى بهاء سلمان حسون1322222011050  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

أدبيذكرمحمد ابراهيم عبد الجليل سلمان1321211015034  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

تطبيقيذكرمحمد احمد محمد كاظم1222511007147  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

أدبيذكرمحمد سرمد سامي فليح1222211003121  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة19 

أدبيذكرمحمد سلمان جاسم محمد1122218001555  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة20 

أدبيانثىمريم عبد العال قاسم عبد1421222019028  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة21 

أدبيذكرمصطفى وليد احمد حمادي1321211030029  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة22 

أدبيانثىهاجر عدي محمد سعيد سلمان1322222022177  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة23 

فنون تطبيقيةانثىامال عامر خليل وهيب1322812250037  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة24 

الحاسوب وتقنية ذكرحسين محمد ابراهيم احمد2122521100016  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة25 

المعلومات

الحاسوب وتقنية انثىحنين عقيل اسعد عودة1321512230005  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة26 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىدعاء جاسم محسن حمود1422812210009  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة27 

فنون تطبيقيةانثىسجى سمير سليم ابراهيم1121812130020  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة28 

فنون تطبيقيةانثىفرقان اياد عدنان محمود1422822210050  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة29 

الحاسوب وتقنية ذكرليث ثامر عبد الستار عبد الجبار1322521600104  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة30 

المعلومات

صناعيذكرمحمد حمزه حسين خليل1222051010043  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة31 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة32 

الفنون(

أدبيذكرأبو طالب طه هاشم جبار1422211018001 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة33 

الفنون(

أدبيذكراحمد جمال حسين علي1021211016002 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة34 

الفنون(

أدبيذكراحمد سعود عباس فياض1021211022012 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة35 

الفنون(

أدبيذكردحام اركان سامي حسن1921211100013 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة36 

الفنون(

أدبيذكرصهيب محمد محمود فرحان1921215010057 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة37 

الفنون(

أدبيذكرعلي ابراهيم عامر بندر1121217001030 
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ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة38 

الفنون(

أدبيذكرعمر داود عبيد فدعم1122217001048 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة39 

الفنون(

أدبيذكرعمر طه احمد عرسان1921211100023 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة40 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عبد الحسن عطية عبد ا2221217048014 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة41 

الفنون(

أدبيذكرمحمد كاظم لملوم عزيز1521211010051 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة42 

الفنون(

أدبيذكروسام ضياء سلوم احمد1122217001075 

الحاسوب وتقنية ذكرطيف عادل عنيد منصور1321521220021 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة43 

المعلومات

صناعيذكرعمر عدنان عبد روضان1221021100012 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة44 

 )معهد الحرف والفنون قسم التربية الفنية45 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىبسمل حير عبد الخالق عبود67413 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التربية الفنية46 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىبنين حيدر سمير فاضل200272216873 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التربية الفنية47 

الشعبية(

الحرف والفنون ذكرمحمد صباح علوان معيدي199816413312 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التربية الفنية48 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىنسرين رحمن منخي عباس199866645341 

الشعبية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية49 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين محمود مصلح ضامن200269577164 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية50 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرسل عماد نجم عبد الرحيم555037 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية51 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسارة رائد مولود شهاب598723 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية52 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىصباح علء عبد الرزاق الجواد727503 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية53 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة عقيل جاسم عبد العزيز200299414516 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية54 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمريم ابراهيم عواد ابراهيم199982442639 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية55 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى عمران موسى حسن199961304477 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية56 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمنى محمود شاكر جواد773269 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية57 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنرجس ايوب عبد الزهرة هادي687189 

فنون تطبيقيةانثىأيات عامر علي عبد1222812140019  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية58 

فنون تطبيقيةانثىاساور فوزي خضير عباس1222812140020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية59 

فنون تطبيقيةانثىام البنين محمد مطر عنيد1522811110034  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية60 

فنون تطبيقيةانثىاميمه احمد عبد الواحد احمد1021812100003  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية61 

فنون تطبيقيةانثىايه ابراهيم علي كاظم1322812270059  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية62 

فنون تطبيقيةانثىايه هاشم قاسم كاظم1322812270064  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية63 

فنون تطبيقيةانثىبتول محمد عبد الرضا عبود1522811110036  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية64 

فنون تطبيقيةانثىبتول محمد نجيب عبد القادر1322812110013  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية65 

فنون تطبيقيةانثىبراء خالد محمود صالح1021812600017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية66 

فنون تطبيقيةانثىبنين منعم بدر كاظم1322812270066  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية67 
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فنون تطبيقيةانثىتبارك احسان سالم خضير1022812100054  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية68 

فنون تطبيقيةانثىتبارك عمار محمود كاظم1321812270009  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية69 

فنون تطبيقيةانثىتمارا كاظم علي مهوس1222812140022  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية70 

فنون تطبيقيةانثىتيماء سعد ياس خضير1422812190021  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية71 

فنون تطبيقيةانثىحوراء علي جبار وحيد1322812270069  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية72 

فنون تطبيقيةانثىدنيا صادق عبد الهادي محمد1222812600222  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية73 

فنون تطبيقيةانثىرئام سلم عبد الفتاح صالح1321812250010  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية74 

فنون تطبيقيةانثىرانيا وائل حاجم حمد1321812270017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية75 

فنون تطبيقيةانثىرحاب خالد عبد احمد1222812600226  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية76 

فنون تطبيقيةانثىرحيق قاسم عبد الحسين صاحب1022812100058  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية77 

فنون تطبيقيةانثىرسل نبيل علي جميل1322812600454  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية78 

فنون تطبيقيةانثىرقية عامر عبد الحميد محمد سليم1322812240049  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية79 

فنون تطبيقيةانثىرقيه جابر محمد داود1322812260012  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية80 

فنون تطبيقيةانثىرند حمدي يوسف معروف1322812110016  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية81 

فنون تطبيقيةانثىروان معتز عبد اللطيف رضوان1322812270073  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية82 

فنون تطبيقيةانثىريام مرتضى جواد كاظم2322812130021  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية83 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حسن خنصر محي1522811110038  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية84 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حمزه صاحب مهدي1322812110017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية85 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عصام ظاهر معروف1322812270075  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية86 

فنون تطبيقيةانثىزينب ابراهيم حميد رشيد1322812250041  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية87 

فنون تطبيقيةانثىزينه حسين عبد الهادي لفته1322812270077  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية88 

فنون تطبيقيةانثىساره محمد جبار جواد1222812140031  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية89 

فنون تطبيقيةانثىسجى اسعد بكر فاضل1122812600582  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية90 

فنون تطبيقيةانثىسجى عثمان فاضل وحدان1322812110020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية91 

فنون تطبيقيةانثىسجى محمد محسن سرحان1522812110043  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية92 

فنون تطبيقيةانثىسمر اياد ورد فرهود1422812190029  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية93 

فنون تطبيقيةانثىسنا قاسم محمد عليوي1322812110022  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية94 

فنون تطبيقيةانثىشروق عبد الكاظم جوي منعم1522812110044  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية95 

فنون تطبيقيةانثىشمس علي حسين هادي1322812230047  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية96 

فنون تطبيقيةانثىصفا صبري جاسم محمد1321812110011  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية97 

فنون تطبيقيةانثىضحى وليد عبد المجيد مهدي1321812270030  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية98 

فنون تطبيقيةانثىطيبة جمال عبد مطر1322812270086  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية99 

فنون تطبيقيةانثىغسق عباس كامل علي1321812260010  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية100 

فنون تطبيقيةانثىغسق فتح رشيد حميد1322812270090  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية101 

غفران محمد حسن مصطفى 1221812600115  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية102 

علوان

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىفاتن قاسم محمد دوحان1422812190032  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية103 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة عبد الواحد عباس مجيد1022812100071  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية104 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه اسعد عباس عبد الرحيم1121812130027  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية105 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه جبار منشد علكم1522812110046  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية106 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه خالد ابراهيم رشيد1322812270092  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية107 

فنون تطبيقيةانثىقطر الندى هادي جبار مهدي1322812270094  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية108 

فنون تطبيقيةانثىقمر احمد محمد حمدان1022812190046  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية109 

فنون تطبيقيةذكركاظم محمد عيسى جبار1322821130025  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية110 

فنون تطبيقيةانثىلجين محمد فاضل عباس1322812240056  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية111 

فنون تطبيقيةذكرمحمد عبد الرزاق راضي حسن1322821130026  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية112 
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فنون تطبيقيةانثىمريم رزق ا حبيب رزق ا1322812270095  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية113 

فنون تطبيقيةانثىمريم سمير جهاد الدين يونس1321812270038  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية114 

مريم عبد الجبار عبد العزيز 1321812240025  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية115 

عباس

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىمريم قصي عكاب حنيش1322812270100  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية116 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد عبد المجيد كامل1022812100075  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية117 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد نجيب عبد القادر1322812110027  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية118 

فنون تطبيقيةانثىمناجاة قيس نواف خلف1322812270105  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية119 

فنون تطبيقيةانثىمنال صلح شهاب احمد1322812230050  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية120 

فنون تطبيقيةانثىمينه علي فاروق سليم1022812190050  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية121 

فنون تطبيقيةانثىنبأ اسعد محسن حسين1322812240064  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية122 

فنون تطبيقيةانثىنبأ عماد فاضل عبد1522812600454  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية123 

فنون تطبيقيةانثىنور الزهراء احمد جمعه محسن1322812250055  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية124 

فنون تطبيقيةانثىنور صباح مداح صالح1322812270108  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية125 

فنون تطبيقيةانثىنور يوسف خليل اسماعيل1322812270109  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية126 

فنون تطبيقيةانثىهدى كامل احمد فاضل1322812270112  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية127 

فنون تطبيقيةانثىهدير صباح جعفر حسن1322812270113  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية128 

فنون تطبيقيةانثىورود عدي محمد هندي1022812190053  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية129 

فنون تطبيقيةانثىيقين بدر قند خليف1522812110049  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية130 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية131 

الفنون(

تطبيقيانثىامنة سعد عبد الرحمن مهدي1321526003001 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية132 

الفنون(

أدبيانثىبتول احمد عبد جميل1221222037006 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية133 

الفنون(

أدبيذكرزين العابدين طالب خلف حسن1321211014025 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية134 

الفنون(

أدبيانثىصفا رشيد جاسب عوده1022222014052 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية135 

الفنون(

أدبيانثىطيبه رائد حلن مطشر1522222010058 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية136 

الفنون(

أدبيانثىلينه جبار فالح حميد1422227001019 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية137 

الفنون(

أدبيانثىمريم حيدر باقر حميد1021222015029 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية138 

الفنون(

أدبيانثىنرجس موسى حسن خلف1521222011103 

صناعيذكرسجاد حيدر عبد شقص1522091010007 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية139 

تجاريانثىضحى جعفر حسن لزم1522622310022 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية140 

صناعيذكرمحمد حسين عبد ا احمد1222021100019 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية141 

تجاريانثىمريم عبد الحسين علوان هاوي1421612600100 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية142 

تجاريانثىنورا حمزه زامل جاسم1422622220033 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية143 

فنون تطبيقيةانثىاديان عاصف كاظم حسن1322812600411  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال144 

استبرق عبد الوهاب حمادي 1522811110032  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال145 

ابراهيم

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىاسراء محمود حمزه عبود1122812600506  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال146 

فنون تطبيقيةانثىايلف احسان فاضل عبد1122812140034  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال147 

فنون تطبيقيةانثىايه جليل رستم علي1522812600419  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال148 
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تبارك احمد عبد المير عبد 1222812140021  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال149 

الخالق

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىتبارك حازم عاصي ارشيج1322812600436  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال150 

فنون تطبيقيةانثىتبارك خالد جاسم عفتان1022812600156  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال151 

فنون تطبيقيةانثىحوراء اسامه خالد جاسم1421812210007  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال152 

فنون تطبيقيةانثىحوراء حامد جعفر كاظم2622812320020  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال153 

فنون تطبيقيةانثىحوراء سعد محمد جعفر حسن1422822230012  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال154 

فنون تطبيقيةانثىداليا باسم نوري عباس1022812190037  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال155 

فنون تطبيقيةانثىرانيا جعفر نجم عبيد1422812190022  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال156 

فنون تطبيقيةانثىرقيه امين علوان عبد الحسين1422812190023  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال157 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حسين علي اكبر حسن1422812210011  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال158 

فنون تطبيقيةانثىزهراء ضياء يوسف محمد1221812140010  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال159 

فنون تطبيقيةانثىزهراء ضيف ا عامر حسين1522811110039  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال160 

فنون تطبيقيةانثىزهراء طاهر جرو حسن1322812230040  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال161 

فنون تطبيقيةانثىزهراء علي حطاب حسين1322812230041  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال162 

فنون تطبيقيةانثىزهراء فلح عبد الستار جبوري1322812110018  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال163 

فنون تطبيقيةانثىزينب صباح مهدي علوان1422822210038  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال164 

فنون تطبيقيةانثىزينب عاصم مطر عراك2322812600938  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال165 

فنون تطبيقيةانثىزينب عباس جبار موسى1522811110041  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال166 

فنون تطبيقيةانثىزينب فرج شمر سلمان1422812190028  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال167 

فنون تطبيقيةانثىضحى علي فاروق علي1422812210018  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال168 

فنون تطبيقيةانثىطيبة جودت عبد الحسن محسن1322812230048  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال169 

عائشة عبد الناصر عمر محمد 1022812100068  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال170 

شكري

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىعلياء حميد موسى عبد المير2122812120018  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال171 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة حسين حميد جدوع1122812600630  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال172 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة هشام حامد يوسف1022812100072  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال173 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه زهير جمال حسن1222812140036  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال174 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه كريم فاضل محمود1422812190033  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال175 

فنون تطبيقيةانثىمروه محمد غانم ظفير2122812600436  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال176 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمود شاكر محمود1322812270102  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال177 

فنون تطبيقيةانثىنبأ رياض سعيد يوسف1422812190035  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال178 

فنون تطبيقيةانثىهدير احمد طاهر مزبان1422812190037  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال179 

فنون تطبيقيةانثىياسمين خليل ابراهيم صالح1222812600294  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال180 
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إحيائيذكرإبراهيم يزن حسن محمد علي1322411008003  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكرأحمد كرم عبيد مطير1521211017009  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىآسيا اسعد حسيب صايل1322222017003  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكرابراهيم احمد عوده سعيد1021211010001  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكرابو الحسن علي مظلوم محمد1322211006003  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرابو بكر سعد كريم ناصر2321211027001  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيذكراحمد اياد محمد شكر1022211035001  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكراحمد رسول جاسم واشي1521211005004  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكراحمد طارق احمد جميل1322211015003  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكراحمد طاهر طالب حيدر1322211004004  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيانثىاسماء عدنان احمد هلول1122222064005  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرالبشير محسن محمد رشيد1321211020005  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرامجد حامد مهدي محمد1121217008005  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيانثىايات قيس فاضل ابراهيم1122222026008  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرباسل ماجد زاير مرعب1222211038020  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرجعفر صادق رمضان حسين1521215003011  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرحامد رشيد عباس حمادي1021217011004  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرحسام عادل ابراهيم بحر1221213005002  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرحسين محسن كاظم موحان2622211016024  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرحمزة عثمان احمد هلول1122211035015  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرحيدر هاشم حمزه خليف2621217011003  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيانثىدانية سعد صالح حميد1322222025016  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىزهراء حيدر وادي حسن2622222003009  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيانثىزهراء ضياء مهدي عباس1321222037005  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكرسجاد محمد جاسم دشر1521211009073  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرسعد عثمان احمد هلول1122211035017  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرعباس علي خشن كاظم1322211011031  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيذكرعلي جاسم عبيد عناد2622211030027  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرعلي سامي محسن ناصر1221211033018  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرعلي فاضل جبر ذكر1522211004035  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرعمار مطلك مخلف ريحان1222217006023  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيانثىغسق احمد سمين وهاب2122222015008  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيانثىفاطمه سلمان حاوي كزير1521222008092  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكركرار ناصر علوان عبد1321211027088  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرليث علي عبيد عبد عون1422211017071  )علمي، أدبي(عام35 

تطبيقيذكرمحمد حيدر غضبان ابراهيم1322511003068  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرمحمد رائد عبد جاسم1221215008033  )علمي، أدبي(عام37 

إحيائيذكرمحمد ضرغام عبد الهادي عليوي1822417070028  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرمحمد طالب احمد حسين2122211067063  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكرمحمد قطران عباس مجبل1122211051018  )علمي، أدبي(عام40 

أدبيذكرمحمود رياض احمد سرحان1921211100035  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيانثىمريم احمد غالي صيوان1521222016078  )علمي، أدبي(عام42 

أدبيانثىمسره لؤي خالد كاظم1422222044045  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرمصطفى رحيم نواف رمل1221217006028  )علمي، أدبي(عام44 

إحيائيذكرمصطفى ستار نايالي نجم1322411018038  )علمي، أدبي(عام45 

أدبيذكرمصطفى عيال رشيد حمد1421211031068  )علمي، أدبي(عام46 
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أدبيذكرمعروف ثائر شنيشل حسين1322211029036  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرمقتدى جواد كاظم حمزه1122211024055  )علمي، أدبي(عام48 

أدبيذكرمهدي صلح حسين جبار1521211009164  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرميثم عبد الرحمن سرحان مرهج1122211014112  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرنور الدين شلل فهد عبد2322211051026  )علمي، أدبي(عام51 

تطبيقيذكرهادي حسن مزعل عاتي1521511018075  )علمي، أدبي(عام52 

تطبيقيذكرهاني مثنى حارث توفيق2622511055051  )علمي، أدبي(عام53 

تطبيقيذكريوسف جابر فهد وساك1322511003092  )علمي، أدبي(عام54 

الحاسوب وتقنية ذكربكر فؤاد باقر عبد المير1321521160004  )مهني(عام55 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىتماره حسين عباس حمادي1322812240043  )مهني(عام56 

صناعيذكرضياء الدين انور حسين لفته1522091010009  )مهني(عام57 

الحاسوب وتقنية ذكرمحي الدين احمد محي الدين احمد1322521160060  )مهني(عام58 

المعلومات

صناعيذكرمصطفى محمود حسون علي2122091020025  )مهني(عام59 

صناعيذكرمقتدى محمد جبر محمود1522151010029  )مهني(عام60 

فنون تطبيقيةانثىموج علي ارحيم كريم1322812240061  )مهني(عام61 

تجاريانثىنسرين احمد لعيوص سلطان1221622310016  )مهني(عام62 

الحاسوب وتقنية ذكريحيى محمود محمد صالح حمود1322521120026  )مهني(عام63 

المعلومات

ابطال )علمي، أدبي، عام64 

الفنون(

إحيائيذكراحمد زيدان محمد خليف1421411028004 

ابطال )علمي، أدبي، عام65 

الفنون(

أدبيذكرايسر حامد ناصر حسين2621211026006 

ابطال )علمي، أدبي، عام66 

الفنون(

أدبيذكرحسين علي كاظم صكر1421211011027 

ابطال )علمي، أدبي، عام67 

الفنون(

أدبيذكرخطاب رشيد عجمي علي1021211016021 

ابطال )علمي، أدبي، عام68 

الفنون(

إحيائيذكرزين الدين طالب جاسم مسلم1321415003021 

ابطال )علمي، أدبي، عام69 

الفنون(

أدبيذكرصلح علي مهدي حياوي1321211003022 

ابطال )علمي، أدبي، عام70 

الفنون(

أدبيذكرعلي اكبر حمود حسين موزان1521211002077 

ابطال )علمي، أدبي، عام71 

الفنون(

أدبيذكرعلي عبد الرزاق طالب امين1121211053082 

ابطال )علمي، أدبي، عام72 

الفنون(

أدبيذكرعمار عامر علي موحان1322211002060 

ابطال )علمي، أدبي، عام73 

الفنون(

أدبيذكرمحمد باقر فلح حسن علي2322211019028 

ابطال )علمي، أدبي، عام74 

الفنون(

إحيائيذكرمحمد صادق علي شنين زبين1322411028128 

ابطال )علمي، أدبي، عام75 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عصام صدام حسن1321211003043 

ابطال )علمي، أدبي، عام76 

الفنون(

إحيائيذكرموسى حبيب معن حبيب1521411002099 

تجاريذكراحمد وئام حامد جاسم1222611600062 ابطال )مهني(عام77 

صناعيذكرصادق محمد جوهر عجيل1521361020012 ابطال )مهني(عام78 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالجامعة المستنصرية

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

صناعيذكرطالب محمد عبد الواحد عبد ا1521091010010 ابطال )مهني(عام79 

تجاريذكركرار حميد علي جنيح1422611110034 ابطال )مهني(عام80 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة النبار

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكراحمد ياسين طه ياسين1921211102002  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيانثىالء قاسم محمد حماد1922222035004  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىاميره محمد حسين علي1922222061004  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكرايمن خليل ابراهيم حميد1922211113004  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيانثىتبارك فؤاد سامي محمود1922224007006  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرجهاد صالح علي عيفان1922211113006  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىرانية عماد طارق جميل1921222061015  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيانثىرسل احمد عبد دخيل1921222097004  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيانثىريا دلي عيسى سالم1922422075024  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيانثىريام حامد محيميد عساف1921222026019  )علمي، أدبي(عام10 

تطبيقيذكرعبد الغني شلل فرحان عبيد1921515005034  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرعبد القادر عادل جميل حمد1922211031018  )علمي، أدبي(عام12 

عبد الكريم مازن عبد الكريم 1922511020033  )علمي، أدبي(عام13 

اسماعيل

تطبيقيذكر

أدبيذكرعبد ا ستار عايد مطلك1922211008006  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرعبد ا قاسم سلمان احمد1921211053019  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرعبد ا مهنه لطيف رهك1922211068013  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرعلي عبد ا مفرح هادي3121211003037  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرعمر عبد الستار سليمان محمد1921211096034  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرعمرو ذياب خلف محمد1922211074029  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرمحمد حامد عوده حمادي1921211039021  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرمحمد حميد هندي عبد ا1922211113017  )علمي، أدبي(عام21 

إحيائيذكرمحمد خالد فريح حمود1922411074027  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيذكرمحمد ستار ابراهيم طه1922211113018  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرمحمد سعيد هلل فتحي1921215009023  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكرمحمد سمير خليل ابراهيم1921211104052  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرمحمد ناظم رحيل احمد1921211031035  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرمحمد ياسر سلمان حمادي1922211110027  )علمي، أدبي(عام27 

تطبيقيذكرمحمود سعد عبد العزيز محمود1922517023011  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيانثىهيام رائد فائق عبد الستار1922222024038  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكريعقوب يوسف نواف احمد1921211075018  )علمي، أدبي(عام30 

تطبيقيذكريوسف عبد السلم يوسف زايد1922511015071  )علمي، أدبي(عام31 

تجاريانثىاحلم وعد حردان احمد1922612330029  )مهني(عام32 

الحاسوب وتقنية ذكراحمد سعدي نوري سعيد1922521110054  )مهني(عام33 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكراحمد محمد فريد مليك علي1922521600137  )مهني(عام34 

المعلومات

تجاريانثىالء محمد خيري صبري1922612330031  )مهني(عام35 

الحاسوب وتقنية ذكربلل سعدي نوري سعيد1922521110057  )مهني(عام36 

المعلومات

تجاريانثىرحمه محمد علوان نجم1922612160049  )مهني(عام37 

صناعيانثىرسل منعم محمود ابراهيم1922322160018  )مهني(عام38 

تجاريذكرعبد ا خميس مطر شرموط1922611600789  )مهني(عام39 

صناعيذكرفاروق عمر عبد الستار حسن1922021010008  )مهني(عام40 

زراعيذكرقتاده طارق كامل داود1922701500008  )مهني(عام41 

تجاريذكرمحمد خميس محمد كرموش1922611601021  )مهني(عام42 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة النبار

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

تجاريانثىملك مظفر دلف عبد1922612160056  )مهني(عام43 

تجاريذكرناصر باسم حمود عبيد1922611330024  )مهني(عام44 

فنون تطبيقيةانثىهبه عفيف عبد الحميد عطيوي1922812601588  )مهني(عام45 

تجاريذكرياسر عواد عبد ا عاصي1922611601246  )مهني(عام46 

ابطال )علمي، أدبي، عام47 

الفنون(

أدبيذكراسامة باسم عواد علي1922211069007 

ابطال )علمي، أدبي، عام48 

الفنون(

أدبيذكرامين ابراهيم عبد ا سمير1921211036007 

ابطال )علمي، أدبي، عام49 

الفنون(

أدبيذكراوس خليل عمر عبد1921211102005 

ابطال )علمي، أدبي، عام50 

الفنون(

أدبيذكرحسين يونس بردي حسين1921211032013 

ابطال )علمي، أدبي، عام51 

الفنون(

أدبيذكررائد عايد مزبان عواد1922211074011 

ابطال )علمي، أدبي، عام52 

الفنون(

تطبيقيذكرسراج سمير فرج حمادي1921511015031 

ابطال )علمي، أدبي، عام53 

الفنون(

أدبيذكرسيف قيس كسار كريم1922211060011 

ابطال )علمي، أدبي، عام54 

الفنون(

إحيائيذكرعبد الرحمن وليد سامي عطاا1921411029019 

ابطال )علمي، أدبي، عام55 

الفنون(

أدبيذكرعبد ا محمد اسود لطيف1921211075013 

ابطال )علمي، أدبي، عام56 

الفنون(

أدبيذكرعمر سعد ا مبارك حمود1921211118005 

ابطال )علمي، أدبي، عام57 

الفنون(

أدبيذكرعمر فاضل مظلوم رشيد1921211102015 

ابطال )علمي، أدبي، عام58 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عبد الواحد مخلف محمد1922211057009 

ابطال )علمي، أدبي، عام59 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى ثامر احمد مهيدي1921211026035 

ابطال )علمي، أدبي، عام60 

الفنون(

أدبيذكرمعاذ نوار خلف فرحان1921211032051 

ابطال )علمي، أدبي، عام61 

الفنون(

أدبيذكرمعد سلم مظفر حسين1921211069071 

صناعيذكرعبد الرحمن محمد خلف سمير1921321130022 ابطال )مهني(عام62 

الحاسوب وتقنية ذكرمنير عبد المنعم ياسين جلوب1921521100020 ابطال )مهني(عام63 

المعلومات
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية العلوم السلميةجامعة النبار

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينذكراسامه سعد صابر حسين583731  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران1 

مدارس الوقفينانثىايلف احمد دحام هليل200275081115  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران2 

مدارس الوقفينانثىتيسير ثامر مخلف شاحوذ103116  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران3 

مدارس الوقفينذكرحسين حسام محمود حمد208212  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران4 

مدارس الوقفينذكررسول غفوري مصلح اسمر547695  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران5 

مدارس الوقفينانثىزيده عثمان محمود عبد200275962299  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران6 

مدارس الوقفينانثىزينب محمد سلمان محمود200528697976  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران7 

مدارس الوقفينانثىضحى وليد ممدوح بديوي200200495245  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران8 

مدارس الوقفينذكرعبد الرحمن نبيل عطا ا محمد610815  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران9 

مدارس الوقفينذكرعبيدة عماد حسن صالح200478682875  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران10 

مدارس الوقفينذكرعلي عبد الباسط حمد شحاذه200419445062  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران11 

مدارس الوقفينذكرعمر ابراهيم عسكر حميد200169228554  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران12 

مدارس الوقفينذكرمحمد احمد مجبل حماد420676  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران13 

مدارس الوقفينانثىمريم هشام كامل وهيب200382441912  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران14 

مدارس الوقفينانثىنبا وميض فاضل اسماعيل747730  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران15 

مدارس الوقفينذكرياسين اهديب ابراهيم كامل649468  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران16 

مدارس الوقفينانثىاميمة اسعد محمود مفرح200405020211  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه17 

مدارس الوقفينانثىايات غسان ابراهيم عطيوي200269090700  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه18 

مدارس الوقفينذكرايهاب احمد محمود عبد الحميد200415166908  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه19 

مدارس الوقفينذكربراء كامل حروش سمير200138226476  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه20 

مدارس الوقفينذكرجهاد عصام مشعان ابراهيم837896  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه21 

مدارس الوقفينذكرحارث وليد صايل ماجد200265489366  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه22 

مدارس الوقفينذكرحسين علي فليح حسين200220339131  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه23 

مدارس الوقفينانثىرغد اسماعيل يوسف علوي200048195099  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه24 

ساري عبد ا عبد الستار عبد 200177710168  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه25 

العظيم

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينانثىشهد فرات نعمان عبد610163  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه26 

مدارس الوقفينذكرعبد الستار مخلف محمد سالم199950295113  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه27 

مدارس الوقفينذكرعمر عبد ا عواد مطلك200043517517  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه28 

مدارس الوقفينذكرمحمد رباح صادق مجيد686967  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه29 

مدارس الوقفينانثىمروة صفاء محمود ابراهيم451723  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه30 

مدارس الوقفينانثىمريم عدنان احمد علي200192399175  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه31 

مدارس الوقفينذكرمصطفى ثائر اسماعيل كواد2232590  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه32 

مدارس الوقفينذكرابو بكر مضر محمد رجب472307  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية33 

مدارس الوقفينذكراحمد عبد الستار حمد فرحان685898  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية34 

مدارس الوقفينانثىامنه احسان لطيف حمد200059811525  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية35 

مدارس الوقفينذكرحذيفة ثامر اسماعيل كواد200230247892  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية36 

مدارس الوقفينانثىرحاب احمد رجب بكري22059328379  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية37 

مدارس الوقفينانثىرسل عبد الجليل داود سليمان200264226275  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية38 

مدارس الوقفينانثىرغد رياض عبد الكريم محمود200294119159  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية39 

مدارس الوقفينانثىرويده محمد اقبال احمد487585  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية40 

مدارس الوقفينذكرعباس جبير عباس علي200341883551  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية41 

عبد الرحمن عز الدين عبد ا 511912  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية42 

اسماعيل

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرعبد الرحمن فريد خليل ابراهيم200367759945  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية43 

20



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

عساف طارق عبد الجليل 200415436486  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية44 

اسماعيل

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرليث معيد فاضل عبد ا200403342066  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية45 

مدارس الوقفينذكرمسلم محجن سعيد سويلم200487936970  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية46 

مدارس الوقفينانثىنور عيادة سعود حمان695978  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والدعوة السلمية47 

مدارس الوقفينذكراحمد عبد القادر عبد السلم خلف200434763099  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله48 

مدارس الوقفينذكراحمد عماد فرهود جميل200486748071  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله49 

مدارس الوقفينانثىاروى جهاد حسين محمود649024  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله50 

مدارس الوقفينانثىتبارك ابراهيم اسماعيل هادي739007  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله51 

مدارس الوقفينذكرحسن علي طراد يوسف200180720961  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله52 

مدارس الوقفينذكرحسين فؤاد صايل ماجد200184881109  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله53 

مدارس الوقفينذكرزيد صالح خلف دحام200254834354  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله54 

مدارس الوقفينانثىزينب انمار جميل ياسين883029  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله55 

مدارس الوقفينذكرعبد الرزاق محمد جاسم محمد200045081334  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله56 

مدارس الوقفينذكرقيصر خميس محمد عبد199991920766  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله57 

مدارس الوقفينذكرليث اسامه صالح عباس590950  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله58 

مدارس الوقفينانثىنبأ هيثم عبد الجبار مطر200348783485  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله59 

مدارس الوقفينانثىنعيمه شامل حميد عبد ا200474083451  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله60 

مدارس الوقفينانثىنور احمد فاضل عبود626020  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله61 

مدارس الوقفينذكرياسر عمار سامي ندا200371099690  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله62 

مدارس الوقفينانثىياسمين عبد محمود عزيز102794  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله63 
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نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة البصرة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

اباذر عبد الكريم عبد الواحد عبد 1622211088001  )علمي، أدبي(عام1 

علي

أدبيذكر

إحيائيانثىابرار ميثم جبار ريسان1622424028005  )علمي، أدبي(عام2 

تطبيقيذكراحمد حبيب حسين موحي1621511048004  )علمي، أدبي(عام3 

تطبيقيذكراحمد زيد خلف شعيب1621511055006  )علمي، أدبي(عام4 

تطبيقيذكراحمد ستار خالد شرهان1622511043007  )علمي، أدبي(عام5 

تطبيقيانثىاسراء عباس كاظم خليفه162052172002  )علمي، أدبي(عام6 

تطبيقيذكرالحسن عبدالهادي عبدالعزيز خالد1622518001113  )علمي، أدبي(عام7 

تطبيقيذكرباسم حسن نعمه شريف1621511048021  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكرباقر عبد اللطيف باقر احمد1621211011003  )علمي، أدبي(عام9 

تطبيقيانثىبتول مهدي سلمان العيبي1621522038006  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسن حيدر سلمان محمد1622211060002  )علمي، أدبي(عام11 

تطبيقيذكرحسين باسم ميثم كاطع1622511046032  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرحسين صلح عبد ا ابراهيم1622211051016  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكرحسين طالب علي كاظم1622218001344  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرحيدر عيدان ناصر كاطع1622213083003  )علمي، أدبي(عام15 

إحيائيانثىخديجة مشعل عبد المير سلطان1622422078003  )علمي، أدبي(عام16 

تطبيقيذكررضا ا سعد محمد حسين1622511051028  )علمي، أدبي(عام17 

إحيائيانثىرقيه حسن لفته محمد1622422088006  )علمي، أدبي(عام18 

تطبيقيذكررواد سامي صابر عبيد1621511052033  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيانثىزهراء احمد عبد الرضا كاظم1622222069028  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيانثىزهراء رعد شلش خضير1622222049042  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيانثىزهراء علي عبد الباقي هادي1622222063015  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىزهراء محمد خلف سبهان1621227008002  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرزين العابدين سجاد محسن كاطع1622211041018  )علمي، أدبي(عام24 

إحيائيانثىزينب باسل قاسم راشد1621422076030  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرسجاد رحيم صالح وادي2222211021017  )علمي، أدبي(عام26 

تطبيقيانثىسكينه كريم حسن فارس1621522088009  )علمي، أدبي(عام27 

تطبيقيانثىشهد اسعد عبد العزيز محمد علي1621522063027  )علمي، أدبي(عام28 

تطبيقيذكرعباس مهدي صالح جمعة1622511020048  )علمي، أدبي(عام29 

تطبيقيذكرعبد القادر ناظم عبد القادر شاكر1621511040037  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرعدنان حسين طبك جوده1621211034037  )علمي، أدبي(عام31 

تطبيقيذكرعلي حسن فالح حريجه1622511020059  )علمي، أدبي(عام32 

تطبيقيذكرعلي حيدر زكي مهدي1622511080013  )علمي، أدبي(عام33 

تطبيقيذكرعلي شاكر كاظم محسن1622511011053  )علمي، أدبي(عام34 

تطبيقيذكرعلي صبيح ريحان فليح1621511033135  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيانثىفجر لفته كاظم بريدي1621222081034  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكركاظم فوزي كاظم نجم1622211034049  )علمي، أدبي(عام37 

تطبيقيذكركاظم ميثم عبد علي إبراهيم1622511011065  )علمي، أدبي(عام38 

تطبيقيذكركرار علي عبد جبر1622511026050  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكرمحمد علي جنديل حسون1622211046050  )علمي، أدبي(عام40 

إحيائيانثىمريم خليل حسين خضير1622422043133  )علمي، أدبي(عام41 

تطبيقيانثىمريم معن عبد الرزاق عبد القادر1622522058049  )علمي، أدبي(عام42 

تطبيقيانثىموضي عباس كاظم خليفه1621522017026  )علمي، أدبي(عام43 

تطبيقيانثىنهايه عباس كاظم خليفه1621522017029  )علمي، أدبي(عام44 

إحيائيانثىنور صباح حسن ربيح1622422064134  )علمي، أدبي(عام45 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

تطبيقيانثىهدى صلح مهدي صالح1622524011103  )علمي، أدبي(عام46 

تطبيقيانثىهدى كامل ريسان نايف1622522061053  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرياسر عمار جبار كاطع1622211061133  )علمي، أدبي(عام48 

تطبيقيذكريوسف علي فاضل تعبان1622513074016  )علمي، أدبي(عام49 

إحيائيذكريوسف منذر عباس عودة1622413008015  )علمي، أدبي(عام50 

صناعيذكراحمد حسين علي سلمان1622091040049  )مهني(عام51 

الحاسوب وتقنية ذكرالحسن علي داخل حاشوش1622521110093  )مهني(عام52 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىبراء عبد الحسين نوري جابر1622812160056  )مهني(عام53 

صناعيذكرحسن غازي فيصل ناجي1622051030026  )مهني(عام54 

صناعيذكرحسين احمد مرزوق صويخي1622021010018  )مهني(عام55 

صناعيذكرحسين خضير جاسب وطبان1622021030002  )مهني(عام56 

فنون تطبيقيةانثىرسل حسن عودة زوير1622812160070  )مهني(عام57 

صناعيذكررضا محمود جواد عبد الكريم1622041060042  )مهني(عام58 

فنون تطبيقيةانثىروان محمد ظاهر جواد1622812160074  )مهني(عام59 

فنون تطبيقيةانثىزهراء محمد جاسم محمد1622812160082  )مهني(عام60 

فنون تطبيقيةانثىزينب جواد كاظم كريم1622812160086  )مهني(عام61 

تجاريذكرسجاد جعفر حسون فهد1622621700030  )مهني(عام62 

صناعيذكرسلمان حيدر عبد ا عباس1622091150101  )مهني(عام63 

صناعيذكرعباس حمزة فيصل ياسين1622051150070  )مهني(عام64 

عبد الرحمن ماجد عيسى عبد 1622031060029  )مهني(عام65 

الرزاق

صناعيذكر

صناعيذكرعدنان هاشم خضير زغير1622021150014  )مهني(عام66 

علي اكبر حسين عبد الحسن 1622611310011  )مهني(عام67 

علوي

تجاريذكر

صناعيذكرعلي نافع جاسب علوان1621041040005  )مهني(عام68 

تجاريذكركرار حيدر عبد ا نجم1622621310056  )مهني(عام69 

صناعيذكرمحمد باقر حيدر مارد فرهود1622051120061  )مهني(عام70 

تجاريذكرمحمد محمود شاكر معتوك1622621700036  )مهني(عام71 

صناعيذكرمصطفى طالب شبيب جاسم1622051030037  )مهني(عام72 

صناعيذكرمهيمن ماجد عبد المير عباس1622021110051  )مهني(عام73 

ابطال )علمي، أدبي، عام74 

الفنون(

أدبيذكرجعفر منير صبري مزيد1621213083003 

ابطال )علمي، أدبي، عام75 

الفنون(

أدبيذكرحسن حيدر درعم ناصر1621213054002 

ابطال )علمي، أدبي، عام76 

الفنون(

أدبيذكرحسين بشير كريم مخيط1622211011008 

ابطال )علمي، أدبي، عام77 

الفنون(

أدبيذكرحسين قيس صبيح سعدون1621215007051 

ابطال )علمي، أدبي، عام78 

الفنون(

إحيائيانثىحياة احمد سهل احمد1621424048006 

ابطال )علمي، أدبي، عام79 

الفنون(

أدبيذكرحيدر حسين طالب سلمان1621217004009 

ابطال )علمي، أدبي، عام80 

الفنون(

زين العابدين خير ا جبار عبد 1621211031007 

الرضا

أدبيذكر

ابطال )علمي، أدبي، عام81 

الفنون(

تطبيقيذكرعلي حازم حاتم حميد1621515007195 
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ابطال )علمي، أدبي، عام82 

الفنون(

أدبيذكرفرقان سلم كاطع ناصر1621211051060 

ابطال )علمي، أدبي، عام83 

الفنون(

أدبيذكرمؤمل احمد يعكوب يوسف2221217053012 

ابطال )علمي، أدبي، عام84 

الفنون(

مصطفى عبد الحسين شنيشل 1622211062045 

كريم

أدبيذكر

ابطال )علمي، أدبي، عام85 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى ماجد قاسم محمد1622217004021 

ابطال )علمي، أدبي، عام86 

الفنون(

تطبيقيذكرمهيمن عقيل قاسم علوان1621513106059 

ابطال )علمي، أدبي، عام87 

الفنون(

أدبيذكريوسف عماد سامي خضير1621211042085 

ابطال )علمي، أدبي، عام88 

الفنون(

أدبيذكريوسف نصر طابور نصر1621211029075 

تجاريانثىتمارا عدنان داود سلمان1622622330011 ابطال )مهني(عام89 

تجاريذكرحسن حميد مهدي مغتاض1621621320007 ابطال )مهني(عام90 

صناعيذكرحسن مجبل مظلوم مجبل1622091130084 ابطال )مهني(عام91 

صناعيذكرزيد خلف دشر شرهان1621041120008 ابطال )مهني(عام92 

فنون تطبيقيةانثىسلسبيل احمد طه ياسين1621812160031 ابطال )مهني(عام93 

فنون تطبيقيةانثىشمس حيدر عبد الكاظم راضي1621812160032 ابطال )مهني(عام94 

صناعيذكرعبد ا محمد عبد الزهره يوسف1621091040004 ابطال )مهني(عام95 

صناعيذكرعلي محمد جاسم طاهر1622031060032 ابطال )مهني(عام96 

صناعيذكركرار ماجد احمد حلحوت1622031060034 ابطال )مهني(عام97 

ماهر عدنان عبد الوهاب عبد 1621041150025 ابطال )مهني(عام98 

الواحد

صناعيذكر

صناعيذكرمحمد رياض ناصر حسين1621031130012 ابطال )مهني(عام99 

صناعيذكرمحمد موزان مدلول علك1621321110025 ابطال )مهني(عام100 

صناعيذكرمنتظر حميد جاسم محمد1622021110047 ابطال )مهني(عام101 

صناعيذكرمنتظر صادق جاسم محمد1622091130099 ابطال )مهني(عام102 

تجاريانثىنبأ مدلول شحيت ظاهر1621612300021 ابطال )مهني(عام103 

صناعيذكريوسف طالب عبد الباري علي1622041020051 ابطال )مهني(عام104 

صناعيذكريوسف مكي موسى يونس1621021150053 ابطال )مهني(عام105 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسيا دريس سامي مصطفى200039442200 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىانعام فراس جاسب شنيشل200025650389 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىجنات محمد جواد ابراهيم150617 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين علي عاصي شيال480252 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىديمه عبد الرزاق كاظم عبادي119926 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء فارس رمزي حسين200241873042 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرزينب عادل محيسن كاظم200183436840 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب علي محمد راضي969328 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينه قحطان عدنان كامل436035 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىشروق وليد دعيج خليفة200277944472 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة طلعت سعدون شاني200037692943 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

مودة عبد الكريم عبد الرزاق 200269830822 

حميد

معهد الفنون الجميلةانثى

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ جاسم خضير يسر602812 

فنون تطبيقيةانثىاستبرق عقيل محمد جميل1622812600634  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية14 

فنون تطبيقيةانثىام البنين ثائر لطيف عبد النبي1622812160047  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية15 

فنون تطبيقيةانثىايلف خالد شمال فارس1622812160051  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية16 

فنون تطبيقيةانثىبتول محمد عواد شرف1622812160055  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية17 

فنون تطبيقيةانثىبنين علي خليل مسلم1622812160058  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية18 

فنون تطبيقيةانثىبنين محمد ياسين خضير1622812160060  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية19 

فنون تطبيقيةانثىتبارك احمد محمد حسين1622812600667  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية20 

فنون تطبيقيةانثىتبارك مرتضى صالح عبد المهدي1622812160063  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية21 

حنين عبد الهادي مردان عبد 1622812160065  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

الحسين

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىحنين علء حسين تركي1622812160066  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىدعاء عبد الحسن جيتر حلبوص1622812160069  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىرقيه موفق مهجر فليح1622812600693  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عدنان كريم نجم1622812160080  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىزينب ابراهيم مهدي لفته1622812160084  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 

فنون تطبيقيةانثىزينب عباس فاضل عبود1622812160089  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 

فنون تطبيقيةانثىسجا  خالد جميل احمد1622812160094  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىشهد وليد سعد عيسى1622812600726  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىصفا غسان عبد الجبار رحيم1622812160103  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىعذراء ثائر عبد الرزاق قاسم1622812600737  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 

فنون تطبيقيةانثىعلياء احمد محمد جاسم1622812160107  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

فنون تطبيقيةانثىغدير رفعت عباس حسن1622812160109  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية34 
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فنون تطبيقيةانثىفاطمه ظاهر عبد الزهره خضير1622812600749  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية35 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه فؤاد عبيد موسى1622812160116  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية36 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه كاظم ابراهيم باجي1622812160117  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية37 

فنون تطبيقيةانثىنبأ حسن رمزي فهد1621812160056  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية38 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى صباح جري محسن1622812160132  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية39 

فنون تطبيقيةانثىهيام احمد حمودي علي1622812160139  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية40 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية41 

الفنون(

أدبيانثىسحر رعد ناصر علوان1621222070010 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية42 

الفنون(

أدبيانثىمروة هاشم رحيم احمد1621226002052 

صناعيذكركرار كريم حاجم جازع1622321110085 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية43 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية44 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد عباس فؤاد عفات199974879155 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية45 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسماء رحيم صبيح عباس199849793999 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية46 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسن علء سلمان جابر967339 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية47 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرسل عبد الرضا محسن حميد288805 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية48 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرهف عبد الرزاق خضير عبد ا200025196679 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية49 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرزين العابدين مهدي احمد مهدي200380154987 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية50 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسحر نبيل عبد الرحمن عبد علي243850 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية51 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىضحى هيثم كاظم حسب599112 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية52 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرضرغام شعبان ابراهيم طاهر200383544617 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية53 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي حسين علي محسن200116418245 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية54 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرفاضل ابراهيم فاضل موسى200039310441 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية55 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة منير مكي عبد الحليم200270675717 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية56 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمؤمل معيبد خلف راشد200126103745 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية57 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد بلل منير محمود200142085082 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية58 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد حازم سعود عبد العزيز290838 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية59 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد حيدر ناصر مهدي200281067846 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية60 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمروه علي جميل كريم200109466233 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية61 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمريم باسم داود سلمان99812 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية62 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ عباس جواد حسن200156627148 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية63 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىيمامه عادل مزعل جاسم200207865542 

فنون تطبيقيةانثىاسراء حسن شريف علي1622812600635  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية64 

فنون تطبيقيةانثىالزهراء محمد عبد حسن1622812160046  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية65 

فنون تطبيقيةانثىامنه عبد الحميد خلف حميد1622812160048  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية66 

فنون تطبيقيةانثىايه ماجد نعيم عبد الرحيم1622812160052  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية67 

فنون تطبيقيةانثىتبارك وهبي صالح احمد1622812600670  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية68 

فنون تطبيقيةانثىحنين محسن شاوي سريح1622812160067  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية69 

فنون تطبيقيةانثىخديجه كريم محمد حسين1622812160068  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية70 

فنون تطبيقيةانثىرقيه ليث جاسم محمد1622812160072  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية71 

فنون تطبيقيةانثىزهراء رائد احمد حسون1622812160079  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية72 

فنون تطبيقيةانثىزينب خير ا فاضل جابر1622812160087  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية73 

فنون تطبيقيةانثىزينب عدنان علي حسين1622812160090  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية74 

فنون تطبيقيةانثىزينب هاشم عدنان محسن1622812160091  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية75 

فنون تطبيقيةانثىساره علء جبر محمد1622812160093  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية76 

فنون تطبيقيةانثىشذى مسلم صالح يوسف1622812160096  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية77 

فنون تطبيقيةانثىشمس هشام باقر رمي1622812160098  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية78 

فنون تطبيقيةانثىصباح امجد جعفر ابراهيم1622812160101  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية79 

فنون تطبيقيةانثىطيبه كاظم حسين حاتم1622812160105  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية80 

فنون تطبيقيةانثىغدير رافد عيسى موسى1622812160108  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية81 

فنون تطبيقيةانثىمريم اسعد عبد الكريم محمد1622812160121  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية82 

فنون تطبيقيةانثىمريم عبد السلم سلمان صافي1622812160124  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية83 

ندين عبد الكريم عبد الرضا 1622812600776  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية84 

حمادي

فنون تطبيقيةانثى

نور الهدى عبد الكريم محمد 1622812160133  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية85 

عوفي

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىنور نصر حبيب حسين1622812160134  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية86 

فنون تطبيقيةانثىيقين سعد جاسم محمد1622812160140  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية87 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية88 

الفنون(

إحيائيانثىاديان اياد محيسن علي2221424030001 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية89 

الفنون(

أدبيانثىحوراء جاسم حميد عواد1621222055017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية90 

الفنون(

إحيائيانثىزهراء اسعد حسين عبد ا1622424038027 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية91 

الفنون(

أدبيانثىعذراء عقيل هاني عباس1621222029054 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السمعية والمرئية92 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرايوب مازن حسيب خضير200232495380 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السمعية والمرئية93 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعباس رافد كاظم كامل200253236670 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السمعية والمرئية94 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد الباقر حسن بدر فرج199849402064 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السمعية والمرئية95 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصدق ضياء ماضي بشير200099285273 

فنون تطبيقيةانثىالء زهير نوري عزيز1622812600645  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية96 

فنون تطبيقيةانثىالبتول محسن خلف فرج1622812160044  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية97 

فنون تطبيقيةانثىالزهراء حامد محمد غضبان1622812160045  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية98 
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رسل معاد عبد اللطيف عبد 1622812160071  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية99 

الواحد

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىزهراء احمد فنجان حسين1622812160076  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية100 

فنون تطبيقيةانثىزهراء يعرب يحيى عبادي1622812160083  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية101 

زينب الحوراء علء نوري عبد 1622812160085  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية102 

ا

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىطيبه جلل نجم تايه1622812160104  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية103 

فنون تطبيقيةانثىعتاب فاضل قاسم عبد النبي1622812600735  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية104 

فنون تطبيقيةانثىعل عزيز فالح حسن1622812160106  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية105 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه عقيل مسلم حميدي1622812160114  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية106 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه علي حسين محمد1622812160115  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية107 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه هيثم عبد الواحد صالح1622812160118  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية108 

فنون تطبيقيةانثىفرح حاتم شلش غلوم1622812160119  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية109 

فنون تطبيقيةانثىمرام صباح حربي مصبح1622812600761  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية110 

فنون تطبيقيةانثىمريم طارق حميد عبد الرحمن1622812160123  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية111 

فنون تطبيقيةانثىمريم هادي نعيم غانم1622812160125  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية112 

فنون تطبيقيةانثىنور هيثم عبد اللطيف عبد الواحد1622812160135  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية113 

فنون تطبيقيةانثىهديل ظاهر غضبان عبود1622812160137  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية114 

فنون تطبيقيةانثىهديه ماهر صبري عبد1622812160138  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السمعية والمرئية115 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السمعية والمرئية116 

الفنون(

أدبيذكرمحمد ناصر سماري جعفر1622217004018 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السمعية والمرئية117 

الفنون(

تطبيقيذكروصفي نصيف جاسم جبر1621511010126 

تجاريذكراحمد صبري بلسم مولى1622611600168 موهوبين )مهني(قسم الفنون السمعية والمرئية118 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية119 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد اسعد نجم عبد200107740436 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية120 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىطيبة عيدان سيلن والي200316288621 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية121 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي محمد جاسم معيبد460198 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية122 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة احمد مجيد عبد ا200250597805 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية123 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة الزهراء ميثم طالب حسين424984 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية124 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد كاظم حمادي فليح200283931526 

فنون تطبيقيةانثىاسراء محمد سعيد احمد1622812160042  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية125 

فنون تطبيقيةانثىاميره مصطفى هادي حسن1622812160049  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية126 

فنون تطبيقيةانثىايه معاد عبد اللطيف عبد الواحد1622812160053  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية127 

فنون تطبيقيةانثىبنين حسن عليوي جفيت1622812160057  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية128 

فنون تطبيقيةانثىبنين فؤاد عباس مبارك1622812160059  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية129 

فنون تطبيقيةانثىجواهر فاضل غالب فياض1622812600675  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية130 

فنون تطبيقيةانثىرقيه حسين جاسم طاهر2222812190029  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية131 

فنون تطبيقيةانثىزينه سعد عبد العزيز سلمان1622812600713  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية132 

فنون تطبيقيةانثىشهد عبد الحسين بجاي سيف1622812160099  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية133 

فنون تطبيقيةانثىصفا امين محمد خضير1622812160102  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية134 

فنون تطبيقيةانثىغدير مؤيد عبد الرحمان كزار1622812160110  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية135 
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فنون تطبيقيةانثىفاطمه الزهراء احسان طالب كاظم1622812160111  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية136 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه اياد منعثر لفته1622812160112  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية137 

فنون تطبيقيةانثىمريم ضياء محمد جعفر شهاب1622812160122  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية138 

فنون تطبيقيةانثىملك حسين مطشر شاكر1622812160126  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية139 

فنون تطبيقيةانثىمنار حسن بدر مالك1622812160127  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية140 

فنون تطبيقيةانثىهاجر غني جخيور هذال1622812160136  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية141 

تجاريانثىخديجة عبد الخالق مجيد حبيب1621612600054 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية142 

تجاريانثىمريم قاسم هاشم جاسم1622622330038 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية143 

نور الهدى احمد علي محمد 1621612330030 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية144 

حسين

تجاريانثى

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى145 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد عبد السلم عفريت كزار47786 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى146 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرامير حسن لعيبي كنوش200150932955 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى147 

الدراسات الموسيقية(

زين العابدين فراس عبد الصمد 200277826571 

يوسف

معهد الفنون الجميلةذكر

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى148 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكركرار علء عبد المنعم عبد النبي199995077665 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى149 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكروارد ساجد حميد حسن200121014503 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الموسيقى150 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكريحيى احمد ابراهيم احمد20002771196 

فنون تطبيقيةانثىايات خالد سيد راجح1622812600652  )مهني فنون تطبيقية(قسم الموسيقى151 

فنون تطبيقيةانثىروان اسعد عبد المنعم محمد1622812160073  )مهني فنون تطبيقية(قسم الموسيقى152 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه طارق زيدان مزعل1622812160113  )مهني فنون تطبيقية(قسم الموسيقى153 

فنون تطبيقيةانثىمنار كامل عبد الرحمن موسى1622812160129  )مهني فنون تطبيقية(قسم الموسيقى154 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الموسيقى155 

الفنون(

أدبيذكراحمد حيدر عبد الرزاق عبيد1621211027003 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الموسيقى156 

الفنون(

انترانيك سيبو انترانيك 1621511046018 

ساركيسيان

تطبيقيذكر
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إحيائيانثىاثينا عماد بيوس متي1722422018001  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

تطبيقيذكرافرام ماهر زكو الياس1722511065003  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

تطبيقيذكرداني سهيل مارزينا ججي1722511138005  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

أدبيذكرذو الفقار حسين ولي عرفات1722211066014  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

تطبيقيذكرسافيو نبيل حنا بهنام1722511067007  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

أدبيذكرسجاد حسين فاضل خطاب1721211063003  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

أدبيانثىسماء سعدي فاضل خضر1722222019006  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

أدبيذكرعلي ابراهيم خليل مرعي1722211065029  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

أدبيذكرعلي محي الدين محمد قاسم1721211063010  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

إحيائيذكرفوزي فاضل عباس عبد ا1722411155021  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

أدبيذكرمؤمن فهمي حسن مجيد1721211063011  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

تطبيقيذكرمارفن عصام فرج بطرس1722511067024  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

تطبيقيذكرمحمد احمد خليل ابراهيم1722511147038  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

أدبيانثىملك نجاح جميل سمعان1722222019026  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

فنون تطبيقيةانثىديانا فادي مارزينا يوسف1722812140012  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

صناعيذكرليث وسيم صباح متي1722021090008  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

فنون تطبيقيةانثىماري رائد سالم توما1722812140015  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

الحاسوب وتقنية ذكريوسف يعقوب يوسف توما1722521180022  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

المعلومات

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة19 

الفنون(

إحيائيذكرزيد خالد صبيح بطروس1722417005002 
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مدارس الوقفينانثىآلء عبيد عيسى رشيد880795  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه1 

مدارس الوقفينانثىآمنه عبدالستار كاظم سالم200225928220  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه2 

مدارس الوقفينانثىبشرى محمد ثميل عبد199858527946  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه3 

مدارس الوقفينانثىتبارك محمد عبد علي34271  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه4 

مدارس الوقفينانثىساره صبار فاضل محسن498681  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه5 

مدارس الوقفينانثىسناء سعدي جلوب خلف200195694707  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه6 

مدارس الوقفينذكرعبدالحميد انور كامل احمد200279563291  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه7 

مدارس الوقفينذكرعبدالهادي عبدالقادر حامد عبدا785310  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه8 

مدارس الوقفينذكرمحمد الفاتح حميد حرج سليمان147317  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه9 

مدارس الوقفينذكرمحمد ضامر شاكر محمود19955  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه10 

مدارس الوقفينانثىمروه ناصر طراد خليفه114110  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه11 

مدارس الوقفينانثىمريم مجهد حسين يوسف425862  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه12 

مدارس الوقفينذكرمصطفى طه ثميل عبد200032482261  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه13 

مدارس الوقفينانثىوفاء عبد محمد أحمد180851  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه14 

مدارس الوقفينانثىآيه مصلح عبدا صالح200256931271  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة15 

مدارس الوقفينانثىبيارق باسل كامل حمدي353745  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة16 

مدارس الوقفينذكرحذيفه نزهان تركي مجيد200262817310  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة17 

مدارس الوقفينذكرحسين جمال حامد عطيه64267  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة18 

مدارس الوقفينانثىختام شاكر حرج سليمان200294644882  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة19 

مدارس الوقفينانثىرؤى نومان هادي تايه200440166329  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة20 

مدارس الوقفينانثىشهد عبد احمد علوي200513661833  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة21 

مدارس الوقفينانثىصمود احمد دهام حمد757268  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة22 

مدارس الوقفينذكرعبد ا اسعد اسماعيل شوكة200435692536  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة23 

مدارس الوقفينذكرعبدالوهاب خواب احمد عواد11586  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة24 

مدارس الوقفينذكرعلي احمد اسماعيل عيفان200141725458  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة25 

فاطمه عبداللطيف محمد سعيد 200067331452  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة26 

حسين

مدارس الوقفينانثى

مدارس الوقفينذكرمصطفى حميد حرج سليمان147324  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة27 

مدارس الوقفينانثىمها تركي هادي تايه968061  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة28 

مدارس الوقفينانثىنازك محمود طهمان علي217282  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة29 

مدارس الوقفينانثىهيام بشار طلل مهدي200435764869  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة30 

مدارس الوقفينانثىآيه ياسر جليل علوي551814  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه31 

مدارس الوقفينذكراحمد فوزي نامق مصطفى200234314527  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه32 

مدارس الوقفينانثىتبارك احمد ثابت عبد608704  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه33 

مدارس الوقفينانثىحفصة باسل كامل حمدي200427765435  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه34 

مدارس الوقفينانثىرقيه عدنان عبد عبدا200429204000  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه35 

مدارس الوقفينانثىرقيه هشام عبد محمد200361511020  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه36 

مدارس الوقفينانثىرقيه يوسف خليفه عبيد200193245402  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه37 

مدارس الوقفينانثىزهاء علي فرحان صالح482039  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه38 

مدارس الوقفينذكرسمير ناجي عزت احمد216274  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه39 

مدارس الوقفينذكرطه عبدالرحمن احمد حسين200149306393  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه40 

مدارس الوقفينانثىعائشة باسل كامل حمدي200384758236  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه41 

مدارس الوقفينذكرعلي ياس خضير حرج148878  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه42 

مدارس الوقفينذكرقتيبه ياسر جليل علوي615496  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه43 

مدارس الوقفينذكرمحمد احمد فهد كسوب610716  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه44 

مدارس الوقفينذكرمصطفى خضير يونس فزع83058  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه45 
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الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية العلوم السلميةجامعة الفلوجة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينذكرمعاذ محمود اسماعيل عيفان283079  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه46 

مدارس الوقفينذكرناصر ابراهيم حمد شهاب200518970484  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه47 

مدارس الوقفينانثىنهال احمد عبدا حمود103910  )مدارس الوقفين(قسم القران الكريم وعلومه48 
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

إحيائيانثىابتسام حسن جيثوم يحيى2422422019002  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكراحمد المرتجى ناظم وحيد محمد2422211007001  )علمي، أدبي(عام2 

إحيائيذكراحمد سلم دخيل بعيوي2422411036011  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيذكراحمد فاضل عباس جبار2421411042010  )علمي، أدبي(عام4 

إحيائيذكراحمد كاظم حمد دايخ2421411036015  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكراحمد مجيد عبد الحمزه نوح2422211003005  )علمي، أدبي(عام6 

احمد يوسف عبد الفاضل عبد 2421211033002  )علمي، أدبي(عام7 

الرضا

أدبيذكر

أدبيانثىاسراء كاظم جواد كاظم2421222031001  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيذكرامير شاكر بدن موسى2421415001073  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرامير علي كاظم جلو2422211012005  )علمي، أدبي(عام10 

إحيائيذكرامير عيدان عبد علي2421411008023  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرامير فارس صاحب كاظم2422211016002  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرانور عنودي عاشور حمزة2321217005005  )علمي، أدبي(عام13 

إحيائيانثىايات احمد رحمان جاسم2421422030010  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكربارق باسم ياسين عبد الحسن2422211002008  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرباقر حاكم حسين مراد2321217004005  )علمي، أدبي(عام16 

إحيائيانثىبراق حبيب شمران فيصل2421427006002  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيانثىبنين كركان كاظم محمد2421222010007  )علمي، أدبي(عام18 

إحيائيذكرجعفر جبار عبد نور حمزه2421417008014  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرجعفر نبيل شلل علوان2422211025003  )علمي، أدبي(عام20 

إحيائيذكرحسام عظيم نعمة حسين2421417022006  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرحسن صباح كاظم عبد ا2422211024006  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيذكرحسن مثنى معن نعمه2422211022010  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرحسين جاسم كاظم خضير2422211001009  )علمي، أدبي(عام24 

إحيائيذكرحسين حمد ا صكبان صياح2421411047069  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرحسين حمزه جواد كاظم2421211003016  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرحسين رحيم عطيه فليح2422213013003  )علمي، أدبي(عام27 

إحيائيذكرحسين سلمان كريم هاني2421411032012  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرحسين عدنان حيذور ابوخرسه2522211022013  )علمي، أدبي(عام29 

إحيائيذكرحسين علي سالم عبد الشهيد2422411044037  )علمي، أدبي(عام30 

إحيائيذكرحسين كامل جاسم محل2422411004046  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيذكرحسين مؤيد رحمن كاظم2422211032006  )علمي، أدبي(عام32 

إحيائيذكرحسين مجيد عبد الحسين جوده2421411022023  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيانثىحوراء فاهم فنيخ باقر2421227007004  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرحيدر رحيم دخيل جبر2422211003020  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرحيدر محمد علي هندول جبار2422211024010  )علمي، أدبي(عام36 

تطبيقيذكررافد سماح فيصل عبد الرضا2421513010020  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكررضا عبد نور جوده عباس2422211019007  )علمي، أدبي(عام38 

إحيائيانثىرقيه حيدر رحيم رستم2421422029030  )علمي، أدبي(عام39 

إحيائيانثىرقيه سالم علي عبد2421424025050  )علمي، أدبي(عام40 

إحيائيانثىريام مجيد حسون حمد2421422039091  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيانثىزهراء حسن عبد الحسين صراخ2422224007003  )علمي، أدبي(عام42 

إحيائيانثىزهراء خالد محسن كاظم2421427022017  )علمي، أدبي(عام43 

تطبيقيذكرسجاد خميس ذياب جلب2422518001070  )علمي، أدبي(عام44 

إحيائيذكرسجاد يحيى سلوم كزار2421417014014  )علمي، أدبي(عام45 
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نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة القادسية

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرشريف عراك كامل جبار2421217001013  )علمي، أدبي(عام46 

تطبيقيانثىشهد صالح عبد الهادي عبيد2422524013001  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرطاهر زغير عباس ضليع242021024011  )علمي، أدبي(عام48 

إحيائيانثىطيبه عدنان خلف مطر2422426001171  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرظاهر كريم درويش ظاهر2421215008027  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرعباس حامد كريم محمد2422217007008  )علمي، أدبي(عام51 

تطبيقيذكرعباس حسين عبد الله امين2422511036039  )علمي، أدبي(عام52 

أدبيذكرعباس لفته سرداح درويش2421217005022  )علمي، أدبي(عام53 

إحيائيذكرعبد الرحمن عباس غذام ولود2421411026109  )علمي، أدبي(عام54 

أدبيذكرعلي رحيم كاظم كاطع2421211004046  )علمي، أدبي(عام55 

أدبيذكرعلي عادل حمزه معارز2422211006013  )علمي، أدبي(عام56 

أدبيذكرعلي محمد محمد سلمان2421213011006  )علمي، أدبي(عام57 

إحيائيانثىغدير عماد سبتي حمود2422422039122  )علمي، أدبي(عام58 

تطبيقيانثىغسق عبد الخالق ابراهيم علي2422526004004  )علمي، أدبي(عام59 

أدبيذكركرار مجيد عبيد شمخي2422218001268  )علمي، أدبي(عام60 

أدبيذكرليث اسعد جابر مهدي2422211013042  )علمي، أدبي(عام61 

أدبيذكرمجتبى حليم عطيه فليح2422213013008  )علمي، أدبي(عام62 

تطبيقيذكرمحمد حسن ادريس لفته2422511008009  )علمي، أدبي(عام63 

أدبيذكرمحمد منخي منصور كاظم2422211001047  )علمي، أدبي(عام64 

إحيائيذكرمرتضى حسن حيدر عكله2222417046015  )علمي، أدبي(عام65 

إحيائيانثىمريم حسن علي عباس242042102262  )علمي، أدبي(عام66 

إحيائيانثىمريم عادل كاظم جبار2421422044086  )علمي، أدبي(عام67 

أدبيذكرمصطفى عباس عذاب عطشان2422211019013  )علمي، أدبي(عام68 

إحيائيذكرمصطفى علي غضبان علي2421417008081  )علمي، أدبي(عام69 

أدبيذكرمصطفى محمد حمزه هادي2422217007016  )علمي، أدبي(عام70 

أدبيذكرمصطفى محمد عبد الخوه عبيد2422211003059  )علمي، أدبي(عام71 

إحيائيذكرمنتظر عطا صباح ورد2421411001075  )علمي، أدبي(عام72 

إحيائيذكرناجي حسن ضمد لفته2422411021119  )علمي، أدبي(عام73 

إحيائيانثىنادية قاسم رحم مدلول2422422042027  )علمي، أدبي(عام74 

إحيائيانثىنبأ سوادي مديح عبيد2421422028192  )علمي، أدبي(عام75 

تجاريذكراحمد زغير عباس متعب2421621300003  )مهني(عام76 

الحاسوب وتقنية انثىبنين داخل خضير عبيس2422522130033  )مهني(عام77 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرحسين سامي جابر جدوع2422521140045  )مهني(عام78 

المعلومات

زراعيذكرحسين مجيد شاكر شبيب2422701600230  )مهني(عام79 

تجاريذكرحسين نجاح وحيد صلل2422611600063  )مهني(عام80 

فنون تطبيقيةانثىرؤى عادل كريم هتيمي2422812600525  )مهني(عام81 

صناعيانثىزهراء جمال جلل فرهود2422322130012  )مهني(عام82 

صناعيذكرسجاد محمد مشكور عبد2422011120003  )مهني(عام83 

زراعيذكرسجاد ميثم جمعه عبد الحسين2422701500006  )مهني(عام84 

صناعيذكرسجاد هادي شنان حمزة2422021140011  )مهني(عام85 

تجاريذكرصادق علي وادي حمزه2422621300025  )مهني(عام86 

صناعيانثىعذراء حميد سدخان جبار2422322130018  )مهني(عام87 

صناعيذكرعلي طالب عبد سياب2422021100017  )مهني(عام88 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

الحاسوب وتقنية ذكركرار مهدي هادي جياد2422521600040  )مهني(عام89 

المعلومات

زراعيذكرمؤتمن رحيم حسن محسن2422701600381  )مهني(عام90 

تجاريذكرمحمد عبد المير جاسم كواك2422611300013  )مهني(عام91 

زراعيذكرمحمد فاهم عبد الحمزه عطيه2422701600404  )مهني(عام92 

الحاسوب وتقنية انثىمريم عبد الحسين محمد هادي2422522110045  )مهني(عام93 

المعلومات

زراعيذكرمقتدى مخلص سرحان بجاي2422701600433  )مهني(عام94 

صناعيذكرمنتظر عدي نوري سلمان2422321020050  )مهني(عام95 

زراعيذكرموسى كامل فشلن هلول2422701600440  )مهني(عام96 

الحاسوب وتقنية ذكرموسى مرهون حسين علي2422521100062  )مهني(عام97 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى محسن ظاهر عجيل2422812130121  )مهني(عام98 

ابطال )علمي، أدبي، عام99 

الفنون(

أدبيانثىتكتم عقيل شمران اسود2421224002002 

ابطال )علمي، أدبي، عام100 

الفنون(

تطبيقيذكرحسين جليل داخل دشر2421511045016 

ابطال )علمي، أدبي، عام101 

الفنون(

أدبيذكركاظم حسن جاسم كاظم242021008038 

ابطال )علمي، أدبي، عام102 

الفنون(

إحيائيذكرليث محمد مالك كاظم2422411052147 

ابطال )علمي، أدبي، عام103 

الفنون(

أدبيذكرمحمد نعيم ناصر طاهر2421211027037 

الحاسوب وتقنية ذكرحسين علي كاطع عبد2421521140005 ابطال )مهني(عام104 

المعلومات

صناعيذكرحيدر بدري محمد عباس2421321100003 ابطال )مهني(عام105 

زراعيذكرعلي جاسم محمد نعمه2422701500008 ابطال )مهني(عام106 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

إحيائيانثىايات محمد شاكر ونان2421422041013  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

إحيائيانثىبراق عماد جفات رحيم2422424012010  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

أدبيانثىحوراء عبد المير جاسم محمد2421222007014  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

إحيائيانثىزهراء حسين عبد علي فرحان2421424002034  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

إحيائيانثىزهراء شمران محيسن طاهر2422422022055  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

إحيائيانثىشهد رسول هوبي علي2421422024207  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

إحيائيانثىلمياء رعد حمزه سلمان2422422044181  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

إحيائيانثىهاجر فالح جودي كاظم2422424025139  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

الحاسوب وتقنية انثىاوراس منصور خضير اسماعيل2422522130029  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىبنين علي فهد عوده2422812130103  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

فنون تطبيقيةانثىحنان مازن ماجد عبد2422812130107  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

فنون تطبيقيةانثىرقيه رعد عبد الواحد ريكان2422812130109  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عقيل بناي علوي2422812130110  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

فنون تطبيقيةانثىزينب نجاح عبد عبود2422812130113  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

الفنون(

أدبيانثىنور علي زامل مهدي2421222027049 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاستبرق حيدر ظاهر محمد232924 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرامجد يحيى صالح كريم200052979171 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايات محمد جاسم نصيف869187 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبنين سمير جبير عبيس418882 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىتبارك ظافر كاظم عباس1049816 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين عقيل كاظم عبدالحسن318225 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين علي عبد زيد140288 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء حيدر هندو جبر731255 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء رزاق كاظم راضي199806201876 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسوسن كريم جابر جياد199910272708 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي عبدالعزيز محمد مونس200196998168 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرغزوان جميل عبد سياب200109747900 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة وهاب عبدالرزاق حسين200231655399 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية14 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد سعد علي هاشم200033080950 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية15 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد عادل مجيد راضي200228651821 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية16 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد علي حسن سلمان200252989252 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية17 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمهدي رحيم حسون سلطان199927101724 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية18 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرموسى جواد كاظم كريم200075363853 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية19 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ جواد كاظم باقر200297201902 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية20 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ راجح جتال هاشم200156719257 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية21 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىهاله سعدي جواد كاظم200165492209 

فنون تطبيقيةانثىاسراء كاظم شلل صاحب2422812130093  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

فنون تطبيقيةانثىبراء عباس شريف ستار2422812130099  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىبنين كاظم شاكر عبد الحسين2422812600502  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىتبارك صلح هاشم محمد2522822150116  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

فنون تطبيقيةانثىزهراء علوي نور عبد2422812130111  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىزهراء هيثم كاظم خنجر2921812110005  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 

فنون تطبيقيةانثىسرى عماد سلمان منذور2421812130036  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 
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كلية الفنون الجميلةجامعة القادسية

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىغدير جاسم حمد زباله2422812130116  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىغدير جبار عباس كطل2922812100025  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىغفران سليم مضيف حسن2422812600576  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىفضه وسام صبري عصفور2422812130118  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 

فنون تطبيقيةانثىنرجس علي حسن كلف2422812600605  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية34 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراسعد حاتم سعدون عبدالكريم200156188928 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية35 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبنين حسن عناد كاظم199981456269 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية36 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين حميد حسين مظلوم200152906407 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية37 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىحوراء عباس كاظم خسباك199960000790 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية38 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىريام حسن علي شوشي200104674406 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية39 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء فائق عبدالعظيم ناجي200237005494 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية40 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب اعتماد عباس ابراهيم196652 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية41 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب صباح سمير كطكوط19132 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية42 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد عباس هادي حمادي200132919409 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية43 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسرى شاكر فاضل علي199971439955 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية44 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىطيف سامي عبد علي233228 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية45 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعل نبيل كطمه طخاخ200232398756 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية46 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي عصام جابر هلل200079071717 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية47 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي ماجد علي حسين629156 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية48 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرقحطان صادق محمود عزيز200081582065 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية49 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىكوثر خالد عبدالصاحب جواد200225082185 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية50 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمرتضى احمد محمد عبد200391561936 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية51 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمهيمن فليح حسن كريم200108060825 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية52 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنجوى موسى شنين سلمان199873777304 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية53 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنورالهدى احمد عبدالمير حسين722665 

فنون تطبيقيةانثىاسماء ثامر وضح حسن2422812130096  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية54 

فنون تطبيقيةانثىجنات ثائر قرش مشذوب2422812130106  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية55 

فنون تطبيقيةانثىدعاء رائد جاسم عذاب2422812130108  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية56 

فنون تطبيقيةانثىشيماء حسين فليح حسن2921812100004  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية57 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىفاطمه كاظم لفته باني2422812130117  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية58 

فنون تطبيقيةانثىنورا حاتم فاضل حسن2422812130123  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية59 

فنون تطبيقيةانثىهدى جواد كاظم حسون2422812600618  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية60 

زراعيذكرترف محمد ثامر حسين2422701500002 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية61 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكراحمد ابراهيم سعيد هلل2322211006001  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكراحمد محمد ناجي عبيد2322211035002  )علمي، أدبي(عام2 

إحيائيانثىبنين عبد العالي عبيس حمزه2322422078007  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيذكرحسام حسين علي محمد2321411033030  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكرحسين حيدر سالم عطيه2422211022013  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرحسين سلم محمد محسن2322217006005  )علمي، أدبي(عام6 

تطبيقيذكرحسين علي حسين مجيد2321517003014  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكرحسين محسن طلل علي2322217006008  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيانثىزهراء محان كامل هظيم2322422062077  )علمي، أدبي(عام9 

تطبيقيذكرزيد غسان بعيجي عبد ا2322517003015  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرزين العابدين كاظم دحيو طوفان2422211022023  )علمي، أدبي(عام11 

إحيائيذكرسلم عبد الزهره مصحب جاسم2322413018130  )علمي، أدبي(عام12 

إحيائيذكرسيف الدين علي ناصر حسين2322411006108  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكرسيف علي حسين محمد2321217048010  )علمي، أدبي(عام14 

إحيائيذكرعبد الرحمن عقيل كاظم علي2321413018136  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرعلي ثائر علي حسين2322211043049  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرعلي حسين عليوي عسر2322211006031  )علمي، أدبي(عام17 

إحيائيانثىفاطمه حمزه ابراهيم فليفل2321427013024  )علمي، أدبي(عام18 

إحيائيذكركاظم نبيل كاظم حاجم2321411033176  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرمحمد صادق حسين فهد2322211052028  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرمصطفى محمد جاسم كاظم2322211035037  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرمقتدى احمد كريم حمود2322211044030  )علمي، أدبي(عام22 

صناعيذكرامير رزاق هادي عبيد2321021050001  )مهني(عام23 

تجاريانثىايات كاظم لفته عبيد2322612310002  )مهني(عام24 

زراعيذكرزيد حسين سعيد عبيد2322701600539  )مهني(عام25 

تجاريانثىزينب كريم كاظم حسين2322612310010  )مهني(عام26 

سجاد عبد الجبار فاضل عبد 2322031020027  )مهني(عام27 

الرضا

صناعيذكر

صناعيذكرسجاد قتيبه قاسم عباس2322331010042  )مهني(عام28 

زراعيذكرعلي صلح هادي كاظم2322701510013  )مهني(عام29 

زراعيذكرمؤمل حسين كامل محمد2322701600728  )مهني(عام30 

ابطال )علمي، أدبي، عام31 

الفنون(

إحيائيذكراحمد سلم عبد الحسين محيسن2321417013002 

ابطال )علمي، أدبي، عام32 

الفنون(

أدبيذكراحمد عامر مطر عبيد2321211043001 

ابطال )علمي، أدبي، عام33 

الفنون(

أدبيذكرامير جمال عبيس شمباره2322211052003 

ابطال )علمي، أدبي، عام34 

الفنون(

أدبيانثىحوراء غالب هلل تايه2321222001009 

ابطال )علمي، أدبي، عام35 

الفنون(

أدبيذكرعبد المطلب عماد كاظم عبد2321211046042 

صناعيذكرسجاد رياض عبد الزهره نايف2321021010011 ابطال )مهني(عام36 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسلم عمار حاتم عبد علي24720 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرالمجتبى كريم جميل مهدي200296978006 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبراق انيس كاظم عبد200266557367 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين خالد مهدي محمد200281260582 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرسل عماد عبد المير مكي714974 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء اياد كاظم جواد200104380853 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسيف ليث محمد حسين176605 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعل جعفر صادق جعفر200392103167 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة سعيد منعم حسين563182 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة عبد ا رضا موسى200334931518 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور رياض مجيد رضا525665 

فنون تطبيقيةانثىامنيات ستار موسى عبد السادة2522822150115  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية12 

فنون تطبيقيةانثىبنين علي خادم حسين2522812150088  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية13 

فنون تطبيقيةانثىتبارك عبد الحسين خشان نعمة2522812150090  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية14 

فنون تطبيقيةانثىجمانة فارس مهدي محمد2522812150091  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية15 

فنون تطبيقيةانثىرقية علي عبد الحمزة عبد ا2522812150093  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية16 

فنون تطبيقيةانثىروان حيدر امين سعيد2522822150122  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية17 

فنون تطبيقيةانثىزينب حسين عبد زيد عمران2522812150096  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية18 

فنون تطبيقيةانثىزينب سلم عذاب جاسم2522822150126  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية19 

فنون تطبيقيةانثىزينب علي حسن علي2522812150098  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية20 

فنون تطبيقيةانثىشروق عماد جميل عباد2522822150129  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية21 

فنون تطبيقيةانثىضحى عبد المير محمد كريم2722812110074  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

فنون تطبيقيةانثىمروة حيدر ترتيب ساهي2522812150110  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىمريم عيسى طاهر محمد2522822150136  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىهبة محمد سلمان كريم2522822150140  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية26 

الفنون(

إحيائيانثىخديجه كريم حسن جبار2421422040071 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية27 

الفنون(

أدبيانثىزهراء شبير كاظم عبد الرضا2522222003057 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية28 

الفنون(

إحيائيانثىكوثر ستار صاحب مهدي2521422026131 

صناعيانثىتبارك عبد الحسين حميد حسن2522152150005 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية29 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية الساسيةجامعة الكوفة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىزينب حيدر فاخر نعمه2222812190034  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال1 

فنون تطبيقيةانثىزينب صلح خسرو جواد2522812150097  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال2 

فنون تطبيقيةانثىزينة ثابت محمد عليوي2522812150100  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال3 

فنون تطبيقيةانثىسجى ضياء فاهم محمد علي2522812600285  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال4 

فنون تطبيقيةانثىشهد علي جاسم حمد2522812150103  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال5 

فنون تطبيقيةانثىغدير محمد حسين حميد عبد2522812150105  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال6 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه ازهر حنون سماري2522812150107  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال7 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه راضي جابر كاظم2522812150108  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال8 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه صلح حسن عبد العباس2522812600314  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال9 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

إحيائيانثىاصيل محمد عبد عبد الحسين2521424015008  )علمي، أدبي(عام1 

إحيائيانثىاماني حسن عبد الحر ظاهر2521422024008  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىايمان كاظم هادي هاشم2521222014006  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيذكرباقر حيدر صبري هادي2522413013066  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكرباقر عفيف عريبي يونس2522211021022  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكربرهان الدين حسين صبحي محمد2522211021024  )علمي، أدبي(عام6 

إحيائيانثىتبارك ابراهيم زباله عباس2521426002004  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكرجاسم محمد مكي كاطع2522211010005  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكرجمال نصير نعمان عيسى2522211035018  )علمي، أدبي(عام9 

إحيائيذكرحسن عبد ا كاظم عبد ا2522411010051  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسين خالد عبد الرضا صبر2522218001182  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرحسين طعمه عبيد عبد نور2521211022010  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرداود سلمان صبيحي تومان2522211012070  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكررضا عباس كريم عبيد2521211012113  )علمي، أدبي(عام14 

تطبيقيانثىزينب محمد رضا كاظم2521522024055  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرصادق عبد الحسن برهان حجيل2522217005004  )علمي، أدبي(عام16 

عبد الهادي حسن عبد الهادي عبد 2522413013302  )علمي، أدبي(عام17 

الرزاق

إحيائيذكر

أدبيذكرعلي حامد عبد الحسن ناجي2521211023064  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرعلي ذو الفقار حسن عبد2522211036049  )علمي، أدبي(عام19 

تطبيقيذكرعلي مصعب جاسم جبار2522513014011  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكركاظم عبد اللطيف وحيد زاهر2522217010007  )علمي، أدبي(عام21 

إحيائيذكرمحمد كاظم جابر عاجل2522411035196  )علمي، أدبي(عام22 

إحيائيذكرمختار امير حبيب مطلك2521413031593  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرمصطفى احمد هاشم احمد2522213023020  )علمي، أدبي(عام24 

إحيائيذكرمصطفى زهير عدنان علوان2522413033222  )علمي، أدبي(عام25 

إحيائيانثىملك رعد جاسم راشد2522424033069  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرمهدي كاظم احمد جمال2522211008145  )علمي، أدبي(عام27 

زراعيذكرسجاد محمد كاظم محمود2521701120006  )مهني(عام28 

صناعيذكرعباس جبار عباس جاسم2522301100051  )مهني(عام29 

تجاريذكرعفيف ناطق ناجي كاظم2522611300006  )مهني(عام30 

صناعيذكرعلي احمد عبودي حسين2522051130021  )مهني(عام31 

صناعيذكرعلي احمد عطيه فيروز2522321100068  )مهني(عام32 

صناعيذكرعلي خضر عباس عبود2521011100005  )مهني(عام33 

الحاسوب وتقنية ذكرقاسم فاضل صبار عمران2522521120030  )مهني(عام34 

المعلومات

صناعيذكركاظم حسام صبري عبد الصبار2521301100017  )مهني(عام35 

صناعيذكركرار حميد جابر جيثوم2522021110010  )مهني(عام36 

صناعيذكرمنتظر نجم عبد الزهره مجيد2522051130028  )مهني(عام37 

تجاريذكرمهدي احمد حسين خضير2522611600134  )مهني(عام38 

الحاسوب وتقنية ذكرهاشم موسى جاسم محمد2522521120037  )مهني(عام39 

المعلومات

ابطال )علمي، أدبي، عام40 

الفنون(

أدبيذكراحمد ناطق كردي فرج2521217003003 

ابطال )علمي، أدبي، عام41 

الفنون(

إحيائيذكرحيدره صلح مهدي كاظم2521411012093 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة الكوفة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

ابطال )علمي، أدبي، عام42 

الفنون(

أدبيانثىزينب عقيل محمد عليوي2521222031037 

ابطال )علمي، أدبي، عام43 

الفنون(

أدبيذكركرار حيدر علي احمد2521211012213 

صناعيذكرحسين ناصر حسين ناصر2521021100014 ابطال )مهني(عام44 

صناعيذكرمسلم عقيل عبد الواحد جلوب2522081120017 ابطال )مهني(عام45 

صناعيذكرمصطفى رشيد هلل محمد2521021700025 ابطال )مهني(عام46 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية للبناتجامعة الكوفة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيانثىبنين حازم يحيى مجهول2521224015002  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

أدبيانثىرهام عقيل موسى عبود2521222017013  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

إحيائيانثىزهراء محمد رسول كيطان2522422004429  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

إحيائيانثىزينب عماد عبد الرضا هيدي2522422004490  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

أدبيانثىشهد عبد الكاظم محمد عبد ا2521224030011  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

إحيائيانثىنرجس سعد عبد الزهرة كاظم2521422014079  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

إحيائيانثىنور الزهراء مايح تركي عبود2521424013108  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

فنون تطبيقيةانثىاسراء حيدر عبد لفتة2522812150086  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

صناعيانثىحوراء وليد خالد مهدي2522322150024  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عدي طاهر عبود2522822150124  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

الحاسوب وتقنية انثىزينة صلح زاير جبر2522522150064  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى حيدر فليح حسن2522822150139  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

الفنون(

أدبيانثىاسماء خليل حمزه جاسم2521222006003 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

الفنون(

سارة محمد عبد الزهره عبد 2521222012030 

الحسن

أدبيانثى

صناعيانثىبشائر كريم مزهر محمد2522152150003 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

فنون تطبيقيةانثىحوراء جعفر محمود احمد2521812150008 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

فنون تطبيقيةانثىزينب قاسم عباس حسن2522822150127 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

الحاسوب وتقنية انثىفاطمة عبد الرضا يوسف خليفة2522522150076 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

المعلومات
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية الفقهجامعة الكوفة

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينذكرامير عماد هاتف مجيد796388  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي1 

مدارس الوقفينانثىصفا لؤي فاضل ناجي200445606165  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي2 

مدارس الوقفينذكرعبد المير قاسم محمد كريم199928069121  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي3 

مدارس الوقفينذكرمحمد عبودي وهاب خضير200464678399  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي4 

مدارس الوقفينانثىبتول رياض كريم عليوي200247090291  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله5 

مدارس الوقفينذكرزين العابدين قاسم جبار جبر200366319521  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله6 

مدارس الوقفينذكرصادق حيدر عادل عباس789657  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله7 

مدارس الوقفينذكرغيث نجاح فاضل عبد الزهرة200333561493  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله8 

مدارس الوقفينانثىفاطمة محمد صاحب محمد200220371697  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله9 

مدارس الوقفينذكرمحمد ايوب عبد ا جاسم200277597883  )مدارس الوقفين(قسم الفقه السلمي واصوله10 

مدارس الوقفينانثىتقى محمد جعفر رضا200149472920  )مدارس الوقفين(قسم علوم الحديث11 

مدارس الوقفينانثىزهراء عدنان عبد اللطيف حسن200160947293  )مدارس الوقفين(قسم علوم الحديث12 

مدارس الوقفينانثىزهراء منذر نعمان عبيس200193618683  )مدارس الوقفين(قسم علوم الحديث13 

مدارس الوقفينذكرمصطفى محمد نايف كاظم200498314038  )مدارس الوقفين(قسم علوم الحديث14 

مدارس الوقفينانثىامنه محمد جعفر رضا200477222807  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران15 

مدارس الوقفينانثىدعاء منذر نعمان عبيس199997601200  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران16 

مدارس الوقفينذكرعلي بهاء مهدي عبد الحسين200466536738  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران17 

مدارس الوقفينانثىفاطمة مضر شمخي خزعل200433735780  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران18 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرابراهيم علي تاج راضي2922211007002  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكراحمد رحيم كريم جبار2922215004003  )علمي، أدبي(عام2 

إحيائيذكراسامة عبد ا صبري نجم2922411018012  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكراسعد طحيور عذيب خضر2922211027009  )علمي، أدبي(عام4 

إحيائيانثىامنه حميد عبد علي مطر2921422025014  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرامير داخل صكبان هداد2921211013013  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىبنين ثجيل بدر غالي2921222002026  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيانثىبنين هاشم ناصر حسين2921228050047  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكرحسن عبد الرحمن شهاب جياد2921211007026  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرحسن علي عدنان عبد ا2922211005020  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسن ياسر عبيد كاطع2921211009035  )علمي، أدبي(عام11 

تطبيقيذكرحسين منير حربي جاسم2921511025072  )علمي، أدبي(عام12 

إحيائيذكرحمزة حسين حمزة نوري2922411020103  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكرحيدر حسين ساجت بحلوس2921211013065  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيانثىخديجه عايد عطشان علي2921222013021  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيانثىدلل علي هدران حميد2921222013023  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيانثىزهراء عذيب والي نشمي2921222007016  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيانثىزينب كاظم كامل جعفر2921222006080  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيانثىزينب نعيم شهيب ناصر2921222010036  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرسجاد صالح حسين فاضل2922217004019  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرسلمان وادي مسير عبد الحسن2921211007061  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيانثىشيرين سعدون فضل مشاري2922222010033  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىصابرين حاتم جبار كزار2922222006111  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرصادق عجيل مهيدي مناع2922217004022  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيانثىطيبه منديل دلي دوجي2922222006115  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرعباس رزاق مويشي حسين2922211001095  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرعباس صبيح غافل لهد2921211002015  )علمي، أدبي(عام27 

تطبيقيذكرعبد الحسين محمد خضر عباس2922511022037  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرعلي حاتم كاظم مدلول2922211005067  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرعلي حامد رسول حسون2922211007059  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرعلي سعدون ريكان مبدر2922211011041  )علمي، أدبي(عام31 

إحيائيذكرعلي صالح حسن علي2921411016095  )علمي، أدبي(عام32 

إحيائيانثىعلياء سعود دعنان علي2921422004073  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرقيصر جابر متعب غالي2921211004116  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرمجتبى رعد كاظم عودة2922211005092  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرمحمد احمد كريم كاني2922211005095  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرمحمد ستار جبار حرجان2922211001149  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيانثىمريم حسين جبار عبد2922222007037  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيانثىمريم زكي عباس عواد2922222002110  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكرمسلم حميد طاهر مجهول2922211013145  )علمي، أدبي(عام40 

تطبيقيذكرمصطفى عطية حسين شبيلي2921511008104  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيذكرمنتظر صباح مهيدي مناع2922211011068  )علمي، أدبي(عام42 

أدبيذكرمهدي صالح مطشر سلمان2922211007108  )علمي، أدبي(عام43 

إحيائيانثىميسر سامي صباح ضباب2921422011074  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرناصر بدر صالح سويد2921211007148  )علمي، أدبي(عام45 

أدبيذكرياسر محمد نعمه ناصر2922211015050  )علمي، أدبي(عام46 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة المثنى

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىايمان غافل حسين كمر2922812100022  )مهني(عام47 

زراعيذكرحيدر عبد الحسن حسين حسن2922701500011  )مهني(عام48 

فنون تطبيقيةانثىرقية حسين جابر حمادي2922812600293  )مهني(عام49 

صناعيانثىزينب طالب جاسم محمد2922132030034  )مهني(عام50 

زراعيذكرسجاد حسين فيصل مرعي2922701500014  )مهني(عام51 

صناعيذكرمحمد احمد خضر جساب2922071010028  )مهني(عام52 

زراعيذكرمحمد مهدي خضر حمادي2922701500033  )مهني(عام53 

ابطال )علمي، أدبي، عام54 

الفنون(

أدبيذكربهاء احمد كاظم مزهر2921211004032 

فنون تطبيقيةانثىتبارك حسين مرهون دحام2921812110002 ابطال )مهني(عام55 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية الدابجامعة الموصل

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

إحيائيانثىايه فؤاد شهاب احمد1722422022037  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية1 

إحيائيانثىرهف احسان عباس سعيد1722422031025  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية2 

إحيائيانثىساره علي كنعان بشير3321427014012  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية3 

إحيائيانثىسمر عزيز قدو حيدر1722422032086  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية4 

إحيائيانثىضحى شكر عباس محمد1722422056114  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية5 

أدبيذكرعبيده عبد القهار محمد الياس1721211055010  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية6 

أدبيانثىعبير عبد النور عبد القادر احمد1721222060015  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية7 

أدبيذكرعدنان راكان عدنان حسن1722211010027  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية8 

إحيائيانثىفردوس عماد عبد القادر يونس1722422032110  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية9 

إحيائيذكركرم هاشم جاسم محمد1722411077020  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية10 

إحيائيذكرمحمد علي هادي اسعد خالد1722411121001  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية11 

أدبيانثىنبأ بشار احمد جميل1722222075017  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية12 

إحيائيانثىنور عمار صلح الدين جرجيس1722428060407  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية13 

أدبيانثىهيام عاصم علي يونس1722222053060  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية14 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية الساسيةجامعة الموصل

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكراحمد اسعد ظاهر سليمان1722211051003  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

تطبيقيذكراحمد زكي واجد محي الدين1722511021001  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

أدبيذكراحمد فتحي احمد خلف1721211194002  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

إحيائيذكرجمعه يعقوب يوسف خلف1722415001023  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

أدبيذكرحارث جاسم احمد سلطان1721211049003  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

أدبيذكرحسن جمعه احمد شهاب1722211046008  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

حسين عبد الغفور محمد شيت 1721211055005  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

يوسف

أدبيذكر

إحيائيذكرحمزة ابراهيم عبد ا حسين1721411095037  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

أدبيذكرخالد طه عويد جاسم1722211210007  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

أدبيانثىساره سالم لزم يونس1721222053035  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

أدبيذكرسعد ابراهيم حنش رمضان1722211147028  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

إحيائيذكرشاكر محمود علي شحاذه1722411096032  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

أدبيذكرصفوان نوفل ناصر مصطفى1722211156009  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

أدبيذكرطارق ظاهر عطية محمد1722211003022  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

أدبيذكرعبد الرحمن جاسم محمد محمود1722211046018  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

أدبيذكرعبد الرحمن صالح حسن حبيب1722211051011  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

أدبيذكرعبد ا محمد حسين عبد1721211045058  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

أدبيذكرعبدالرحمن محمد عواد عمر1722211001039  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

أدبيذكرعبدا محمد غازي عناد1722211168008  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة19 

أدبيذكرعلي دحام ياسين رجب1721211025037  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة20 

أدبيذكرعمر عطية صوان فرج1722211135043  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة21 

أدبيذكرفيصل زينل قاسم محمد1721211050033  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة22 

إحيائيذكرفيصل نوري حنيش عمر1722411046058  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة23 

أدبيذكرمحمد قصي خليل شيت1721211027068  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة24 

أدبيذكرمشل علي مهيدي صلوي1722211168015  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة25 

أدبيذكرمعتز عماد طارق شكر1722211001068  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة26 

أدبيذكرنذير ابراهيم جاسم محمد1721211074014  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة27 

أدبيذكرنواف حميد محمد عوده3121211007018  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة28 

أدبيذكرنوفل فتحي عزيز اخضير1721211180013  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة29 

فنون تطبيقيةانثىآيه محمد ذنون ايوب1722812160029  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة30 

فنون تطبيقيةذكراحمد ذاكر مرعي حسن1722821190067  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة31 

الحاسوب وتقنية ذكراسماعيل حمزه اسماعيل محمد1722541190051  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة32 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىانسام فارس محمود فتحي1722812600565  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة33 

فنون تطبيقيةانثىختام مثنى وهيب سميط2122812600366  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة34 

زراعيانثىرفل ثامر يحيى عزيز1722702500070  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة35 

الحاسوب وتقنية ذكرريان محب يونس يحيى1722541190052  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة36 

المعلومات

زراعيذكرسعيد ياسين عبد احمد1721701500009  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة37 

فنون تطبيقيةانثىشهد رشيد ابراهيم اسعد1722812600656  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة38 

زراعيانثىشيماء يوسف صالح محمود1722702500074  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة39 

الحاسوب وتقنية ذكرعبد الباسط فارس حبش سلطان1722541190054  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة40 

المعلومات

زراعيذكرعبد ا علي نوري محمد1722701500031  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة41 

زراعيذكرفهد نشوان خلف عمر1722701500038  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة42 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد ايمن اديب محمد1722541190058  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة43 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد حكمت أدريس احمد1722541190059  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة44 

المعلومات

صناعيذكرمحمد نبيل غانم يونس1722031190024  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة45 

صناعيذكرمصطفى اكرم مهدي صالح1722021170027  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة46 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة47 

الفنون(

أدبيذكراحمد محمد احمد محمد1721211014005 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة48 

الفنون(

أدبيذكراحمد ياسين طه عبد1821217025009 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة49 

الفنون(

أدبيذكرانس يونس حسين يونس1721211003015 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة50 

الفنون(

أدبيذكرحارث طه عباس مطلك3121211012008 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة51 

الفنون(

أدبيذكرعمر خضر علي مديد1721211051030 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة52 

الفنون(

أدبيذكرمحمد حامد محمد خلف1721211074010 

فنون تطبيقيةانثىآيه مثنى مخلف ادريس1722812600538  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال53 

فنون تطبيقيةانثىاسيل حسان علي عمر1722812160031  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال54 

فنون تطبيقيةانثىامنة عبد ا شيت داود1722812100020  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال55 

فنون تطبيقيةانثىايه امجد صالح مصطفى1722812160035  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال56 

فنون تطبيقيةانثىتقوى بسام عبد الجبار حامد1722812160036  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال57 

فنون تطبيقيةانثىجوان ضبيان محمد سعيد محمود1722812600586  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال58 

فنون تطبيقيةانثىجيهان حسين عبد نايف1722812600588  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال59 

فنون تطبيقيةانثىريم عمر ابراهيم عبد1722812160039  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال60 

فنون تطبيقيةانثىزبيده سمير حميد مجيد1722812160040  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال61 

فنون تطبيقيةانثىزهراء علي عبد القهار علي1722812600630  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال62 

فنون تطبيقيةانثىزينب امجد عابد سليمان1722812150005  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال63 

فنون تطبيقيةانثىزينه خالد عبد السلم خليل1722812160044  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال64 

فنون تطبيقيةانثىسارة صباح اسماعيل داود1722812160045  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال65 

فنون تطبيقيةانثىسراء موفق غازي عبد الكريم1722812600646  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال66 

فنون تطبيقيةانثىشهد عادل طارق ابراهيم1722812100025  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال67 

فنون تطبيقيةانثىشهد عدي ميكائيل سليمان1722812150006  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال68 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد عيسى علي1722812600705  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال69 

فنون تطبيقيةانثىمريم نمرود افريم بطرس1722812140019  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال70 

فنون تطبيقيةانثىمينا دريد الياس متي1722812150008  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال71 

فنون تطبيقيةانثىناردين غسان دانيال كوركيس1722812150009  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال72 

فنون تطبيقيةانثىهدى احمد فتحي صالح1721812600291  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال73 
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تطبيقيذكرأحمد يونس منصور أحمد3321517001001  )علمي، أدبي(عام1 

إحيائيذكراثير احمد جاسم صالح1722411046003  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيذكراحمد بدر هزاع اسماعيل3122211004002  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكراحمد ثامر غانم داود1722211017003  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكراحمد حميد مخلف مضحي1722211001006  )علمي، أدبي(عام5 

إحيائيذكراحمد خلف محمد خلو1721415016002  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيذكراحمد فاضل خشان مشعل1722211045004  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكراحمد فرحان شاهر عبدي3122211012001  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكراسماعيل يونس محمد شلش1722211050004  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرانس عبد الناصر شريف محمد1722211019010  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرانور عبد الستار ابراهيم محمد1721211163001  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيانثىايه بشار غانم ايوب3121222001005  )علمي، أدبي(عام12 

إحيائيانثىبثينه رعد يونس جارو1722422036046  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكربدر فراج جبر مبارك1722211103005  )علمي، أدبي(عام14 

إحيائيذكربسام غسان ياسين عبد1722411027029  )علمي، أدبي(عام15 

إحيائيذكربلند فخري حميد عبد الرحمن1722411091008  )علمي، أدبي(عام16 

تطبيقيانثىتبارك علي صالح جاسم1722522008006  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرجاسم وكاع غضبان عطيه1722211051008  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرجلل مجيد الياس حسين1722211028007  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرحارث سبهان ابراهيم عبدا1722211061005  )علمي، أدبي(عام20 

تطبيقيذكرحسين علي رضا مجيد1721511050007  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرحسين محمد حسين علي1721211091011  )علمي، أدبي(عام22 

إحيائيذكرحميدي هلل سالم مسلط1722411006002  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيانثىحنين صفوان يونس فتحي1721222056015  )علمي، أدبي(عام24 

تطبيقيذكرحيدر طارق الياس عبدال1722517009006  )علمي، أدبي(عام25 

تطبيقيذكرخليل مروان خليل قادر1721511058015  )علمي، أدبي(عام26 

إحيائيانثىرزان فراس صلح حسن1722422068038  )علمي، أدبي(عام27 

إحيائيانثىرسل محمود يونس حامد1721424016007  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرسجاد فيصل محمود حسين1722211066018  )علمي، أدبي(عام29 

إحيائيانثىشاهه خالد عبد خلف1722422072066  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيانثىشروق صالح وسمي علي1722222055044  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيذكرشكر محمود شكر صالح1722211012023  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيانثىشهد اسماعيل مصطفى عبد ا1721226001073  )علمي، أدبي(عام33 

إحيائيانثىشيرين بركات حامو قولو3322422006050  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرصالح حسن دحام ابراهيم1721211025030  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرصفوان غازي علي خلف1721211043006  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرطلل صالح حمدي عيسى1721211003045  )علمي، أدبي(عام37 

إحيائيانثىعاليه بركات ملكو مراد1721421208011  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرعباس حسن علي محمد1722211091010  )علمي، أدبي(عام39 

إحيائيذكرعبد الجواد حسين عسل هويدي1722411034016  )علمي، أدبي(عام40 

عبد الرحمن خالد خليل عبد 1722411050076  )علمي، أدبي(عام41 

الرحمن

إحيائيذكر

تطبيقيذكرعبد الرحمن طلل يونس صفو1722511012051  )علمي، أدبي(عام42 

تطبيقيذكرعبد الرحمن عمر غانم عمر1722511135029  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرعبد الرحمن محمد حسن علي1721211043010  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرعبد الغني ياسر علي دنهاش3122217003002  )علمي، أدبي(عام45 
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إحيائيذكرعبد القهار ماجد محمود سعيد1722411010041  )علمي، أدبي(عام46 

تطبيقيذكرعبد ا اياد علي محمود1722511028050  )علمي، أدبي(عام47 

تطبيقيذكرعبد ا عبد الباسط فتحي زيدان1721511134041  )علمي، أدبي(عام48 

إحيائيذكرعبد ا عبد الواحد احمد اخضير1721411134072  )علمي، أدبي(عام49 

تطبيقيذكرعبد المجيد عمار عبد مجيد1722511134057  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرعتبة داؤد عيسى جمعه1722211134051  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرعتبة يحيى محمدخيري يحيى1722211019026  )علمي، أدبي(عام52 

أدبيذكرعثمان عماد عبد ا خضر1722211117015  )علمي، أدبي(عام53 

أدبيذكرعلء عدس اعويد عيسى1722211098020  )علمي، أدبي(عام54 

إحيائيذكرعلي احمد ملحم مصطفى1722411089007  )علمي، أدبي(عام55 

تطبيقيذكرعلي جان عباس يعقوب علي1722511164009  )علمي، أدبي(عام56 

أدبيذكرعلي حسين علي احمد1722211110026  )علمي، أدبي(عام57 

أدبيذكرعلي عامر وزير احمد1722211135038  )علمي، أدبي(عام58 

تطبيقيذكرعلي فاضل عباس احمد1722511063011  )علمي، أدبي(عام59 

إحيائيذكرعمر جميل محمد محمود1722411088008  )علمي، أدبي(عام60 

عمر عبد الواحد عبد العزيز 3121211009010  )علمي، أدبي(عام61 

سليمان

أدبيذكر

أدبيذكرعمر موفق سعيد احمد1722211011018  )علمي، أدبي(عام62 

أدبيذكركرار عباس مرعي جعفر1721211066017  )علمي، أدبي(عام63 

تطبيقيذكركرم شابا بولص شابا1721511093016  )علمي، أدبي(عام64 

أدبيذكركرم عبد المنعم ابراهيم محمد1722211109016  )علمي، أدبي(عام65 

تطبيقيانثىلرسا عادل ميخا يونس1722522027015  )علمي، أدبي(عام66 

إحيائيانثىلقاء محمد ابراهيم صالح1721422006116  )علمي، أدبي(عام67 

تطبيقيذكرمؤمن عامر اسماعيل محمد1722511017103  )علمي، أدبي(عام68 

أدبيذكرمحمد احمد خلف صالح1722211043018  )علمي، أدبي(عام69 

تطبيقيذكرمحمد بشار عبد فتاح1722511008131  )علمي، أدبي(عام70 

أدبيذكرمحمد جسام حمادي حامد1722211012045  )علمي، أدبي(عام71 

أدبيذكرمحمد حسين صالح حسن1721211050038  )علمي، أدبي(عام72 

إحيائيذكرمحمد راكان محمود محمد1722411050117  )علمي، أدبي(عام73 

أدبيذكرمحمد عبد السلم قاسم اسود1722211045054  )علمي، أدبي(عام74 

أدبيذكرمحمد عبد الكريم صبحي عبد ا1722211046024  )علمي، أدبي(عام75 

أدبيذكرمحمد عبد ا علي محمد1721211017037  )علمي، أدبي(عام76 

إحيائيذكرمحمد محمود احمد قمبر1722411178020  )علمي، أدبي(عام77 

أدبيذكرمحمد نجم عبد ا محمد1721211093017  )علمي، أدبي(عام78 

تطبيقيذكرمحمود راكان محمود محمد1722511050043  )علمي، أدبي(عام79 

أدبيذكرمحمود شامل حسن محمد علي1722211017051  )علمي، أدبي(عام80 

إحيائيذكرمزاحم محسن حماد غافل1722411104097  )علمي، أدبي(عام81 

أدبيذكرمصطفى داود عيسى جمعة1721211134083  )علمي، أدبي(عام82 

إحيائيذكرمصطفى عباس فاضل حسين1722411013083  )علمي، أدبي(عام83 

أدبيذكرمفرج هليل خليف نهار1721211045098  )علمي، أدبي(عام84 

أدبيانثىمنتهى نذير محمد صديق محمد1722222104031  )علمي، أدبي(عام85 

أدبيذكرنجم عبد ا عجيل احمد1821217068092  )علمي، أدبي(عام86 

أدبيانثىندى نهاد مصطفى محمد1722222035006  )علمي، أدبي(عام87 

إحيائيانثىنسيمة خلف جروت قاسم1722421208019  )علمي، أدبي(عام88 

أدبيانثىنمارق رمضان احمد رمضان1722222086005  )علمي، أدبي(عام89 

أدبيانثىنور محمد صبحي محمد1721222056044  )علمي، أدبي(عام90 
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تطبيقيذكروليد احمد طه علي1721511017124  )علمي، أدبي(عام91 

أدبيذكرياسين سعد فتحي جاسم1722211003068  )علمي، أدبي(عام92 

تطبيقيذكريوسف احمد عدنان مطر1722511080025  )علمي، أدبي(عام93 

أدبيذكريوسف بشار محمد رجب1722211012063  )علمي، أدبي(عام94 

الحاسوب وتقنية ذكراحمد حسين يحيى هاشم1722541190048  )مهني(عام95 

المعلومات

زراعيذكراحمد نبيل خالد ابراهيم1722701500008  )مهني(عام96 

فنون تطبيقيةانثىاسراء فلح صبري كاطع1721812140001  )مهني(عام97 

زراعيذكراياد علي تايه ثامر1422701600316  )مهني(عام98 

فنون تطبيقيةانثىايمان اسلم فتحي محمد1722812160032  )مهني(عام99 

فنون تطبيقيةذكربلل جاسم محمد جاسم1722821190069  )مهني(عام100 

صناعيذكرحكم فارس محمد عبد ا1722301190043  )مهني(عام101 

فنون تطبيقيةانثىديما زاهر متي حنا1722812150004  )مهني(عام102 

صناعيذكرسالم محمد سالم سلطان1722021110008  )مهني(عام103 

زراعيذكرطه علي صابر عبيد1722701600353  )مهني(عام104 

الحاسوب وتقنية ذكرطه فارس زكي محمد1722521110063  )مهني(عام105 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىعائشه بشار عبد الجبار خضر1722812160051  )مهني(عام106 

صناعيذكرعبد الرحمن رعد محمد ابراهيم1722071190036  )مهني(عام107 

صناعيذكرعبد ا فتحي سلطان عجم1722031190021  )مهني(عام108 

زراعيذكرعماد خالد فتحي صالح1722701600403  )مهني(عام109 

تجاريانثىفينال جنان بولص حنا1722612320004  )مهني(عام110 

صناعيذكرمحمد احمد محمد صالح خضر1722021710015  )مهني(عام111 

صناعيذكرمحمد بشار علي اسود1722021170023  )مهني(عام112 

زراعيذكرمحمد سهيل محمد زيدان1722701500045  )مهني(عام113 

زراعيذكرمحمد عبد النور عبد القادر احمد1722701600453  )مهني(عام114 

ابطال )علمي، أدبي، عام115 

الفنون(

تطبيقيذكرابراهيم عبد ا عمر محمد1721511017002 

ابطال )علمي، أدبي، عام116 

الفنون(

أدبيذكرايمن يوسف حمادي يونس1721211024001 

ابطال )علمي، أدبي، عام117 

الفنون(

أدبيذكرزبير فيصل عبد القادر يوسف1721211134027 

ابطال )علمي، أدبي، عام118 

الفنون(

أدبيذكرزيد باسم حازم شيت1721211015009 

ابطال )علمي، أدبي، عام119 

الفنون(

أدبيذكرزيد وعد ا نذير بشير1721215002098 

ابطال )علمي، أدبي، عام120 

الفنون(

إحيائيانثىسجى رياض حسين ابراهيم1721422032095 

ابطال )علمي، أدبي، عام121 

الفنون(

أدبيذكرعبد ا فاضل فارس سلمان1721215002144 

ابطال )علمي، أدبي، عام122 

الفنون(

الفنونذكرعثمان خالد غازي بكر1722611024021 

ابطال )علمي، أدبي، عام123 

الفنون(

أدبيذكرعقبة عامر ذنون صفاوي1721211011030 

ابطال )علمي، أدبي، عام124 

الفنون(

أدبيذكرفالح سعد فالح محمد1721211147083 

ابطال )علمي، أدبي، عام125 

الفنون(

تطبيقيذكرمحمد بسام شهاب احمد1721511008076 
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ابطال )علمي، أدبي، عام126 

الفنون(

أدبيذكرمروان شلتاغ علي مد ا1721211038027 

ابطال )علمي، أدبي، عام127 

الفنون(

أدبيذكرمعتز نبيل عذاب راجي1721215002280 

ابطال )علمي، أدبي، عام128 

الفنون(

أدبيذكرهشام بشار سلطان جاسم1721211011049 

ابطال )علمي، أدبي، عام129 

الفنون(

تطبيقيذكريوسف احمد غانم سليمان1721511005071 

الحاسوب وتقنية ذكرمصطفى عماد مصطفى ابراهيم3321521100006 ابطال )مهني(عام130 

المعلومات
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أدبيانثىآمنه حقي اسماعيل خليل1721222069001  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

إحيائيانثىامال غياث رمضان عبد القادر1722422063008  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

أدبيانثىتبارك عمار محمود احمد1722222025010  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

أدبيانثىرسل ابراهيم محمود نايف1722222036027  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

أدبيانثىرضاب احمد فاضل عبد ا1722222072019  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

أدبيانثىرنده عبد ا خلف جاسم1722222036031  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

تطبيقيانثىساره ابراهيم باسم خليل1722522059004  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

تطبيقيانثىكرم محمد عدنان عرب1721522055036  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

أدبيانثىمريم احمد محمد عبد ا1722222059031  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

أدبيانثىمنار محمد جاسم محمد1721222049071  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

تطبيقيانثىنور بسام لطيف حمودي1721522069023  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

فنون تطبيقيةانثىآيه علي ادهم عبد الكريم1722812160028  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

فنون تطبيقيةانثىاسراء باسم محمود حسين1722812160030  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

فنون تطبيقيةانثىايه احمد عبد ا حسن1722812160034  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

تجاريانثىديما بركات رشيد خليل1722622090022  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

فنون تطبيقيةانثىسناريا سمير خضر سعيد1722812160048  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

تجاريانثىمديحه عصام محمود حسن1722612160024  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

تجاريانثىمينا وليد خليل ميشاخ1722622090030  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

تجاريانثىنور رعد مدحت احمد1722612160026  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة19 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة20 

الفنون(

تطبيقيانثىساره علي صلح الدين نوري1721526001057 

فنون تطبيقيةانثىزينب عبد العليم يونس عابد1721812160011 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة21 
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مدارس الوقفينذكراحمد طارق محمود خضر506484  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه1 

مدارس الوقفينذكراحمد عمر جياد طه118985  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه2 

مدارس الوقفينانثىاسراء خالد عبد خلف72515  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه3 

مدارس الوقفينانثىاصيل قحطان محمد صالح365867  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه4 

مدارس الوقفينانثىبسمة عمر خزعل صالح730250  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه5 

مدارس الوقفينانثىتبارك خالد عبدا ياسين892643  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه6 

مدارس الوقفينذكرديار نوار عبدالمحسن صالح620717  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه7 

مدارس الوقفينانثىرحمة عفان حازم حسن432969  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه8 

مدارس الوقفينانثىرسل خالد زكي محمد175049  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه9 

مدارس الوقفينانثىزهراء محمد سليمان عبدالرحمن678663  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه10 

مدارس الوقفينذكرسعد بنيان سليمان علي606033  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه11 

مدارس الوقفينذكرسعد صالح محمود محمد58737  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه12 

مدارس الوقفينانثىصفا محمد غانم اسماعيل200251490220  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه13 

مدارس الوقفينذكرصهيب نوري حسين موسى679894  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه14 

مدارس الوقفينذكرعامر احمد عطية عبدا758413  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه15 

مدارس الوقفينذكرعلي عبدالرحمن احمد عيسى113339  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه16 

مدارس الوقفينذكرغانم حسين احمد زيدان74832  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه17 

فاطمة الزهراء ليث عبدالموجود 597798  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه18 

محمود

مدارس الوقفينانثى

مدارس الوقفينذكرمحمد اكرم يوسف احمد354995  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه19 

مدارس الوقفينذكرمحمد بشار محمود طه296707  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه20 

مدارس الوقفينانثىندى حسين علي حسين909119  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه21 

مدارس الوقفينانثىنور محمود عبدالرحمن شكر599992  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه22 

مدارس الوقفينذكروليد احمد يونس صالح653155  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه23 

مدارس الوقفينذكراسماعيل عبدالكريم فاضل خضر225184  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة24 

مدارس الوقفينانثىحوراء ماجد مجيد داود352134  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة25 

مدارس الوقفينذكررائد مصطفى محمد احمد343898  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة26 

مدارس الوقفينانثىرتاج حسن جمال رؤوف200581073895  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة27 

مدارس الوقفينانثىرحمه خالد ابراهيم حمادي685192  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة28 

مدارس الوقفينانثىزبيدة صلح عبودي علي486159  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة29 

مدارس الوقفينانثىزهراء محمد احمد شهاب200135649408  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة30 

مدارس الوقفينذكرسعد احمد محمد مل627612  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة31 

مدارس الوقفينانثىسهام غانم ادريس صالح714280  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة32 

مدارس الوقفينذكرسيف شجاع ايوب صالح546918  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة33 

مدارس الوقفينانثىشهد صدام سالم احمد510243  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة34 

مدارس الوقفينانثىعائشة عمار احمد محمد36094  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة35 

مدارس الوقفينانثىعليه علي فخري محمد70331  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة36 

مدارس الوقفينذكرعمر احسان هاشم جميل789234  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة37 

مدارس الوقفينذكرعمر احمد ابراهيم جبر919276  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة38 

مدارس الوقفينانثىغسق موفق يونس فتحي246216  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة39 

مدارس الوقفينانثىفاطمة عبدالخالق محمود ياسين273785  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة40 

مدارس الوقفينذكرماجد وليد عطية محمد290272  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة41 

مدارس الوقفينذكرمحمد احمد زاهر محمد924675  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة42 

مدارس الوقفينذكرمحمود حسن جاسم حسن290235  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة43 

مدارس الوقفينانثىمريم كريم محمود ابراهيم448606  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة44 

مدارس الوقفينذكرمصطفى عمر عبد الخالق يحيى64857  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة45 
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مدارس الوقفينانثىموده فائز هاشم عبدالقادر193762  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة46 

مدارس الوقفينانثىنجوى علي ابراهيم احمد378985  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة47 

مدارس الوقفينذكرنيرة مروان محمود سعيد460515  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة48 

مدارس الوقفينذكرابراهيم كريم حسن عبدالرزاق331913  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي49 

مدارس الوقفينذكراحمد حسن احمد محمود204487  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي50 

مدارس الوقفينذكرالمعتصم بال حميد جياد كاظم200143495928  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي51 

مدارس الوقفينانثىامنة احمد محمد صالح733673  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي52 

مدارس الوقفينانثىايمان عمار موفق رسول785758  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي53 

مدارس الوقفينانثىبتول محمد سليمان محمود210975  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي54 

مدارس الوقفينذكرحذيفة علي نزال علي389182  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي55 

مدارس الوقفينذكرذاكر مجبل حمادي احمد583018  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي56 

مدارس الوقفينذكرسعد محمد عيسى حمد262015  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي57 

مدارس الوقفينذكرعاكف خالد عاكف محمود151814  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي58 

مدارس الوقفينذكرعبدا عبدالكريم خضر محمود18351  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي59 

مدارس الوقفينذكرعثمان احمد فائق محمد200476617611  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي60 

مدارس الوقفينانثىعذراء محمد ابراهيم حمادي196233  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي61 

مدارس الوقفينانثىفردوس خلوف عواد سلطان511773  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي62 

مدارس الوقفينانثىكوثر سالم محمود عبو249487  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي63 

مدارس الوقفينذكرمتين جتين شكور محمد200481855488  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي64 

مدارس الوقفينانثىمريم محمد سليمان محمود210973  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي65 

مدارس الوقفينذكرمزهر محمد خضير حسن171416  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي66 

مدارس الوقفينانثىمها حسين محمود حمداوي168016  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي67 

مدارس الوقفينانثىنبأ عدنان يونس مرعي419593  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي68 

مدارس الوقفينانثىنريمان محمد سلو ابراهيم107352  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي69 

مدارس الوقفينذكريوسف سفيان طلب فتحي241926  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي70 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراثير عبدالناصر فاضل عبدالخالق197716 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد ايسر اسماعيل محمد471293 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد عماد مصطفى عبدالباقي634435 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد محمد خليل ابراهيم355165 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسيل نجم الدين محمد علي258990 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرالحسن ضياء ابراهيم احمد98173 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراية احمد سليمان عمر311390 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية احمد عبدالوهاب محمد امين363130 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية سعد وعدا ذنون835123 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية عصام يونس محمد657042 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية مثنى صالح حسين199806426660 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايمان حازم حامد بلل693385 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىتبارك معمر عبد مصطفى681257 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية14 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىخلود غازي عبدالعزيز حميد564728 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية15 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرنا خليل ابراهيم احمد258582 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية16 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرزبيدة زياد ياسين قاسم200157758300 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية17 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي ماهر فالح يونس960014 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية18 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعنان عبدالكريم علي حسين882083 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية19 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىغصون وعدا صالح ابراهيم827492 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية20 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىغفران مفيد ابراهيم سعيد59973 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية21 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد نزار يونس عبدالرحمن663045 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية22 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبا محمد سليمان محمد749315 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية23 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور عماد احمد حسين200075283783 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية24 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور ليث وليد سعيد732319 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية25 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىهند محمد عبدالعزيز ياسين900647 

فنون تطبيقيةذكرابراهيم محمد سالم محمد1722821190066  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىازهار هيثم واثق يونس1722812100019  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 

فنون تطبيقيةانثىامينه غازي فيصل غضبان1722812600563  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 

فنون تطبيقيةانثىايه ابراهيم عيسى خلف1722812160033  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىبسمة فواز يوسف ايوب1722812140010  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىتبارك علي شريف عزيز1722812100021  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىتقى ياسر عبد الستار عبد الهادي1321812270011  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 

فنون تطبيقيةانثىحنين ساهر ايشوع عيسى1722812140011  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

فنون تطبيقيةانثىرسل دحام سلطان سليم1722812600608  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية34 

فنون تطبيقيةانثىزهراء وعد ا امين ابراهيم1721812160009  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية35 

فنون تطبيقيةانثىسارة هشام حميد عبد ا1722812100023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية36 

فنون تطبيقيةانثىسبأ مشعل فياض محمد1722812100024  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية37 

فنون تطبيقيةانثىصفا صالح مازن حمو1722812160049  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية38 

فنون تطبيقيةذكرعبد ا نشوان فيصل عزيز1722821190074  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية39 

فنون تطبيقيةانثىغفران محمد صباح يحيى1722812600679  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية40 

فنون تطبيقيةانثىغفران يونس رمضان شاكر1722812600683  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية41 

فنون تطبيقيةانثىلمى يحيى سعيد يحيى1722812600693  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية42 

فنون تطبيقيةانثىمروة زياد محمد احمد1721812160023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية43 

فنون تطبيقيةانثىمريم ثامر عزيز حسين1722812600703  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية44 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد حازم فتحي1722812160054  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية45 

فنون تطبيقيةانثىمريم ممتاز بشير عزو1722812140017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية46 

فنون تطبيقيةانثىمريم هشام عبد الهادي عبد1722812160055  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية47 

فنون تطبيقيةانثىمياده رياض عز الدين سعيد1721812160026  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية48 

فنون تطبيقيةانثىميلده جليل نعيم يوسف1722812140020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية49 

فنون تطبيقيةانثىنور ابراهيم سعيد خليل1722812600728  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية50 

فنون تطبيقيةانثىهديل نزار عبد الجبار شريف1722812160060  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية51 

فنون تطبيقيةانثىورده احمد محمد رحيل1722812600746  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية52 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية53 

الفنون(

إحيائيذكرعبيدة نكتل ياسين محمد1722413012015 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية54 

الفنون(

أدبيانثىفاطمة مهند صالح اسماعيل1722222051042 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية55 

الفنون(

تطبيقيذكرموفق سنان موفق عبد1721511028059 

تجاريانثىخولة شهاب اسماعيل حسن1722612100011 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية56 

صناعيذكرطلحه جميل حسين امين1722071190035 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية57 

تجاريانثىماري سامي حبيب يوحنا1721622140008 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية58 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية59 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد نجيب محمود حامد834625 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية60 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسراء فؤاد قاسم يحيى200050088637 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية61 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسماء فؤاد قاسم يحيى737302 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية62 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىالء يعرب سالم محمد364465 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية63 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايلف ازهر احمد محمد3225808 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية64 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايمان حسين سالم مجيد418866 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية65 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىباسمة صهيب احمد محمد487158 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية66 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىربى محمود يونس حسين436634 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية67 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرنا محمد حسيب حسن115479 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية68 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزمن فيصل محمد حسين528892 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية69 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب اثير حسن هاشم199984242941 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية70 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىصفا احمد اسماعيل شهاب463356 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية71 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىطيبة فياض سعيد قاسم43854 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية72 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىظفر عمر محمد طيب حامد587223 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية73 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىليلى عمر عبدالستار احمد200248268312 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية74 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد صلح احمد مصطفى191098 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية75 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمروان رضوان عدنان عبدالرحمن332228 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية76 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمينا نجم الدين عبدا فتحي981725 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية77 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىندى عامر ابراهيم طه95166 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية78 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىهاجر بشار ابراهيم ذنون38820 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية79 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكريوسف محمد علي عثمان694463 

فنون تطبيقيةانثىدينا محمود سالم طه1722812160037  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية80 

فنون تطبيقيةانثىرحمه جلل يحيى قاسم1722812160038  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية81 

فنون تطبيقيةانثىزهراء صفوان محمد علي روؤف1722812160041  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية82 

فنون تطبيقيةذكرعبد الله رائد وليد عبد1722821190072  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية83 

فنون تطبيقيةانثىغفران موفق حمادي شهاب1722812600681  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية84 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة احمد مؤيد محمد1722812160053  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية85 

فنون تطبيقيةانثىمريم ماجد افرام يوسف1721812140007  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية86 

فنون تطبيقيةانثىنبأ مروان ذنون عبد ا1722812160057  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية87 

فنون تطبيقيةانثىنور محمد مل خليل محمد1721812160028  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية88 

فنون تطبيقيةانثىهبة اشرف نيسان ايوب1722812140021  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية89 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية90 

الفنون(

أدبيذكراحمد اسماعيل ادريس اسماعيل1721211206001 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية91 

الفنون(

إحيائيانثىعبير عادل محمد طاهر احمد1721422022113 
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موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية92 

الفنون(

تطبيقيانثىكاثرين جبرائيل ايشوع متي1722522018015 

زراعيذكررياض محسن صالح محمد1722701500019 موهوبين )مهني(قسم الفنون التشكيلية93 

الحاسوب وتقنية انثىفاطمة فراس يعقوب يوسف1722522160008 موهوبين )مهني(قسم الفنون التشكيلية94 

المعلومات

الحاسوب وتقنية انثىمريم عمار محمود جرجيس3321522100008 موهوبين )مهني(قسم الفنون التشكيلية95 

المعلومات

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية96 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد الياس خضر ابراهيم649854 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية97 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد شامل احمد فتحي427350 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية98 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد عبدالرزاق حسين يونس121203 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية99 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد مصطفى محمود مصطفى813320 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية100 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد معتز عبدالرزاق عبدالقادر259662 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية101 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىالهام ابراهيم عبدا الياس245506 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية102 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية زياد احمد عبدا490130 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية103 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايثار سعيد ياسين صادق200089948747 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية104 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايمان مازن عبدالقادر قاسم617749 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية105 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحارث محمد اديب جار ا599952 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية106 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسن فيصل غازي يحيى699124 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية107 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىحياة سلم عبد حسين148700 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية108 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرحمة محمود زهير يونس285879 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية109 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررضوان احمد اكرم نجم الدين427208 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية110 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء عامر سلطان عبدا489895 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية111 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسارة اشرف موفق احمد619653 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية112 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسارة زياد سعدي حامد417266 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية113 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطيف عمر طلل شاكر837459 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية114 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدالرحمن شامل علي يونس582067 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية115 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدا احمد ناظم مصطفى261738 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية116 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرقحطان غسان ثامر محمود127123 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية117 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد زامل مزعل دحام981065 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية118 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد ياسر عبد علي200057158643 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية119 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمروان علي حميد عيسى934017 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية120 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى جمال خليل ابراهيم810696 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية121 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى خالد جمال مجيد121190 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية122 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمنتهى محمد طليع جاسم147311 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية123 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبا عمر فاضل عبدا200218059039 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية124 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنعم طه شكر محمود301943 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية125 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرهذال ذاكر هاشم كسار149847 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية126 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكروسام عبدالكريم عبدالقادر محمد811993 

فنون تطبيقيةانثىمروه محمود محمد علي1722812600702  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية127 

فنون تطبيقيةانثىنور مزيد محمد حسن1722812160058  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية128 

فنون تطبيقيةانثىود محمد سالم عبد العزيز1722812160061  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية129 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية130 

الفنون(

أدبيذكرعلي ساهر احمد سليمان1721211065027 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية131 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى حامد ابراهيم امهيدي1722211010050 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية132 

الفنون(

مصطفى عبد المنعم عبد الجبار 1722611024038 

شيت

الفنونذكر

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية133 

الفنون(

إحيائيذكرنور صفاء صبيح سعيد1721411067030 

تجاريانثىريم وعد وديع منصور1722622090025 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية134 

زراعيذكروسام محمود نظر محمود1722701500057 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية135 
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إحيائيذكرأحمد عدنان حميد كاظم2722411002001  )علمي، أدبي(عام1 

تطبيقيذكراثير عامر عباس مجهول2322517050002  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيذكراحمد قيصر محمد مهدي2322217003006  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيانثىبنين محمد حسن شويل2322422043046  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكرجعفر مكي صاحب حمد2321211008009  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرحسن علي حسن جاسم2322215002006  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيذكرحسن علي حسين راضي2321211054005  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكرحسن كهلن صاحب علي2322217028004  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكرحسين حسام عبيد مراد2322211003014  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرحسين محمد زكي شنين2321211037012  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسين محمد عباس حسين2322217001006  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرحسين وليد رشيد حامد2222211037014  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرحميد وليد جبر عوده2321217015011  )علمي، أدبي(عام13 

تطبيقيذكرحيدر باسم غانم كاظم2322511020024  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرحيدر عامر محمد خضير2322211041026  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرذو الفقار حامد كاظم عبطان2322211043032  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرذو الفقار سلم عبيد حمادي2322217001007  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرذو الفقار عصام نجم ابراهيم2322211048015  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرزيد عبد الحسين عامر حسين2322217003014  )علمي، أدبي(عام19 

زين العابدين يحيى عبد علي 2322211041032  )علمي، أدبي(عام20 

علوان

أدبيذكر

أدبيذكرسجاد حسن عبيد وناس2321211045017  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرسجاد طالب جابر جسام2321217010018  )علمي، أدبي(عام22 

إحيائيذكرسجاد ظافر جاسم جواد2321411047035  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرسلم يحيى عبود موسى2322211028031  )علمي، أدبي(عام24 

إحيائيذكرعامر حسين جبر باصي2322411008037  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرعباس رضا شاكر حسن2722211015084  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرعباس ضياء حسين علي2621211025031  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيذكرعبد الخالق محسن هاشم عباس2322211055015  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرعبد الرحمن منير طالب حسون2322211008020  )علمي، أدبي(عام29 

إحيائيذكرعبد ا عباس اسكندر صيهود2322411020190  )علمي، أدبي(عام30 

إحيائيذكرعلي جاسم عظيم عبد2322411012069  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيذكرعلي حسين علي عبد المير2521215011052  )علمي، أدبي(عام32 

إحيائيذكرعلي حميد عبد الحميد عبد حسين2322411067022  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرعلي حيدر مرزه حمزه2322211045026  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرعلي عماد نادي علي محمد2322211032031  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيانثىغفران سعد عمران ناصر2321222004018  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكركاظم خالد خضير عباس2322211016063  )علمي، أدبي(عام37 

إحيائيانثىكوثر وليد شافي عبد2321422057046  )علمي، أدبي(عام38 

تطبيقيذكرمجتبى حيدر عباس سعيد2322511032037  )علمي، أدبي(عام39 

إحيائيذكرمحمد باقر عباس جاسم علي2322417006044  )علمي، أدبي(عام40 

أدبيذكرمحمد سعد ناظم كاظم2322211047067  )علمي، أدبي(عام41 

تطبيقيذكرمحمد سلم خيري عبيد2322511061072  )علمي، أدبي(عام42 

أدبيذكرمحمد عادل كريم كاظم2722211018102  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرمحمد عباس هادي حسن2321217028010  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرمحمد علي شاكر محمود2322211020048  )علمي، أدبي(عام45 
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إحيائيذكرمحمد مقداد عباس حسن2322411008086  )علمي، أدبي(عام46 

أدبيذكرمرتضى جواد كاظم محمد2321211038028  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرمرتضى خضير ناصر عبد2721211015188  )علمي، أدبي(عام48 

أدبيذكرمرتضى طالب جابر جسام2322217010024  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرمصطفى حاتم مهدي عبد2322211034042  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرمصطفى طالب كامل عبد الحسين2321217036009  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرمصطفى عباس فاضل حسن2322211074017  )علمي، أدبي(عام52 

أدبيذكرمصطفى عبد المير حسين علوان2522217012020  )علمي، أدبي(عام53 

أدبيذكرمصطفى مسلم عويد خضير2321211063066  )علمي، أدبي(عام54 

أدبيذكرمنتظر صدام نجم عبيد2322211003061  )علمي، أدبي(عام55 

إحيائيذكرمنتظر طالب ابراهيم خضير2321411004074  )علمي، أدبي(عام56 

أدبيذكرمنتظر كريم عباس كاظم2322211044031  )علمي، أدبي(عام57 

أدبيذكرمنتظر مكي صاحب حمد2321211008051  )علمي، أدبي(عام58 

تطبيقيذكرياسر عامر محسن علوان2322517050015  )علمي، أدبي(عام59 

إحيائيذكرياسر عمار جاسم جواد2321411056170  )علمي، أدبي(عام60 

أدبيذكريوسف ثامر صالح مهدي2722211015209  )علمي، أدبي(عام61 

صناعيذكراحمد قيس عسكوري هادي2322021040013  )مهني(عام62 

زراعيذكرجاسم احمد جاسم محمد2322701600451  )مهني(عام63 

صناعيذكرجعفر رافد مهدي عبد2322081100014  )مهني(عام64 

صناعيذكرحسين محمد حمزة حمادي2322011700003  )مهني(عام65 

صناعيذكررضا امير جواد كاظم2322331010038  )مهني(عام66 

صناعيذكرزيد جواد عبد الحسين عباس2322331010041  )مهني(عام67 

صناعيذكرزيد صلح حسن محمود2322011040005  )مهني(عام68 

تجاريذكرسجاد طاهر حسين محمد2321631120005  )مهني(عام69 

صناعيذكرسيف سجاد حسن عمران2722031130041  )مهني(عام70 

صناعيذكرسيف محمد سالم احمد2322081100023  )مهني(عام71 

صناعيذكرصاحب عزيز صاحب بليبص2322081050031  )مهني(عام72 

تجاريذكرضرغام حسين حسن كاطع2322611600163  )مهني(عام73 

صناعيذكرعلي كاظم ناصر حسين2322081050033  )مهني(عام74 

صناعيذكرعلي ميثم عبد علي حمزه2322091100054  )مهني(عام75 

صناعيذكرقاسم اياد حسن كريم2322031020033  )مهني(عام76 

تجاريذكركرار سلم شاكر صلل2322611600217  )مهني(عام77 

صناعيذكركرار عباس كطان جاسم2322021020017  )مهني(عام78 

صناعيذكرمحمد علوي عمران موسى2322021010019  )مهني(عام79 

الحاسوب وتقنية ذكرمرتضى حسنين هشام جليل2322521100077  )مهني(عام80 

المعلومات

صناعيذكرمرتضى كاظم عبيد حسن2322041050024  )مهني(عام81 

صناعيذكرمصطفى وسام حامد هادي2321021030020  )مهني(عام82 

صناعيذكرمهدي علء مهدي ناصر2322181010034  )مهني(عام83 

صناعيذكريوسف عبد الحمزة بخيت صخيل2322081100038  )مهني(عام84 

ابطال )علمي، أدبي، عام85 

الفنون(

أدبيذكرالمنتظر رافع هادي نايف2322211055004 

ابطال )علمي، أدبي، عام86 

الفنون(

أدبيذكرايهاب خضير عباس عبيد2322211009013 

ابطال )علمي، أدبي، عام87 

الفنون(

أدبيذكرجعفر علء حسين جعفر2321211037007 
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ابطال )علمي، أدبي، عام88 

الفنون(

أدبيذكرحيدر علي شاكر عبد ا2321215002073 

ابطال )علمي، أدبي، عام89 

الفنون(

إحيائيذكرحيدر لهيب كاظم بزون2322413015015 

ابطال )علمي، أدبي، عام90 

الفنون(

أدبيذكرعلي رعد عوينه ابراهيم232021020042 

ابطال )علمي، أدبي، عام91 

الفنون(

أدبيذكرعلي ماجد ناجي مزاحم2321211007033 

ابطال )علمي، أدبي، عام92 

الفنون(

أدبيذكركرار حسام الدين صلل عباس2321211008040 

ابطال )علمي، أدبي، عام93 

الفنون(

أدبيذكرمقتدى احمد محسن علي2321211016089 

صناعيذكراحمد حيدر محمد مهدي2322041050017 ابطال )مهني(عام94 

صناعيذكرحسنين علء سعود حسين2321031040002 ابطال )مهني(عام95 

صناعيذكرحسين علي صاحب محمد2321021030005 ابطال )مهني(عام96 

سجاد هيثم عبد الكاظم عبد 2322521100068 ابطال )مهني(عام97 

الحمزة

الحاسوب وتقنية ذكر

المعلومات

زراعيذكرعلي محمد علي عمران2322701510015 ابطال )مهني(عام98 

فنون تطبيقيةانثىغفران عباس كرينص عبيس2322812150064 ابطال )مهني(عام99 

صناعيذكرمحمد حيدر صافي عبيد2321011030009 ابطال )مهني(عام100 

66



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية الفنون الجميلةجامعة بابل

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىآيات داخل حسين حتات2721812120004  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية1 

فنون تطبيقيةانثىآيات رياض جاسم راشد2322812600886  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية2 

فنون تطبيقيةانثىاديان سالم جواد كاظم2322812600887  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية3 

فنون تطبيقيةانثىاسراء كريم عبيد هندي2322812140043  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية4 

فنون تطبيقيةانثىالرباب احسان حميد كاظم2322812130017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية5 

فنون تطبيقيةانثىانعام ثامر كاظم حمادي2722812110047  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية6 

فنون تطبيقيةانثىايه حسين صدام كاطع1322812600428  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية7 

فنون تطبيقيةانثىبراء عبد الرضا ياسر منذور2322812600899  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية8 

فنون تطبيقيةانثىبنين باسم جاسم محمد2322812140046  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية9 

فنون تطبيقيةانثىبنين عبد علي كريم موزان2721812110004  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية10 

فنون تطبيقيةانثىتبارك اثير حكمت جهاد2322812130019  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية11 

فنون تطبيقيةانثىتبارك حيدر عبد الحسن جاسم2322812130020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية12 

فنون تطبيقيةانثىتبارك عامر سالم خنياب2322812150046  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية13 

فنون تطبيقيةانثىترتيل جودت خلف محيسن2322812140047  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية14 

فنون تطبيقيةانثىتقى عبد الكاظم طعمه هليل2322812600906  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية15 

فنون تطبيقيةانثىتمارا كاظم محمد كاظم2322812140048  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية16 

فنون تطبيقيةانثىحوراء حسين عبد شلل2722812120016  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية17 

فنون تطبيقيةانثىحوراء رعد كاظم عبود2722812120017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية18 

فنون تطبيقيةانثىرجاء حسين محمد كريم2722812120018  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية19 

فنون تطبيقيةانثىرنا سليم طاهر حسين2322812600925  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية20 

فنون تطبيقيةانثىرنا مثنى حسين عبيس2322812140049  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية21 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حسين حبيب حسن2722812120019  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حيدر رحمن ابراهيم2722812110065  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حيدر عبد المنعم هادي2722812120020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىزهراء رياض عباس محمد2321812600074  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

فنون تطبيقيةانثىزهراء زهير عبيس كاظم2322812140051  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عقيل طاهر شراد2722812120021  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 

فنون تطبيقيةانثىزهراء هيثم هادي سعيد2322812150053  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 

فنون تطبيقيةانثىزينب اسماعيل اسكندر اسماعيل2322812140052  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىزينب جعفر طالب كاظم2322812600931  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىزينب حسن فلح عمران2322812150055  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىزينب حمدان غازي رشيد2322812140053  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 

فنون تطبيقيةانثىزينب محمد جدوع كريدي2322812140056  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

فنون تطبيقيةانثىزينب هيثم موسى عباس2722812120022  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية34 

فنون تطبيقيةانثىساره عبد كريم حمادي2322812130023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية35 

فنون تطبيقيةانثىصفا قاسم محسن زبار2722812110073  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية36 

فنون تطبيقيةانثىضحى امجد عبد العباس كاظم2322812600960  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية37 

فنون تطبيقيةانثىطيبه عباس حميد مجدي2721812120010  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية38 

فنون تطبيقيةانثىعبير عبد المحسن كاظم خلخال2722812110075  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية39 

فنون تطبيقيةانثىعلياء صلح مهدي عبيد2322812150063  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية40 

فنون تطبيقيةانثىغسق بشار مجيد رشيد2722812120024  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية41 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة حسن جاسم محمد2322812600978  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية42 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه جاسم محمد فنك2721812110038  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية43 

فنون تطبيقيةانثىقمر مشتاق فاضل محي2322812600986  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية44 

فنون تطبيقيةانثىلرا حيدر رحمن ابراهيم2722812110083  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية45 

فنون تطبيقيةانثىمريم عبد الزهره حبيب عراك2322812600994  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية46 
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فنون تطبيقيةانثىمريم كاظم عبد الحسين حنون2722812600391  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية47 

فنون تطبيقيةانثىمريم وسام علي فرهود2322812140064  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية48 

فنون تطبيقيةانثىمنار محمد رضا كاظم2722812110087  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية49 

فنون تطبيقيةانثىنبأ مؤيد عبد الحسين يوسف2722812120026  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية50 

فنون تطبيقيةانثىنقاء ميثم حمزه عبيد2322812140066  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية51 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى حيدر حسن حنتوش2722812120027  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية52 

فنون تطبيقيةانثىهدى ثامر محمود خضر2722812120029  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية53 

فنون تطبيقيةانثىهدى حسين محسن علوان2722812110091  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية54 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية55 

الفنون(

أدبيانثىزهراء ميثم عبد الباسط عباس2322222043032 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية56 

الفنون(

أدبيذكرسجاد علي محمد حسين2321211034017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية57 

الفنون(

الفنونانثىصفا وسام زهير خليل2322622025013 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية58 

الفنون(

إحيائيانثىفاطمة عايد ظاهر حبيب2321422045106 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية59 

الفنون(

الفنونذكرمحمد صادق علي حبيب عبعوب2722611027009 

الحاسوب وتقنية انثىزينب مسلم حميد جوده2322522140009 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية60 

المعلومات

صناعيذكرعلي وصفي كامل فاضل2322021120019 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية61 

تجاريانثىمنال جلل هلل فهد2322612310011 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية62 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم63 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرالحسين محمد عبد المجيد محمد199999949747 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم64 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكربراء رائد فالح محمد200263213636 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم65 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىدهاق صادق راهي زغير614741 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم66 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد ا جاسم كاظم جواد820351 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم67 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعل نافع علي عبد المير200226336336 

فنون تطبيقيةانثىآيات خالد كريم سعيد2322812140041  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم68 

فنون تطبيقيةانثىايه ميثم عبد الهادي سلوم2722812120014  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم69 

فنون تطبيقيةانثىبراء صلح هادي محمد2322812150044  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم70 

فنون تطبيقيةانثىبنان جليل زبار ابراهيم2322812140045  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم71 

فنون تطبيقيةانثىبنين اشرف كاظم عزيز2322812150045  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم72 

فنون تطبيقيةانثىتقى صباح ساهي خادم2322812150047  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم73 

فنون تطبيقيةانثىحسناء علي برهي جاسم2322812600907  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم74 

فنون تطبيقيةانثىحوراء محمد محسن عباس2722812110058  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم75 

فنون تطبيقيةانثىرشا علي مدلول محمد2322812150048  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم76 

فنون تطبيقيةانثىرفل مكي غالي كاظم2322812150049  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم77 

فنون تطبيقيةانثىزهراء احمد عبد زيد عطيه2722812110063  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم78 

فنون تطبيقيةانثىزهراء ليث شهيد عبد نور2322812150052  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم79 

فنون تطبيقيةانثىزينب حسين حاكم علي2322812150056  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم80 

فنون تطبيقيةانثىزينب فاضل هاشم حسين2322812140055  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم81 

فنون تطبيقيةانثىزينب ناظم عبد القادر محمد2722812110069  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم82 
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فنون تطبيقيةانثىساره احمد فاضل عبد2322812140057  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم83 

فنون تطبيقيةانثىسيناء اياد حميدي حربي2722812110071  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم84 

فنون تطبيقيةانثىعل سعد حسان علي2322812150062  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم85 

فنون تطبيقيةانثىعل علء كريم كاظم2722812120023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم86 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة حسن حسين علي2321812130013  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم87 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة فارس حسين مظلوم2322812140062  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم88 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه طالب حسين خنياب2322812140061  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم89 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه علي خليل ابراهيم2322812600980  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم90 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه كفاح زعيج حسن2722812120025  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم91 

فنون تطبيقيةانثىمريم احمد جعفر محمد تقي2522822150135  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم92 

فنون تطبيقيةانثىمريم صباح شوكت عباس2322812150067  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم93 

نور الهدى ضياء حسن عبد 2321812150045  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم94 

الرزاق

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىنور اياد عبد المحسن عبد الحسن2322812150072  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم95 

فنون تطبيقيةانثىنور جواد عباس ناصر2721812110053  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم96 

فنون تطبيقيةانثىنور حسين فلح حسن2722812120028  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم97 

فنون تطبيقيةانثىنور ضياء حسين مريهج2322812140067  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم98 

فنون تطبيقيةانثىهدى ماهر كاظم محمد2322812140068  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم99 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم100 

الفنون(

إحيائيانثىايه علي حسين موسى2322422017029 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم101 

الفنون(

أدبيانثىظفر ظاهر حبيب خابط2722222010039 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم102 

الفنون(

الفنونذكرعلي السجاد عقيل رزاق عبود2322611003015 

صناعيذكرحسن سعد حسن رزوقي2322011030001 موهوبين )مهني(قسم التصميم103 

صناعيذكرعلي حسين صالح مهدي2322021700019 موهوبين )مهني(قسم التصميم104 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية105 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىآيات كامل نعمان حمزة660904 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية106 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىتبارك محمد تقي رضا324072 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية107 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين رياض عبد الحسين خطار200231015683 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية108 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررضا عدنان هادي محمد200383941648 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية109 

الدراسات الموسيقية(

زين العابدين باسم عبد الحسين 200111254519 

جابر

معهد الفنون الجميلةذكر

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية110 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعذراء نعمان عبيد عباس200020630888 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية111 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعل هيثم عباس اجحالي200270307313 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية112 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي كامل هادي غازي200138378668 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية113 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد حسن محمد حسن200068874085 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية114 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمنتظر اياد كاظم عبيدي200270689593 

فنون تطبيقيةانثىآيات قيس حسين سلمان2322812150042  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية115 

فنون تطبيقيةانثىآيلف ولء طالب عباس2322812140042  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية116 
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فنون تطبيقيةانثىالء هيثم خضر صالح2722812120012  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية117 

فنون تطبيقيةانثىحوراء احمد هادي جواد2722812120015  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية118 

فنون تطبيقيةانثىديار فارس كريم عبد2722812110059  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية119 

فنون تطبيقيةانثىسرى ستار حسين حمد2322812150059  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية120 

فنون تطبيقيةانثىسندس استبرق جواد جاسم2322812140058  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية121 

فنون تطبيقيةانثىطيبه رياض اسماعيل سبتي2322812600965  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية122 

فنون تطبيقيةانثىغدير علي حسن قسمه2322812140059  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية123 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة الزهراء محمد حامد عذاب2322812150065  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية124 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة توفيق عبد الباري جاسم2322812140060  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية125 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة محمد يعقوب مهدي2522822150133  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية126 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة مهند شمخي جابر2322812140063  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية127 

فنون تطبيقيةانثىمريم كريم طالب عبد2322812150068  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية128 

فنون تطبيقيةانثىموده حيدر عبد الغني عبد الهادي2322812140065  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية129 

فنون تطبيقيةانثىنبأ مشتاق فاضل محي2322812150071  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية130 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى رافد فائق فرهود2722812110090  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية131 

فنون تطبيقيةانثىنورس سعد غالي كاظم2322812150073  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية132 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية133 

الفنون(

إحيائيانثىحوراء احمد موسى جابر2322422022062 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية134 

الفنون(

تطبيقيانثىزهراء حيدر عذيب مصاول2721522055038 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية135 

الفنون(

أدبيانثىزهراء عباس فاضل عبيس2321222054009 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية136 

الفنون(

إحيائيانثىمريم علي عبد الجليل كاظم2522422022744 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية137 

الفنون(

أدبيذكرمسلم محمد كاظم جبر2221211005037 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية138 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرجعفر بشير هادي حسون200193168773 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية139 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي المرتضى محمد جاسم محمد200228698534 

فنون تطبيقيةانثىايات صلح هادي سالم2322812150043  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية140 

فنون تطبيقيةانثىزينب فارس محمد عبد علي2322812150057  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية141 

فنون تطبيقيةانثىسرى حسام علي حسين2322812600947  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية142 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه ماهر شاكر نعمه2322812150066  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية143 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد شاكر حسن2722812600392  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية144 

فنون تطبيقيةانثىهدى كريم جويلي نزيل2721812110056  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية145 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية146 

الفنون(

إحيائيذكرحسين عامر حامد محمد2322413008001 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية147 

الفنون(

أدبيذكرعبد القدوس عثمان فاخر عباس2722211005084 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية148 

الفنون(

أدبيذكرعبد ا عثمان فاخر عباس2722211005087 

صناعيذكراحمد كريم عبد الكاظم مانع2322021120003 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية149 

تجاريذكرشريف صفاء الدين صبري عباس2322611600158 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية150 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيانثىامينة اياد عبيد كاظم1022227012002  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية1 

أدبيانثىايات احمد كاطع كرمش1222226002001  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية2 

أدبيذكرايمن صلح احمد ناصر2122211065019  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية3 

أدبيذكرايهاب شهيد كريم حيدر2322211027012  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية4 

أدبيذكرحسن جاسم محمد سبتي2622211025004  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية5 

أدبيذكرحسن عبد المير كاظم ابو النص2621211018007  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية6 

أدبيذكرحسين علي دوهان حسن2322217029010  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية7 

أدبيذكرحيدر احمد خضير حمزه2322217029011  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية8 

أدبيذكرحيدر علي يوسف عبد ا2222211082035  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية9 

أدبيذكرحيدر ميثم سلمان حسن2322217029013  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية10 

أدبيانثىرسل صفاء غني كاظم1222227003004  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية11 

أدبيانثىزهراء كريم كاظم كاطع1322222038017  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية12 

أدبيذكرزين الساجدين كريم عبيد رضا2422211035009  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية13 

أدبيذكرسجاد علي عبد الحسين جحيل2322217021007  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية14 

إحيائيانثىسجى صالح حسن بريسم1421422047014  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية15 

أدبيذكرعقيل حميد محسن محمد2322211042014  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية16 

أدبيانثىفاطمه عبد الهادي صالح قدوري1222227003013  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية17 

أدبيذكركاظم حسين جعفر علي2521211036048  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية18 

أدبيذكرمجتبى نعيمه عناد عكار2622211008052  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية19 

أدبيذكرمحمد صلح هادي علي2322211042026  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية20 

أدبيذكرمحمد عيسى مهدي عباس2322217006020  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية21 

أدبيذكرمسلم سعد زغير طرهيل2222211082100  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية22 

أدبيذكرمصطفى ثامر علي حسين2322211027043  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية23 

تطبيقيذكرمصطفى محمد سليم حماد1022511017102  )علمي، أدبي(قسم اللغة الكردية24 
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ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة بغداد

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيانثىآيات شهاب احمد مهدي1322226001001  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكرابو الحسن طالب عبد الكاظم فالح1221211031002  )علمي، أدبي(عام2 

ابو الحسن مصطفى عبد المير 1122211002003  )علمي، أدبي(عام3 

حسين

أدبيذكر

أدبيذكراحمد جاسم احمد محمود1122211034002  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكراحمد حسن حسين محمد1121211045006  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكراحمد حسين علوي عبد الحسن1122211014003  )علمي، أدبي(عام6 

تطبيقيذكراحمد حمزه جبار تومان1121515002006  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكراحمد خالد جاسم سلمان1122211043001  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكراحمد عدنان عبد خلف1121217012003  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكراحمد عمر عبد الحليم يوسف1322211001004  )علمي، أدبي(عام10 

تطبيقيذكراحمد قاسم حماد عبد1222511011002  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكراحمد لطيف ضاحي مكطوف1422211042003  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكراحمد موهند خليف حمد1021217011001  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكرادم مازن كريم صحن1422211025011  )علمي، أدبي(عام14 

إحيائيانثىاستبرق صالح وادي عباس1222422010003  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكراسعد محمد هاشم صكب1121211045016  )علمي، أدبي(عام16 

اسماعيل محمد نجيب عبد اللطيف 1121211031011  )علمي، أدبي(عام17 

محمد

أدبيذكر

أدبيذكراكرم احمد عبد المحسن علي1121211012010  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيانثىالء عمار عليوي كاظم1121222026002  )علمي، أدبي(عام19 

تطبيقيذكرالحارث مشعان حميد ضاري1022513017004  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرالمنتظر ايسر ابراهيم خلف1122211007005  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرامجد احمد ناظم جهاد1822211108004  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيذكرامير ثامر عبيد موسى2322211016007  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرامير ظاهر صلل عبود2322211009009  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكرانجاد جميل عباس سفاح1021211010008  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرانس ظاهر احمد صالح1222217003004  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكراياد علي راضي لفته1121211009011  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيانثىايلف نعمه فرحان محيميد1121222037003  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرايمن حماد سالم احمد1022211037012  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرايمن صدام سلمان حسن1122211053025  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيانثىايه صلح مهدي رحيم1122222034006  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيانثىايه محمد هاشم مهدي1421222032011  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيذكرايهاب مرشد حامد شهاب1322211001009  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرايوب هاني مصعد خضير1122211045018  )علمي، أدبي(عام34 

إحيائيذكربارق حسن علي فارس1121411034018  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرباقر علي مطشر بهار1121211014018  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكربراق صفاء محمد عبيد1122217005003  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكربكر جمعه غانم محمد1122217001012  )علمي، أدبي(عام38 

تطبيقيذكربكر محمد شاكر محمود1121511004039  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكربلل قاسم محمد ياسين1122211055003  )علمي، أدبي(عام40 

أدبيانثىبنين احمد حطاب فزاع1221222041013  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيانثىبنين مازن شاكر هادي1222224004001  )علمي، أدبي(عام42 

إحيائيانثىتبارك عبد الحسين منعثر ثجيل1422422057040  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرجاسم جبار مطر مدب1122211044013  )علمي، أدبي(عام44 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرجعفر حيدر عبد الرحمن سلمان1122211003006  )علمي، أدبي(عام45 

أدبيذكرجعفر سليم رحيم فاضل1221211038018  )علمي، أدبي(عام46 

أدبيذكرحارث طارق عبيد محسن1122217001016  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرحسن عامر حسن محمد1122211043007  )علمي، أدبي(عام48 

أدبيذكرحسن عدي مهدي عبدال2121211083012  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرحسن عماد كاظم عبد الملك1421215003009  )علمي، أدبي(عام50 

إحيائيذكرحسين احمد صدام موسى1122411007011  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرحسين احمد كزار محيبس2621211015027  )علمي، أدبي(عام52 

إحيائيذكرحسين حارث حميد شاكر1121411017034  )علمي، أدبي(عام53 

أدبيذكرحسين زهير نجم عبدا1222211011013  )علمي، أدبي(عام54 

تطبيقيذكرحسين ستار رزاق هادي1521511010024  )علمي، أدبي(عام55 

أدبيذكرحسين علي طالب عبد الزهرة1421211051015  )علمي، أدبي(عام56 

أدبيذكرحسين علي محول منهل1122211026027  )علمي، أدبي(عام57 

أدبيذكرحسين مجيد بحر عفيف1821211106010  )علمي، أدبي(عام58 

أدبيذكرحمزه ابراهيم كردي فرحان1022217001006  )علمي، أدبي(عام59 

أدبيانثىحنان عدنان جاسم نزال1422226006005  )علمي، أدبي(عام60 

إحيائيانثىحياة نشمي سهيل عبد ا1022422044008  )علمي، أدبي(عام61 

أدبيذكرحيدر اكرم جسام محمد1422217001003  )علمي، أدبي(عام62 

تطبيقيذكرحيدر نجم عبيد جاسم1021511022018  )علمي، أدبي(عام63 

تطبيقيذكرخالد حسين زيدان خلف1021511011019  )علمي، أدبي(عام64 

إحيائيانثىختام احمد عيسى عزيز1422422043081  )علمي، أدبي(عام65 

خليل فخري عبد الرزاق عبد 1121411012014  )علمي، أدبي(عام66 

القادر

إحيائيذكر

تطبيقيانثىدانيه ماجد حميد موسى2321526001051  )علمي، أدبي(عام67 

تطبيقيانثىدنيا علي عبد الرزاق كاظم1121522006018  )علمي، أدبي(عام68 

أدبيانثىديار مشرق ابراهيم عباس1122222059007  )علمي، أدبي(عام69 

أدبيانثىرؤى رافي علي حسين1122222053005  )علمي، أدبي(عام70 

أدبيانثىرانيا محمد عليوي حسين1121222020012  )علمي، أدبي(عام71 

رشا لؤي عبد الوهاب عبد 1422224022004  )علمي، أدبي(عام72 

الصاحب

أدبيانثى

أدبيذكررشيد نزار حسن رشيد2622211050011  )علمي، أدبي(عام73 

أدبيذكررضا فلح حسن محمد1222211009098  )علمي، أدبي(عام74 

أدبيانثىرند حيدر عبد الحسن هادي1422222013015  )علمي، أدبي(عام75 

أدبيانثىرواء تحسين علي محمود1121226005015  )علمي، أدبي(عام76 

أدبيانثىروان سعد خضر ناصر1121222058021  )علمي، أدبي(عام77 

تطبيقيانثىروى بشير حسن صويح1221522017022  )علمي، أدبي(عام78 

أدبيانثىريام رحيم عبيس محمد1421222004011  )علمي، أدبي(عام79 

أدبيانثىزهراء حسين جمعه ياسين1121222012043  )علمي، أدبي(عام80 

أدبيانثىزهراء حسين لفي حسن1121222020020  )علمي، أدبي(عام81 

أدبيانثىزهراء خالد موحي بشاره1422222033041  )علمي، أدبي(عام82 

أدبيانثىزهراء محمد سلمان محمود1121227004008  )علمي، أدبي(عام83 

أدبيذكرزيد فائز بري طاهر1122211001010  )علمي، أدبي(عام84 

زين العابدين عدنان محمد علي 2321211023012  )علمي، أدبي(عام85 

عاشور

أدبيذكر

أدبيانثىزينب شلل مزعل عباس1421226005015  )علمي، أدبي(عام86 

أدبيانثىزينب طه خضير عباس1121222041030  )علمي، أدبي(عام87 
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الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيانثىزينب قاسم حمزه عبد الحسين1222222007029  )علمي، أدبي(عام88 

أدبيانثىسارة عامر حسن ناصر1422222013024  )علمي، أدبي(عام89 

أدبيانثىساره احمد شاكر ضيدان1121222057014  )علمي، أدبي(عام90 

أدبيانثىساره عوده رحيمه ناصر1522222009049  )علمي، أدبي(عام91 

أدبيذكرسجاد باسم علي حسين1122211043012  )علمي، أدبي(عام92 

أدبيذكرسجاد سعد كاظم لفته1222211036035  )علمي، أدبي(عام93 

أدبيذكرسجاد عباس خضير خلف1121211007036  )علمي، أدبي(عام94 

أدبيذكرسجاد عبد الرحمن محسن خلف1221215001046  )علمي، أدبي(عام95 

أدبيذكرسجاد فلح سلمان عبود1122217005006  )علمي، أدبي(عام96 

أدبيذكرسجاد محمود محمد حسن1921211094012  )علمي، أدبي(عام97 

أدبيذكرسجاد ياسين اسماعيل شعلن1122211024013  )علمي، أدبي(عام98 

أدبيانثىسجى ضياء حميد مناتي1122222050017  )علمي، أدبي(عام99 

أدبيانثىسجى عماد كاظم خليف1422222058020  )علمي، أدبي(عام100 

أدبيانثىسرى محمد موحان مذكور1122222017055  )علمي، أدبي(عام101 

أدبيذكرسعدون محمد سعدون علوان1122211045043  )علمي، أدبي(عام102 

أدبيانثىسفانه صباح عبد الحمزه سلمان1122222057012  )علمي، أدبي(عام103 

أدبيذكرسفيان فارس علي عبد1122211034030  )علمي، أدبي(عام104 

تطبيقيذكرسليمان علي صادق ذياب1022511026042  )علمي، أدبي(عام105 

تطبيقيانثىسما سلمان داود سلمان1222522050039  )علمي، أدبي(عام106 

أدبيذكرشعلن فوزان قيس محمد1322211001024  )علمي، أدبي(عام107 

أدبيذكرشهاب حيدر ظاهر حبيب2321211022015  )علمي، أدبي(عام108 

أدبيانثىصابرين خالد أحمد خضير1122222034029  )علمي، أدبي(عام109 

أدبيانثىصفا حميد حسين مفتاح1221222043065  )علمي، أدبي(عام110 

أدبيانثىضحى جلل عدنان محمد1422222053013  )علمي، أدبي(عام111 

تطبيقيذكرطه علء حسين محمود1321511027035  )علمي، أدبي(عام112 

أدبيذكرعباس ثائر خضير عباس1422211023119  )علمي، أدبي(عام113 

أدبيذكرعباس حبيب صباح فياض1521211013050  )علمي، أدبي(عام114 

أدبيذكرعباس حيدر علي حسين1422211017045  )علمي، أدبي(عام115 

أدبيذكرعباس هادي علي حسن1121211026056  )علمي، أدبي(عام116 

عبد الرحمن ادريس اسماعيل 1922211100021  )علمي، أدبي(عام117 

محسن

أدبيذكر

أدبيذكرعبد الرحمن حيدر داخل عجلن1022211008054  )علمي، أدبي(عام118 

أدبيذكرعبد الرحمن سعد احمد حسن1022211022039  )علمي، أدبي(عام119 

عبد العزيز غانم عذاب عبد 1122211050037  )علمي، أدبي(عام120 

الحسين

أدبيذكر

أدبيذكرعبد العزيز هشام خليل ابراهيم1222211015018  )علمي، أدبي(عام121 

تطبيقيذكرعبد القادر ثامر شاكر جواد1122511009021  )علمي، أدبي(عام122 

أدبيذكرعبد ا احمد جعفر مسلم1122218001341  )علمي، أدبي(عام123 

تطبيقيذكرعبد ا سالم مخلف موسى1022511011027  )علمي، أدبي(عام124 

أدبيذكرعبد ا طاهر ياسين شعلن1122211046035  )علمي، أدبي(عام125 

أدبيذكرعبد ا علي عبد زيد كاظم2322211013025  )علمي، أدبي(عام126 

أدبيذكرعبد ا عمر شاكر شفيق1122211054061  )علمي، أدبي(عام127 

تطبيقيذكرعبد ا محمد علي حسين1122511020100  )علمي، أدبي(عام128 

عبد الملك هشام عبد الملك عبد 1122211052076  )علمي، أدبي(عام129 

الهادي

أدبيذكر

أدبيانثىعذراء حافظ جواد عوزي2122222011021  )علمي، أدبي(عام130 
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أدبيذكرعلء باسم عبود عذاب1121217002019  )علمي، أدبي(عام131 

تطبيقيذكرعلي احمد اكريم عزيز1822511115031  )علمي، أدبي(عام132 

أدبيذكرعلي احمد خلف كميت1221211038058  )علمي، أدبي(عام133 

أدبيذكرعلي جعفر صادق سلمان1022211014044  )علمي، أدبي(عام134 

أدبيذكرعلي جمال ارحيم عبد ا1121211026080  )علمي، أدبي(عام135 

أدبيذكرعلي جواد كاظم ذهب1221211030006  )علمي، أدبي(عام136 

أدبيذكرعلي خيري ضميد زمام2622211016046  )علمي، أدبي(عام137 

أدبيذكرعلي رضا عيلن صالح1521215004063  )علمي، أدبي(عام138 

أدبيذكرعلي رعد أبراهيم سماوي1521211004026  )علمي، أدبي(عام139 

أدبيذكرعلي رياض عطوان ناصر1422211017057  )علمي، أدبي(عام140 

إحيائيذكرعلي سالم حسين علي1522411006078  )علمي، أدبي(عام141 

أدبيذكرعلي سعد جاسم شلش1122211007048  )علمي، أدبي(عام142 

تطبيقيذكرعلي شعلن فرحان علي1222511023047  )علمي، أدبي(عام143 

أدبيذكرعلي صباح زكم علي1021211011022  )علمي، أدبي(عام144 

أدبيذكرعلي طه ضاحي حمد1022211017042  )علمي، أدبي(عام145 

أدبيذكرعلي عامر علي حسين1421211051039  )علمي، أدبي(عام146 

أدبيذكرعلي عبد مشعان عباس1022217005025  )علمي، أدبي(عام147 

أدبيذكرعلي كامل زيدان رجه1122217001046  )علمي، أدبي(عام148 

أدبيذكرعلي كامل محمد راضي1121211007058  )علمي، أدبي(عام149 

أدبيذكرعلي محمد شكر محمد1021211014049  )علمي، أدبي(عام150 

تطبيقيذكرعلي هادي علوي زبون1221511028130  )علمي، أدبي(عام151 

أدبيذكرعلي ياسين خضير خلف1122215008011  )علمي، أدبي(عام152 

أدبيذكرعماد رعد محمد ضبع1122217002017  )علمي، أدبي(عام153 

تطبيقيذكرعمار عادل خضير جاسم1121511022035  )علمي، أدبي(عام154 

أدبيذكرعمار فاضل صالح جاسم1122211034047  )علمي، أدبي(عام155 

أدبيذكرعمر حسين عبد الرحمن محمد1422217001008  )علمي، أدبي(عام156 

إحيائيذكرعمر سعيد احمد سعيد1422413004003  )علمي، أدبي(عام157 

تطبيقيذكرعمر محمد شاكر حسني1021511016064  )علمي، أدبي(عام158 

أدبيذكرعمر نافع حسين مزعل1021211010030  )علمي، أدبي(عام159 

أدبيذكرعمر هيثم حامد خلف1122211031070  )علمي، أدبي(عام160 

أدبيذكرعمر ياسين دليمي محمد1022217011025  )علمي، أدبي(عام161 

أدبيذكرعمران احمد عمران عبيد2321211001048  )علمي، أدبي(عام162 

أدبيذكرعيسى رياض كزار خضير1121211045105  )علمي، أدبي(عام163 

أدبيذكرغدير حازم ضياء علي1222211039080  )علمي، أدبي(عام164 

أدبيانثىغفران محمود حاوي معيبد1121222029028  )علمي، أدبي(عام165 

أدبيذكرغيث خالد علي سهيل1122217006008  )علمي، أدبي(عام166 

أدبيذكرغيث مبدر شاكر علي1121211051009  )علمي، أدبي(عام167 

أدبيانثىفاطمة صلح عبد علي1122222037026  )علمي، أدبي(عام168 

أدبيانثىفاطمة هيثم كاظم مهدي1422222039016  )علمي، أدبي(عام169 

أدبيانثىفرقان سعدي مهدي بدر1221222046133  )علمي، أدبي(عام170 

إحيائيذكرقتيبه باسم شاكر علي1122417007013  )علمي، أدبي(عام171 

أدبيانثىقمر الزمان ثامر علي جاسم1422222008053  )علمي، أدبي(عام172 

أدبيذكركاظم عادل صخي سلومي1521211003065  )علمي، أدبي(عام173 

تطبيقيذكركريم عبد الوهاب كريم حسن1422515002041  )علمي، أدبي(عام174 

تطبيقيانثىماريا مجيد حميد محمد1121524002002  )علمي، أدبي(عام175 

أدبيذكرمجتبى عمار اسماعيل اسحاق2622211015084  )علمي، أدبي(عام176 
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أدبيذكرمحسن عدنان محيسن حسين2122211027017  )علمي، أدبي(عام177 

إحيائيذكرمحمد احمد مجيد سلمان1422411003157  )علمي، أدبي(عام178 

أدبيذكرمحمد اسعد حسين علي1122215008014  )علمي، أدبي(عام179 

أدبيذكرمحمد تقي جواد كاظم موسى1122211052117  )علمي، أدبي(عام180 

أدبيذكرمحمد جاسم علي حسين1122211043023  )علمي، أدبي(عام181 

أدبيذكرمحمد جلل ندى عباس1122211043024  )علمي، أدبي(عام182 

أدبيذكرمحمد جواد جاسب جلوب معرب1522211003085  )علمي، أدبي(عام183 

تطبيقيذكرمحمد حامد فرحان ابراهيم1021511032022  )علمي، أدبي(عام184 

أدبيذكرمحمد حمزة غانم عرمان1122211026096  )علمي، أدبي(عام185 

أدبيذكرمحمد حمزة كامل حمد1821211006025  )علمي، أدبي(عام186 

أدبيذكرمحمد سامي حسين محمد1121211046048  )علمي، أدبي(عام187 

أدبيذكرمحمد سعدون كاظم مجباس2321217015026  )علمي، أدبي(عام188 

تطبيقيذكرمحمد صلح مهدي شاكر1321511027088  )علمي، أدبي(عام189 

أدبيذكرمحمد ضياء عادل عباس1122215003037  )علمي، أدبي(عام190 

أدبيذكرمحمد عادل محسن تركي1221211009203  )علمي، أدبي(عام191 

أدبيذكرمحمد عبد الخالق عباس حنون1222211006018  )علمي، أدبي(عام192 

أدبيذكرمحمد عقيل مشعل سليمان1022211027066  )علمي، أدبي(عام193 

تطبيقيذكرمحمد علي رحيم ناصر حسين1121511016037  )علمي، أدبي(عام194 

أدبيذكرمحمد عماد هوار محمد1122211024049  )علمي، أدبي(عام195 

أدبيذكرمحمد غانم مذري فاضل2622211015094  )علمي، أدبي(عام196 

أدبيذكرمحمد فاضل مريح عبيد1422211001040  )علمي، أدبي(عام197 

أدبيذكرمحمد قاسم مطشر عواد1421211048074  )علمي، أدبي(عام198 

أدبيذكرمحمد قيصر داود سلمان1322211031082  )علمي، أدبي(عام199 

أدبيذكرمحمد كامل عويد نغيمش1121211054077  )علمي، أدبي(عام200 

أدبيذكرمحمود احمد خزعل عباس1122211007068  )علمي، أدبي(عام201 

أدبيذكرمحمود علي عودة عجد2322211010015  )علمي، أدبي(عام202 

أدبيذكرمحمود فرج مهاوش محمد1021217005035  )علمي، أدبي(عام203 

أدبيذكرمرتضى اسعد جبار علي1222211016052  )علمي، أدبي(عام204 

أدبيانثىمريم حسين علي موسى1422226005006  )علمي، أدبي(عام205 

أدبيانثىمريم سليم جاسب حسين1321222031120  )علمي، أدبي(عام206 

أدبيانثىمريم علء مارد علوان1021222043049  )علمي، أدبي(عام207 

أدبيذكرمصطفى احمد دلف حمود1122211024051  )علمي، أدبي(عام208 

أدبيذكرمصطفى حكيم غازي مجذاب1222211016056  )علمي، أدبي(عام209 

تطبيقيذكرمصطفى عدي محمد سليمان1422511020103  )علمي، أدبي(عام210 

أدبيذكرمصطفى عماد حمود عبد1121211024049  )علمي، أدبي(عام211 

أدبيذكرمصطفى محمد احمد محمد1422211029093  )علمي، أدبي(عام212 

أدبيذكرمصطفى نجم عبد الرضا خويفج1422211023245  )علمي، أدبي(عام213 

أدبيذكرمعروف وليد محمود صالح1022211004035  )علمي، أدبي(عام214 

أدبيذكرمقتدى نبيل ياسين جابر1521211001119  )علمي، أدبي(عام215 

أدبيذكرمنتظر اركان رمضان عباس1522211003111  )علمي، أدبي(عام216 

أدبيذكرمنتظر حيدر شناوه عنيد2222211021040  )علمي، أدبي(عام217 

أدبيذكرمهيمن علوي دحام حمود2622211024032  )علمي، أدبي(عام218 

أدبيذكرموسى الكاظم حسين جعفر جاسم1522211008181  )علمي، أدبي(عام219 

أدبيذكرموسى غسان شاكر حسين1222211039112  )علمي، أدبي(عام220 

أدبيذكرموفق محيسن محمد عباس1022211011051  )علمي، أدبي(عام221 

أدبيانثىميامين يونس خضير عباس1121222036040  )علمي، أدبي(عام222 
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أدبيانثىميسم خالد احمد محسن1122222053019  )علمي، أدبي(عام223 

إحيائيذكرنور الدين حاتم وهيب كاظم1821417077068  )علمي، أدبي(عام224 

أدبيانثىنور قاسم حسن كيطان1322222018076  )علمي، أدبي(عام225 

أدبيذكرهمام محسن ابراهيم حسون1022217004014  )علمي، أدبي(عام226 

أدبيانثىهنادي ماجد علوان كاظم1121222065015  )علمي، أدبي(عام227 

أدبيذكرهيبة كاظم عليوي كاظم1222211009292  )علمي، أدبي(عام228 

أدبيذكرياسر طارق عادل ياسين1122211030045  )علمي، أدبي(عام229 

أدبيذكرياسر فيصل غازي خضير1122211024056  )علمي، أدبي(عام230 

أدبيذكريوسف حسن احمد نجم1122211021061  )علمي، أدبي(عام231 

أدبيذكريوسف خالد علي حسين1121215004220  )علمي، أدبي(عام232 

أدبيذكريوسف علي حسين علي2621217021013  )علمي، أدبي(عام233 

أدبيذكريوسف ياسين خضير عباس1122211034077  )علمي، أدبي(عام234 

صناعيذكراكرم حسن علي عبد1122081100016  )مهني(عام235 

صناعيذكرحيدر عبد الناصر عبد ا حسن1322151190007  )مهني(عام236 

فنون تطبيقيةانثىدر اسمر احمد سليمان1122812140042  )مهني(عام237 

الحاسوب وتقنية ذكرذو الفقار هشام علي عكله1422541120049  )مهني(عام238 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىرزان ظافر عبد الكريم ابراهيم1222812140024  )مهني(عام239 

فنون تطبيقيةانثىروان حسام مانع زغير1222812140026  )مهني(عام240 

فنون تطبيقيةانثىزينب مفيد جبار حسين1122812120078  )مهني(عام241 

الحاسوب وتقنية ذكرسجاد رعد زوير عليوي1322521130005  )مهني(عام242 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرعبد الرحمن عمر صبار لطوفي1922521110061  )مهني(عام243 

المعلومات

صناعيذكرعلي انس عبد الحسن عويد2822031110091  )مهني(عام244 

الحاسوب وتقنية ذكرعلي عباس غازي حبيب1322521130012  )مهني(عام245 

المعلومات

صناعيذكرمحمود وئام حامد جاسم1022361010110  )مهني(عام246 

الحاسوب وتقنية ذكرمرتضى علء جبار يوسف1022521130061  )مهني(عام247 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىمريم ضياء مدلول هاشم1422812210023  )مهني(عام248 

فنون تطبيقيةانثىهمسة رضا عبد زاير1022812100078  )مهني(عام249 

ابطال )علمي، أدبي، عام250 

الفنون(

تطبيقيذكراحمد قاسم جعفر عكال1521511001010 

ابطال )علمي، أدبي، عام251 

الفنون(

أدبيذكرالسجاد علي شريح كاطع1421215009017 

ابطال )علمي، أدبي، عام252 

الفنون(

أدبيذكرامير اكرم جواد علي2321211024005 

ابطال )علمي، أدبي، عام253 

الفنون(

أدبيذكرباقر رحيم قاسم كاظم1422211003023 

ابطال )علمي، أدبي، عام254 

الفنون(

أدبيذكرحر عبد الله مجيد رمضان2621211015023 

ابطال )علمي، أدبي، عام255 

الفنون(

تطبيقيذكرحسين الماس حسيب محمد1121511049050 

ابطال )علمي، أدبي، عام256 

الفنون(

الفنونانثىرند حيدر جواد علي1022622024009 

ابطال )علمي، أدبي، عام257 

الفنون(

أدبيذكرسجاد عبد العزيز عبد ا شبرم2621211013054 
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ابطال )علمي، أدبي، عام258 

الفنون(

أدبيذكرسجاد كامل زغير سلطان1521211010021 

ابطال )علمي، أدبي، عام259 

الفنون(

تطبيقيذكرعباس حسين عباس جاسم1121511009036 

ابطال )علمي، أدبي، عام260 

الفنون(

أدبيذكرعبد ا اركان صبحي محمود1321211001032 

ابطال )علمي، أدبي، عام261 

الفنون(

الفنونذكرعبد ا عباس حميد حسن1022611026012 

ابطال )علمي، أدبي، عام262 

الفنون(

أدبيذكرعلي محمد ناجي مشكور1221211009161 

ابطال )علمي، أدبي، عام263 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عباس جابر هاشم1521211007185 

ابطال )علمي، أدبي، عام264 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عماد عزيز عباس1421215001106 

ابطال )علمي، أدبي، عام265 

الفنون(

أدبيذكرمرتضى علي عبد الزهرة عبيد1122211048071 

ابطال )علمي، أدبي، عام266 

الفنون(

إحيائيانثىمريم توفيق عبد المجيد سعد ا1021426002049 

ابطال )علمي، أدبي، عام267 

الفنون(

إحيائيذكرمعاذ عماد عواد حسين1121411004129 

ابطال )علمي، أدبي، عام268 

الفنون(

أدبيذكرمقتدى محمد عودة حميد1222211009276 

ابطال )علمي، أدبي، عام269 

الفنون(

تطبيقيذكرنور الدين عامر زيدان خلف1021511029054 

تجاريذكرحسين فالح حسن وشل1421611200007 ابطال )مهني(عام270 

تجاريذكرديار باسم احمد حميد1022621320029 ابطال )مهني(عام271 

تجاريذكرعبد الرحمن عبد ا محل عواد1922611600749 ابطال )مهني(عام272 

صناعيذكرعبد ا منذر حسين محمد1022331150035 ابطال )مهني(عام273 

الحاسوب وتقنية ذكرغسان سعد جميل غضب1422521160066 ابطال )مهني(عام274 

المعلومات

صناعيذكركرار حيدر محمد مطير1521321010017 ابطال )مهني(عام275 

تجاريذكرمحمد حسام حنش عبد المهدي1421611200023 ابطال )مهني(عام276 

تجاريذكرمصطفى معد صبحي سلمان1221611700018 ابطال )مهني(عام277 

الحاسوب وتقنية ذكرمنتظر خالد محمد سراج علي1422521240070 ابطال )مهني(عام278 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرموسى ساجد جمعة سعيد1522521100046 ابطال )مهني(عام279 

المعلومات
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تطبيقيانثىاستبرق حازم محمد منادي1322522022001  )علمي، أدبي(عام1 

إحيائيانثىتقى جواد احمد محسن1822422110015  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىتمارا خالد ناجي نجيب1321222047007  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيانثىرقيه تقي زغير موسى2622422041006  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيانثىسراب علي محمود صالح1222222003020  )علمي، أدبي(عام5 

إحيائيانثىسرى بشير احمد جوير1022422026038  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىصابرين عادل احمد حسين1322222018057  )علمي، أدبي(عام7 

إحيائيانثىطوى ليث خليل ابراهيم1322422004081  )علمي، أدبي(عام8 

تطبيقيانثىكوثر سامي كريم حسين1222522023012  )علمي، أدبي(عام9 

إحيائيانثىمسار ناجي عبد الرضا حسن1422422068104  )علمي، أدبي(عام10 

إحيائيانثىمنار وميض جعفر امين2622422040139  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيانثىندى عادل عزيز حسن1222222018075  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيانثىنور الهدى حمزه حسين شكير2622226003014  )علمي، أدبي(عام13 

إحيائيانثىنور حاتم فاخر عصواد1421426006132  )علمي، أدبي(عام14 

إحيائيانثىهاجر فاضل جابر كاظم1321422031189  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيانثىهبه سامر عبد الحمزه عبد المنعم1022222036052  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيانثىهيام عباس سيد خلف1022222025038  )علمي، أدبي(عام17 

فنون تطبيقيةانثىامنه محمود تركي حطحوط2122812600340  )مهني(عام18 

تجاريانثىتبارك حسن عمران موسى1322622270024  )مهني(عام19 

فنون تطبيقيةانثىجيهان حسن رسول عبد المير1222812140023  )مهني(عام20 

تجاريانثىرتاج احمد عبد الهادي محمد1122622310016  )مهني(عام21 

تجاريانثىزهراء علي حسين جاسم1422622330029  )مهني(عام22 

فنون تطبيقيةانثىسجى مؤيد عويد طاهر1322812230046  )مهني(عام23 

الحاسوب وتقنية انثىسكينه قيس حسين خلف1322522250016  )مهني(عام24 

المعلومات

تجاريانثىعائشه حسن علي حسين1422612340016  )مهني(عام25 

صناعيانثىفاطمه عدنان حمزه جاسم1822322070046  )مهني(عام26 

فنون تطبيقيةانثىمريم هيثم علي حسين1222812140038  )مهني(عام27 

فنون تطبيقيةانثىنورهان عادل نحش حامي1322812250057  )مهني(عام28 

فنون تطبيقيةانثىهاله عمر محمود كامل2122812600456  )مهني(عام29 

ابطال )علمي، أدبي، عام30 

الفنون(

أدبيانثىزينب علي ابراهيم غضبان1321222019019 

تجاريانثىسرى مظفر محمد احمد1321612270008 ابطال )مهني(عام31 
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مدارس الوقفينذكراحسان وليد مجيد حميد200485610944  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة1 

مدارس الوقفينذكراحمد علي صالح محمد200337275414  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة2 

مدارس الوقفينانثىاخلص احسان صبري وهيب200488306364  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة3 

مدارس الوقفينذكرادريس علي حاتم فزع200327002657  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة4 

مدارس الوقفينذكراسامه صباح عواد برغش200213413283  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة5 

مدارس الوقفينانثىاسراء حامد محمد شعلن200344408825  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة6 

مدارس الوقفينانثىامنه احمد علي فهد238228  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة7 

مدارس الوقفينانثىامنه علوي فرج عدنان200345845014  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة8 

مدارس الوقفينذكربشار عمار خالد صالح189854  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة9 

مدارس الوقفينذكرحذيفة مجيد حميد محمد200178502329  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة10 

مدارس الوقفينذكرحسن فاضل علوان حمد200221028871  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة11 

مدارس الوقفينذكرحسين علي حسين علوان200270221799  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة12 

مدارس الوقفينذكرحميد محمد مجيد فدعم701697  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة13 

مدارس الوقفينانثىديلن اياد جاسم محمد438884  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة14 

مدارس الوقفينانثىسجد قصي مفيد عبدالمير200317715242  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة15 

مدارس الوقفينذكرصالح حبيب عبدا مجبل200259959894  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة16 

مدارس الوقفينذكرعادل وسام عبدالباقي عبود200127337442  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة17 

مدارس الوقفينذكرعلي عثمان كامل منصور200485777942  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة18 

مدارس الوقفينذكرعمر اركان ثامر محمد200352157755  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة19 

مدارس الوقفينذكرمجاهد حسين اوحيد جياد200261975743  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة20 

مدارس الوقفينذكرمحمد عبدا حمادي صالح641607  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة21 

مدارس الوقفينذكرملهم نجاح حسين احمد981981  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة22 

مدارس الوقفينانثىابرار زهير عبدالعزيز عبدالكريم589162  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة23 

مدارس الوقفينذكرابوبكر هيثم شاكر معروف200472054658  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة24 

مدارس الوقفينذكرادهم قيس غفوري مهدي203312504594  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة25 

مدارس الوقفينانثىاسراء نذير علي حسن200222428934  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة26 

مدارس الوقفينانثىامنه حسن علي بربوت157937  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة27 

مدارس الوقفينذكرانس عبدالكريم معتوك عبدالقادر200540165098  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة28 

مدارس الوقفينانثىاية ذياب فرحان عبدالرزاق200404605389  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة29 

مدارس الوقفينانثىاية وائل عبدالهادي رشيد200389874989  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة30 

مدارس الوقفينانثىبتول حسين مسربت عبد200424206229  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة31 

مدارس الوقفينانثىبسمله ستار محمد محسن200454549444  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة32 

مدارس الوقفينذكربكر طالب محسن باسم62668  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة33 

مدارس الوقفينذكربلل جليل هادي احمد200446059608  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة34 

مدارس الوقفينانثىبلسم عمار سلمان هظم200265599419  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة35 

مدارس الوقفينانثىبنين باسم محمد حاسم200388916880  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة36 

مدارس الوقفينانثىتبارك كثير مالك عبدالكريم200494317388  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة37 

مدارس الوقفينانثىتمارة اثير عيسى علي773588  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة38 

مدارس الوقفينذكرحاتم عبدالكريم محمود حمدان200366090781  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة39 

مدارس الوقفينذكرحارث سعد محمد رميض1082369  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة40 

مدارس الوقفينذكرحبيب كريم عليوي عطية20044939010  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة41 

مدارس الوقفينانثىحنين احمد حسين لطيغي485331  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة42 

مدارس الوقفينانثىحوراء حكمت شاكر عزيز200493424481  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة43 

مدارس الوقفينانثىحوراء محمد دعير ساهي316022  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة44 

مدارس الوقفينانثىداليا عدي ضمد ساير200472761495  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة45 

مدارس الوقفينانثىروان ليث جودت كاظم629584  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة46 
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مدارس الوقفينانثىزبيدة احمد خميس محمود200326421923  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة47 

مدارس الوقفينانثىزهراء خلف ناصر ثابت200195945162  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة48 

مدارس الوقفينانثىزهراء قاسم عبد ثجيل200371095429  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة49 

مدارس الوقفينانثىزينب بدر محجوب جاسم200408523056  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة50 

مدارس الوقفينانثىسراء عصام الماز محمد20047003405  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة51 

مدارس الوقفينذكرسيف ليث غفوري مهدي200378287263  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة52 

مدارس الوقفينانثىشهد باسم محمد عبدا594784  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة53 

مدارس الوقفينانثىشهد قائد اركان سلمان200418055971  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة54 

مدارس الوقفينانثىضحى صلح فرهود شلل744199  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة55 

مدارس الوقفينذكرطه محمد حمد رشيد628863  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة56 

مدارس الوقفينانثىطيبة ميثاق فاضل ابراهيم235264  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة57 

مدارس الوقفينانثىعائشه احمد جاسم عجيل200454260192  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة58 

مدارس الوقفينذكرعباس وعد شرهان محمد862047  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة59 

مدارس الوقفينذكرعبدالجليل علي عبدالجليل عبيد827956  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة60 

مدارس الوقفينذكرعبدالسلم فيصل سمير زيدان861214  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة61 

مدارس الوقفينذكرعبدالعزيز احمد فرج طه200395219796  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة62 

مدارس الوقفينذكرعبدا حاتم عبدالكريم يوسف200354902310  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة63 

مدارس الوقفينذكرعلي حميد مجيد فدعم200313070900  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة64 

مدارس الوقفينذكرعلي صاحب حبيب جلب200142947924  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة65 

مدارس الوقفينذكرعمر اياد داود مهدي200466063968  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة66 

مدارس الوقفينذكرعمر وائل عبدالهادي رشيد200430863228  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة67 

مدارس الوقفينانثىغفار عثمان عدنان مهدي803429  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة68 

مدارس الوقفينانثىفاطمة حازم عبدا صالح200306366370  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة69 

مدارس الوقفينذكرمحمد سعد شهاب حمودي200439911199  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة70 

مدارس الوقفينذكرمحمد قاسم محمد سعيد31161  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة71 

مدارس الوقفينذكرمحمد مهدي فلحي جودة200213843036  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة72 

مدارس الوقفينانثىمريم احمد خضير احمد489033  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة73 

مدارس الوقفينذكرمصعب ياسين محمد جواد98338  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة74 

مدارس الوقفينانثىملك عادل رحمن حسون200188675595  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة75 

مدارس الوقفينانثىنبا محمد حسين حسن504600  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة76 

مدارس الوقفينانثىنرجس عبدالكريم زغير غاجى200317681051  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة77 

مدارس الوقفينانثىنورالهدى فوزي طعمه منصور182403  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة78 

مدارس الوقفينانثىهالة مشتاق جمعة عبد200203624843  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة79 

مدارس الوقفينانثىهبه حكمت ابراهيم عبدالنبي549072  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة80 

مدارس الوقفينذكروسام عيسى زعال كاظم200032018074  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة81 

مدارس الوقفينذكريحيى حميد صبري شيهاب564882  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة82 

مدارس الوقفينذكريوسف احمد علي حمادي200344509751  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة83 

مدارس الوقفينذكريوسف طه حسين لطفي169315  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة84 

مدارس الوقفينذكرابراهيم زياد محمود علوان200498808746  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي85 

مدارس الوقفينذكرابراهيم صلح جاسم محمد200171905331  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي86 

مدارس الوقفينذكراحمد ابراهيم احمد محمد200358093316  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي87 

مدارس الوقفينذكراوس محمد جاسم محمد200342310444  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي88 

مدارس الوقفينانثىايمان احمد فرحان ضياء200465663350  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي89 

مدارس الوقفينانثىبشرى محمد حمدي هادي200377121534  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي90 

مدارس الوقفينذكربهاء ابراهيم مهدي صالح200158825055  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي91 

مدارس الوقفينذكرجاسم اخضير خليل جهجاه74731  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي92 
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مدارس الوقفينذكرحبيب ابراهيم طه ناموس374187  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي93 

مدارس الوقفينذكرحسين عمر سامي مهدي200480394946  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي94 

مدارس الوقفينذكرحيدر سعد عبود مصطفى200257102977  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي95 

مدارس الوقفينانثىرسل راسم خضير عليوي200519164503  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي96 

مدارس الوقفينانثىرفل احمد عبدالعزيز شهاب200022123649  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي97 

مدارس الوقفينانثىرقية ابراهيم حسين علوان181588  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي98 

مدارس الوقفينانثىريم ظافر ابراهيم جبر200262756274  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي99 

مدارس الوقفينانثىزهراء حسين علي حسين20046725188  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي100 

مدارس الوقفينانثىشهد رائد حميد ناجي200323625635  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي101 

مدارس الوقفينذكرصباح عدنان صباح يهيج902197  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي102 

مدارس الوقفينذكرطه نبيل حامد عبدالحميد200487815313  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي103 

مدارس الوقفينذكرعبد الملك حميد محمود مطلك375743  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي104 

مدارس الوقفينذكرعبد غفور عبد محيميد200301172660  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي105 

مدارس الوقفينذكرعبدالحكيم اياد كريم رجه200080445678  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي106 

مدارس الوقفينذكرعبدالستار خلف كاظم عبود536441  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي107 

مدارس الوقفينذكرعبدالعزيز عبدالرحمن احمد عبد141811  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي108 

مدارس الوقفينذكرعبدالعزيز مدحت شمخي جبر200224467973  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي109 

مدارس الوقفينذكرعبدالعظيم محمد ابراهيم جاسم200320964815  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي110 

عبداللطيف عامر عبدالرحمن 200254619557  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي111 

محمود

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرعبدا عامر عبدالرحمن محمود200472568796  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي112 

مدارس الوقفينذكرعبدا عثمان عبدا محمد200170868828  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي113 

مدارس الوقفينذكرعبدا علي سلمة داود100459042740  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي114 

مدارس الوقفينانثىعذراء ماجد حميد نجم200252623469  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي115 

مدارس الوقفينذكرعمر علي فرمان احمد202348  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي116 

مدارس الوقفينذكرعيسى حميد مجيد فدعم200379397870  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي117 

مدارس الوقفينانثىفاطمة احمد اسماعيل خليل11404  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي118 

مدارس الوقفينانثىفاطمة ياسين هادي احمد200233810177  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي119 

مدارس الوقفينذكركرار ابراهيم صادق شنين992776  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي120 

مدارس الوقفينانثىماجده هيثم عبداللطيف محمود807311  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي121 

مدارس الوقفينذكرمحمد باسم عبدا عكل786248  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي122 

مدارس الوقفينذكرمرتضى علي عيسى جبر200137652751  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي123 

مدارس الوقفينذكرمصطفى رائد عبدالرسول حسين200252451807  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي124 

مدارس الوقفينانثىملك عدي عبدالرحيم الثاميري450057  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي125 

مدارس الوقفينانثىملك فلح عبدالمهدي حسن116027  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي126 

مدارس الوقفينذكرمنذر صدام عبداللطيف محمود200306267180  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي127 

مدارس الوقفينذكرمنير رشيد سعيد عطية200055229176  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي128 

مدارس الوقفينانثىنبا جاسم علي فياض200212638046  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي129 

مدارس الوقفينانثىنبا مبدر عبدالرحمن كنوان200498194487  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي130 

مدارس الوقفينذكرنصر مهند عبدالعزيز جلب200030810278  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي131 

مدارس الوقفينانثىنوال نصير كامل شهاب941216  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي132 

مدارس الوقفينانثىنور محمد حمزة محمد200241363914  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي133 

مدارس الوقفينانثىهاجر عمر فجر زعين200324009541  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي134 

مدارس الوقفينانثىهدى فائق عبدالنبي جعفر10745735  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي135 

مدارس الوقفينانثىيقين سعد عطيه مروح200323156350  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي136 

مدارس الوقفينذكرابراهيم احمد غزال داود200295350094  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية137 
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مدارس الوقفينذكراحمد اياد هادي حمادي200201286739  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية138 

مدارس الوقفينانثىاية ناظر حمدي احمد200429350402  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية139 

مدارس الوقفينانثىفاطمة عمار فليح حسن723583  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية140 

مدارس الوقفينذكرمحمد جمال علي عبد200252708055  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية141 

مدارس الوقفينذكرمصطفى عدنان مطلب عباس200259579107  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية142 

مدارس الوقفينانثىنبا محمود عبدعلي مايع220479  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية143 

مدارس الوقفينانثىهديل ريسان محمود احمد200153641941  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية144 

مدارس الوقفينذكرياسر عمار محمد عبد200323319286  )مدارس الوقفين(قسم الفلسفة السلمية145 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد قاسم سلوم جواد200293828646 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىالء نجم عبد ا مهدي199999530979 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرتمار عبد الكريم خلف صابط200061766650 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسن قاسم عبد رشم200140562331 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىحنين منتظر حسن كاظم200377352140 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرديار احمد جواد حسن200141216887 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرنا هيثم محمد صالح ياسين200110813177 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرزين العابدين احمد جابر رهيف200282510032 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب حسن عبد الهادي منصور200167705916 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب صلح احمد سليم987859 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىغدير لؤي كريم حسن494204 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرفهد وعد عباس درويش200230402993 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد رويد حسن هليل199996422833 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية14 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد علي كامل عباس ظاهر200087743843 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية15 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنورس عايد احمد محمد200271629073 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية16 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرهاشم حيدر عباس هاشم200283524224 

فنون تطبيقيةانثىاشجان خزعل عبد المير مجيد1322812260010  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية17 

فنون تطبيقيةانثىبنين رعد زغير مريسل1322812230036  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية18 

فنون تطبيقيةانثىحوراء مهند مؤيد عبود1122812140041  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية19 

فنون تطبيقيةانثىراويه مزاحم دولت هادي1922812150022  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية20 

فنون تطبيقيةانثىرسل حارث حسن عبد الزهره1421812210008  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية21 

فنون تطبيقيةانثىزهراء باسم ظاهر جواد2722812110064  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

فنون تطبيقيةانثىزينب هادي حمزه كاظم1222812140030  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىساره احمد كاظم محمد1422812210016  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىسماح علي شنيور كاظم1322812270079  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

فنون تطبيقيةانثىشهد احمد عبد الكريم ياسين1322812110023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىصفا رعد سعد سلمان1322812270084  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 

فنون تطبيقيةانثىضحى اسعد حسن عطيه1122812130041  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 

فنون تطبيقيةانثىغدير قاسم عبد الحسن غلم1322812270089  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة هيثم دغيم كماش2222812200015  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىقدس محمد جعفر عباس1422812210020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىلجين خالد قيس احمد1322812110024  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 
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فنون تطبيقيةانثىمريم مصعب عبد المنعم طه1322812270103  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

فنون تطبيقيةانثىنرجس قيس فهد سعيد1322812250054  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية34 

فنون تطبيقيةانثىنور الهدى احمد كاظم عبد ا1322812260020  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية35 

فنون تطبيقيةانثىنور جلل عبد الوهاب عبعوب1322812270107  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية36 

فنون تطبيقيةانثىنورهان محمد مجيد علي1322812250058  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية37 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية38 

الفنون(

أدبيذكرأسامة علء حامد احمد1022217005002 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية39 

الفنون(

الفنونانثىالميامين ليث محمد حسين مجيد1022622024003 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية40 

الفنون(

أدبيانثىمريم هشام بريسم نده1121222058042 

 )معهد الحرف والفنون قسم التصميم41 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىابتهاج رافد سليم صالح543938 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التصميم42 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىرؤى احسان عبد ا رزوقي550334 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التصميم43 

الشعبية(

الحرف والفنون ذكرعلء وافر زكي خابط865365 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التصميم44 

الشعبية(

الحرف والفنون ذكرمرتضى محمد جاسم داخل200081479088 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم التصميم45 

الشعبية(

الحرف والفنون ذكرمنتظر عبد الستار عباس قاسم200275727796 

الشعبية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم46 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىافان اميد صالح خورشيد200214564181 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم47 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىام البنين مناضل كاظم منسف200290183158 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم48 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىداليا رائد مهدي صالح806163 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم49 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرغده عمار اسماعيل خليل473024 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم50 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب حيدر محمد علي جواد200197833674 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم51 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطه احمد داخل كاطع199992597191 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم52 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد العلى علي ابراهيم مجيد200295984476 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم53 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمؤمل عبد المير مزعل صالح886547 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم54 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد هاني فخري الدين رفعت866029 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم55 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمربم عبد السلم هادي حمد525870 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم56 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمرتضى صبيح مطر عذيب200297670347 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التصميم57 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى ناصر كاظم حسين199890959701 

فنون تطبيقيةانثىامال ظاهر وادي هيس1522811110035  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم58 

فنون تطبيقيةانثىايمان ظاهر وادي هيس1522812600417  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم59 

فنون تطبيقيةانثىتبارك نزار سامي خليل1322812240041  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم60 

فنون تطبيقيةانثىتقى حسين طالب مهدي1122812140037  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم61 
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فنون تطبيقيةانثىحنان عصام نزار عبد الستار1322812260011  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم62 

فنون تطبيقيةانثىحنين حيدر حسن هادي1322812110014  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم63 

فنون تطبيقيةانثىحنين راسم محمد لفته1422822210036  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم64 

فنون تطبيقيةانثىحوراء حبيب جلوب حسين1122812600547  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم65 

فنون تطبيقيةانثىحوراء سعد حاتم عوده1322812270068  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم66 

فنون تطبيقيةانثىدعاء حسن تركي حسن1322812240045  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم67 

زهراء البتول سجاد صادق محمد 2222812210038  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم68 

باقر

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىزينب عبد الكريم حبيب مخيف1422812210014  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم69 

فنون تطبيقيةذكرطارق علء طارق عباس1322821130023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم70 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة عزيز جواد كاظم1222812140035  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم71 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه انصيف جاسم عليوي1422812210019  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم72 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه حسين مصطفى محمد1322812270091  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم73 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه هيثم احمد زيدان1422822230017  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم74 

فنون تطبيقيةانثىكوثر عادل مخيبر مصطفى1122812600635  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم75 

فنون تطبيقيةانثىمريم عدي انور فليح1322812240059  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم76 

فنون تطبيقيةانثىملك باسم جبر زيدان1422822230018  )مهني فنون تطبيقية(قسم التصميم77 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم78 

الفنون(

تطبيقيانثىاديان صلح محمود حمه صالح1021522009002 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم79 

الفنون(

أدبيانثىرقيه عامر عبد الجليل حسن1122222036017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم80 

الفنون(

إحيائيانثىسلوى ابراهيم جميل ابراهيم1022422038086 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم81 

الفنون(

الفنونذكرطه توفيق محمد ناصر1122611050006 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التصميم82 

الفنون(

أدبيانثىطيبه ثامر محمد اسماعيل1022222025024 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة83 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد عماد جاسم محمد782451 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة84 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراسامه ياسر سلمان حمادي357267 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة85 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرجعفر مسلم عبد مسلم200189301474 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة86 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين عباس كشاش عبد200050270593 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة87 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىحنين عباس سهيل محل200118227019 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة88 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحيدر امين خضير حسن200200864210 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة89 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىخديجه قحطان عدنان عبد199818925183 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة90 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرقيه حسين علي طاهر939624 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة91 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد طالب نوري محسن200039299216 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة92 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسرور نذير نعمان محمد200018773293 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة93 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطه احمد عودة جوير199963198768 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة94 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد الرحمن نوري محمود جاسم81075 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة95 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد ا احمد عيدان هلل58668 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة96 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعقيل ابراهيم جاسم حمادي200071764447 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة97 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي محمود رخيص طارش200061634136 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة98 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرفهد وسام حسن عسكر199917164587 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة99 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمجتبى قاسم صحن طاهر200195181871 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة100 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد احمد عبد القهار حسن200027789797 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة101 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد صلح مهدي محمد200073708556 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة102 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد عبد الستار عباس جاسم200219865616 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة103 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرنزار بهاء الدين عيسى حسن200191475414 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة104 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكروائل ادهم سلمان نجم200176709449 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الخط والزخرفة105 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكريوسف اسماعيل علي برمط200070921781 

فنون تطبيقيةانثىحنين احمد راضي محمد1322812240044  )مهني فنون تطبيقية(قسم الخط والزخرفة106 

فنون تطبيقيةانثىرانيا رائد سامي عبد الرحمن1322812240047  )مهني فنون تطبيقية(قسم الخط والزخرفة107 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه هشام محمد فرج1322812240055  )مهني فنون تطبيقية(قسم الخط والزخرفة108 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الخط والزخرفة109 

الفنون(

الفنونذكرعبد الكريم قاسم محمد عبود2622611054009 

الحاسوب وتقنية ذكرسجاد محمد هزاع فليح1321521220020 موهوبين )مهني(قسم الخط والزخرفة110 

المعلومات

 )معهد الحرف والفنون قسم الفنون التشكيلية111 

الشعبية(

الحرف والفنون انثىاية ابراهيم اسماعيل سعيد1947421 

الشعبية

 )معهد الحرف والفنون قسم الفنون التشكيلية112 

الشعبية(

الحرف والفنون ذكريوسف غسان اياد قاسم200046992568 

الشعبية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية113 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرابراهيم باسم حمود جساب199931424100 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية114 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسراء حاتم محسن جبر200123543608 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية115 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاسراء عادل جبار فهد200036578683 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية116 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبسمة واثق وحودي حمودي200158339053 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية117 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىحوراء هاشم محمد منخي330389 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية118 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىدانيا جاسم ناصر خلف200023866673 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية119 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرانيه محمد فيصل سالم4514 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية120 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء عبد المير عزيز فالح200224517375 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية121 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد حيدر عبد الصاحب عبد296637 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية122 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسرى فاضل عباس صدري330479 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية123 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىشهد علي محمد مرهون229407 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية124 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعائشه علء حسون حمودي280104 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية125 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعقيل محمد عبد ا حسن199834396208 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية126 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعل مختار فاضل كاظم636499 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية127 

الدراسات الموسيقية(

غسق عبد الرزاق عبد الكريم 669863 

محمد

معهد الفنون الجميلةانثى

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية128 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة محمد صبيح حسين200238473694 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية129 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفرح زياد محمد صالح120642 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية130 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد علي حيدر جودة رضا200279194637 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية131 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى احمد محمد معين200288210104 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية132 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمهدي نجم عبد ا علي808520 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية133 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرموسى شكر حسين صفر199845846770 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية134 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ علي بدر مشكور200236954420 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية135 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرنور المرتضى جاسم كاظم غضيب533057 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية136 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور الهدى احمد ناصر حسين200295538578 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية137 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىورود اسماعيل ابراهيم حسن200264725579 

فنون تطبيقيةانثىاسراء حبيب ظاهر جاسم1122812140030  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية138 

فنون تطبيقيةانثىالحوراء نداء ياسين محمد حسين1022812100052  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية139 

فنون تطبيقيةانثىدانية محمود رشيد مجيد1322812110015  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية140 

فنون تطبيقيةانثىزهراء حامد مشفي ياسين1322812270074  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية141 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عادل محمد رشيد امين1521812600044  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية142 

فنون تطبيقيةانثىزينب جمعه محمد عليوي2222812210043  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية143 

فنون تطبيقيةانثىشمس عماد حسن حسين1322812260015  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية144 

فنون تطبيقيةانثىضحى صالح سعيد كطه1022812190043  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية145 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة رعد زيدان خلف1421812190024  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية146 

فنون تطبيقيةانثىنور محمد عبد الواحد حميد1022812190052  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية147 
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موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية148 

الفنون(

إحيائيذكراحمد صادق مؤيد عبد2222411033017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية149 

الفنون(

الفنونانثىام البنين جابر مخيف مرزوق2622622013001 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية150 

الفنون(

أدبيانثىزهراء سعد عبد نور مشكور1221222031055 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية151 

الفنون(

إحيائيانثىقدس محمد قاسم هاشم1321422046066 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية152 

الفنون(

أدبيانثىميلد رحمان خان محمد احمد1122222041056 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية153 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرابراهيم صلح حسن علي333177 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية154 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد رشاد كريم عبد الكريم962495 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية155 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايات علي شحونه ساجت199859980566 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية156 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىايات مدحت علي حسن635077 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية157 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبيسان عباس حميد حسون200268204750 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية158 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرخضر محمود مهدي محمود200227626080 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية159 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد عقيل عبود دهش200023329389 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية160 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسجى احسان علي سلمان76459 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية161 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطارق عماد طارق غازي177705 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية162 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطه محمد ناجي احمد200238052705 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية163 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدالرحمن منذر ابراهيم داود200122968167 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية164 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي بيان كاظم فليح586283 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية165 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي محمود شاكر جواد773268 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية166 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعمر علي امجد حسن200188450345 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية167 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكركرار لؤي عبدالوهاب عبدالحمزة199887801722 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية168 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد الباقر حيدر حسين علي200219983556 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية169 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمرتضى قيصر افندي محي500214 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية170 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمروه علي عمر محمود614633 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية171 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى احمد شلل عبطان139448 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية172 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور خالد احمد خضير200044167744 

فنون تطبيقيةانثىانغام زهير  ربيع عبد الرحمن1121812130002  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية173 

فنون تطبيقيةانثىحنين ماجد محسن عبد المير2721812110007  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية174 

فنون تطبيقيةانثىرنا رياض لهيو حسن1122812140046  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية175 

فنون تطبيقيةانثىشمس عصام جمعه عبد علي1322812250044  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية176 

فنون تطبيقيةانثىشهد وائل اسماعيل عبد ا1322812270082  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية177 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه موفق دينار احمد1322812250048  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية178 

فنون تطبيقيةانثىميسم سرمد وليد ابراهيم1322812240062  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية179 

فنون تطبيقيةانثىنورهان سيف رياض حسين1322812240066  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية180 

فنون تطبيقيةانثىيسر هيثم جليل عبد علي1322812230053  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية181 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية182 

الفنون(

أدبيذكرحيدر حسين جعفر جاسم1521211007078 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية183 

الفنون(

أدبيذكرزيد احمد يحيى صلح الدين1221211017012 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية184 

الفنون(

أدبيذكرعلي مجدي عمران محمود1421211051040 

صناعيذكرحسن هادي جلوب علوان2122031600040 موهوبين )مهني(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية185 

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد فراس طارق عبد الجبار1121541150038 موهوبين )مهني(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية186 

المعلومات

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية187 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد خضر عبد خضير889937 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية188 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد سامي محمد عباس200274206339 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية189 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد علي حسين سلمان200181448261 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية190 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكربه رهه م احمد ناصح توفيق200241546889 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية191 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسن علء عبدالحسين مهدي200273341692 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية192 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين عاصم عبدالحسين محمد260247 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية193 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررامي لطيف علي فرمان200274690514 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية194 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدالل عواد اسماعيل عواد421394 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية195 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدا امين محمد حسن199806910221 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية196 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي حسن خلف رستم199868826368 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية197 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمؤمل صدام فاضل علي200011441935 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية198 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمأمون امين علي محمود200118719173 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية199 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد محمود خضير كلف200200459063 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية200 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى حازم مزهر سلمان6976 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون المسرحية201 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكريوسف علء ماجد مشتت260959 

فنون تطبيقيةانثىزينه سعد احمد عبد2322812140054  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون المسرحية202 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون المسرحية203 

الفنون(

الفنونذكريوسف عبد المحسن علي سمير1022611026028 

تجاريذكرابراهيم زاهر محسن علي2322611600056 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية204 

صناعيذكرعبد الرزاق كاظم رزوقي عيسى1221041020003 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية205 

صناعيذكرعلي سعد عزيز حسين1322041210023 موهوبين )مهني(قسم الفنون المسرحية206 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية207 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرالحسين جلل كامل رشيد200145617352 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية208 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىاية تحسين علوي حسون199832054035 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية209 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرباقر فاضل مهدي حميد335767 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية210 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبراء ياسين اسماعيل محمد518195 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية211 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرتقى عبد الخالق حسين خشان200123112318 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية212 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحيدر عقيل مجيد عبدا761340 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية213 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرقيه محمد حمد كاظم200000823787 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية214 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىروان علي كمال عبد اللطيف200117771248 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية215 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء نائل علي مروج200281870649 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية216 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرزيد علي محمد علي631303 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية217 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرسجاد ادور علي محمد رضا57740 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية218 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسما محمد خليل ابراهيم781513 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية219 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسيف ثائر صاحب علوان200133694774 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية220 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرشمشي يوسف سمعان يسي199956196269 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية221 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي سمير عبد السادة حميدي965275 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية222 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرعلي عائد عدنان جواد277118 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية223 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرعمران ميخائيل يوسف مرقس200284862733 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية224 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرلينا محمد خالد عبد الجبار743872 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية225 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرمصطفى جنيد محمود حمد200241608049 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية226 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرمصطفى حاتم عبود علي324226 

الموسيقية
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية227 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات ذكرمصطفى مهدي سلمان عبود200003690330 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية228 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات انثىمينا احمد جاسم محمد121933 

الموسيقية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون الموسيقية229 

الدراسات الموسيقية(

معهد الدراسات انثىنور مصطفى جاسم محمد592343 

الموسيقية

فنون تطبيقيةانثىريتا فواز متي صموئيل1422812600443  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون الموسيقية230 

فنون تطبيقيةانثىزينه زيد خلف علي1122812600575  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون الموسيقية231 

فنون تطبيقيةانثىطيبه حميد عبيس كاظم1122812130043  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون الموسيقية232 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون الموسيقية233 

الفنون(

الفنونذكراحمد كاظم حسين بهير2722611027002 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون الموسيقية234 

الفنون(

إحيائيذكرايهم هاني حسين ويس1121411016010 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون الموسيقية235 

الفنون(

إحيائيانثىرواسي نمير مهدي محسن1021421007003 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون الموسيقية236 

الفنون(

أدبيذكرعلي كمر عبد عون مطير2621211020022 
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أدبيذكرابراهيم نزار يحيى عطية1822211037002  )علمي، أدبي(عام1 

إحيائيذكراحمد فياض حامد رشيد182041045007  )علمي، أدبي(عام2 

تطبيقيذكراحمد مظهر عبد ا ابراهيم2022517011001  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكراديب نجيب حاضر عبد الجادر2022211034004  )علمي، أدبي(عام4 

تطبيقيذكرامير نزهان عبد سعود182051041007  )علمي، أدبي(عام5 

تطبيقيانثىبتول علي خضر سلمان3121526001004  )علمي، أدبي(عام6 

إحيائيذكربرع سهيل نجم عبد1822411123008  )علمي، أدبي(عام7 

تطبيقيذكربركات محمد مخلف حسين1821511099018  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيانثىثريا حميد حسين علي1821422002012  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيانثىحنان حسن عبد الواحد حسن2022222057005  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرخضر سلمان داود جاسم1821211097003  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيانثىرغد صالح حميد مطلك1821222062019  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرريان صالح حسين جاسم2022211034008  )علمي، أدبي(عام13 

تطبيقيذكرزياد طارق زيد خليل1222511025004  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيانثىزينب محمد رميض ابراهيم1821222082011  )علمي، أدبي(عام15 

إحيائيذكرسجاد احسان حسين صالح1822411033032  )علمي، أدبي(عام16 

تطبيقيذكرسيف فارس نجرس طلك1821511023008  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيانثىشيرين صباح ابراهيم عبد الواحد2022222057009  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرصدام جمال ياسين حسين1822217020003  )علمي، أدبي(عام19 

إحيائيذكرضياء اسماعيل عبد ا حسن1821411110002  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرطارق ميثم عزيز عباس1822211122009  )علمي، أدبي(عام21 

تطبيقيذكرعبد ا ايوب مرهون شكر1821511067009  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيذكرعبد ا حسن محمد جويد1821211048022  )علمي، أدبي(عام23 

تطبيقيذكرعبد ا رجه علي حسين182051047023  )علمي، أدبي(عام24 

تطبيقيذكرعبد الهادي هاشم حسين علي1821511032017  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرعز الدين محمد خلف محمد1822218002180  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرعلء عز الدين محمد خلف2021211028028  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيذكرعلي بشير هزاع محمود1822218002243  )علمي، أدبي(عام28 

إحيائيذكرعمر كاطع جهاد حمد1821417079097  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرمؤمن صباح كريم علي رضا2021211054032  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرمحمد جاسم عبد الجادر حمد2022211034019  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيذكرمروان ابراهيم صالح روضان2021217010028  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيذكرمروان محمد موسى نجم1821211028023  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرمصطفى محمود علي محمد1821211020054  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيانثىمنه ا رغد يونس عبد ا1821224011006  )علمي، أدبي(عام35 

إحيائيذكرمهدي ظاهر مهدي مطر1821417074069  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرميثم حسين علي حسن1821211012033  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكرهشام برهان فرحان حسين1821211122012  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكروسام محمد يوسف محمد2022213017013  )علمي، أدبي(عام39 

صناعيذكرابراهيم عيسى عبد ا محمد2022371100002  )مهني(عام40 

صناعيذكراحمد قيس كريم حميد1821321130001  )مهني(عام41 

صناعيذكراكرم موسى رزوقي ابراهيم1822321140006  )مهني(عام42 

صناعيانثىالء احمد عبد المنعم شهاب1821132130003  )مهني(عام43 

زراعيذكرجمعه نعمه احمد محمد2022701600455  )مهني(عام44 

صناعيانثىجوانا عباس محمد مهدي1821132130010  )مهني(عام45 

تجاريانثىحفصه فؤاد عبد محمد1822612190006  )مهني(عام46 
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صناعيذكرصهيب علي جميل سعيد1821321070009  )مهني(عام47 

صناعيذكرطارق حمد مشعان جوهر2021321210026  )مهني(عام48 

صناعيذكرعبد ا ابراهيم فوزي خلف2021321210033  )مهني(عام49 

صناعيذكرعبد ا سعد عويد محجوب2021321210037  )مهني(عام50 

صناعيذكرعبد الوهاب علي يوسف احمد2021321210040  )مهني(عام51 

تجاريذكرعثمان رحيم مسرهد محمد1822611600169  )مهني(عام52 

صناعيذكرعلي حسين حيدر مردان1822051040031  )مهني(عام53 

تجاريذكرعمر حسن محمد عبد ا1822611600218  )مهني(عام54 

تجاريانثىفاطمة احمد فاضل اسعد2022622140048  )مهني(عام55 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة مجيد غائب احمد2022812140077  )مهني(عام56 

صناعيذكرمحمد تحسين حماده خلف1822021180009  )مهني(عام57 

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد حسين محمد حسن2121521100012  )مهني(عام58 

المعلومات

صناعيذكرمحمد صفاء ابراهيم علي1821051040014  )مهني(عام59 

صناعيذكرمروان كامل عبود جنوب2022321210031  )مهني(عام60 

تجاريذكرمكرم هاشم محمد خليل1822611350008  )مهني(عام61 

تجاريذكرمنيف محمود مصلح دلف1821611180010  )مهني(عام62 

صناعيذكروسام صالح حسن علي1822021180013  )مهني(عام63 

صناعيذكروليد سعد محمد حمود2022021720008  )مهني(عام64 

ابطال )علمي، أدبي، عام65 

الفنون(

إحيائيذكراحمد عماد ياس صالح1821411043002 

ابطال )علمي، أدبي، عام66 

الفنون(

تطبيقيذكراحمد محمد خليل محمد1821517070011 

ابطال )علمي، أدبي، عام67 

الفنون(

أدبيذكربهاء محمد فرحان عبد ا1821217023009 

ابطال )علمي، أدبي، عام68 

الفنون(

تطبيقيذكرحسام خليل محمد احمد182051131006 

ابطال )علمي، أدبي، عام69 

الفنون(

أدبيذكرحسين رعد زيدان احمد1821211012015 

ابطال )علمي، أدبي، عام70 

الفنون(

تطبيقيذكرخضر عماد خضر جزاع1821511067006 

ابطال )علمي، أدبي، عام71 

الفنون(

أدبيذكررضوان جوير محمود فرحان1821211069004 

ابطال )علمي، أدبي، عام72 

الفنون(

الفنونانثىزينب عباس علي توفيق1822622021012 

ابطال )علمي، أدبي، عام73 

الفنون(

تطبيقيذكرساري ظاهر حمادي صالح1821517070049 

ابطال )علمي، أدبي، عام74 

الفنون(

أدبيذكرصفاء حسين علي حمد1821217023018 

ابطال )علمي، أدبي، عام75 

الفنون(

إحيائيذكرعبد ا زهير خلف جاسم1821411033031 

ابطال )علمي، أدبي، عام76 

الفنون(

أدبيذكرعلي حسين محمد حمزة2021217010019 

ابطال )علمي، أدبي، عام77 

الفنون(

إحيائيذكرعلي حميد عبد الرحمن حميد1821413012035 

ابطال )علمي، أدبي، عام78 

الفنون(

إحيائيذكرعلي صدام عدنان خلف1821411033039 
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ابطال )علمي، أدبي، عام79 

الفنون(

تطبيقيانثىفاطمه محمد شهاب احمد1821526001004 

ابطال )علمي، أدبي، عام80 

الفنون(

أدبيذكرمحمد ابراهيم خليل ابراهيم1821211056009 

ابطال )علمي، أدبي، عام81 

الفنون(

تطبيقيذكرمحمد بلل رشيد محمد1221515006033 

ابطال )علمي، أدبي، عام82 

الفنون(

أدبيذكرمحمد ثاني حسين محمود1821215001094 

ابطال )علمي، أدبي، عام83 

الفنون(

تطبيقيذكرمحمد عباس حمد مهدي2021511011031 

ابطال )علمي، أدبي، عام84 

الفنون(

أدبيذكرمهيمن وليد راشد زيدان1821211063037 

ابطال )علمي، أدبي، عام85 

الفنون(

إحيائيذكرنور الدين حمد غايب اسود1821411068041 

ابطال )علمي، أدبي، عام86 

الفنون(

أدبيذكريوسف صداع جرجيس احمد1821211056017 

صناعيذكرابراهيم محمد موسى خلف1822021030001 ابطال )مهني(عام87 

صناعيذكرانور محمد سعود نوفان1821321070004 ابطال )مهني(عام88 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرابو بكر علي خلف سالم469045 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد اياد ياسين اسماعيل430954 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد ظاهر علي محسن200077932034 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد مهند عبد الحميد حسن43540 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرامين منذر نعمان كريم200153375725 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرجميل فرج توفيق حنتو134138 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسنين محمد عوده سلمان200209663381 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحمزه جاسم مهدي نصيف222665 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحمزه نزار فوزي خيرا200090305527 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحيدر سالم جاسم جمعة199958194011 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررامي اياد نزهان احمد275475 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررامي وائل مولود طه525246 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد الرحمن هادي جبار حسون200141691529 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية14 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد الرزاق ابراهيم فاضل مهدي385436 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية15 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد ا وعد جواد عبد الكاظم200221816305 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية16 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبدالناصر طاهر صابر رجب200198247821 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية17 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي جمال مولود ياس371191 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية18 

الدراسات الموسيقية(

علي عبد الخالق اسماعيل 202828050665 

ابراهيم

معهد الفنون الجميلةذكر

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية19 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرغزوان غسان صلح خلف200031917733 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية20 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد اركان غالب عبد الوهاب200011568613 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية21 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد عباس راضي عباس411556 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية22 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد فؤاد احمد عبد السلم199831556347 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية23 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد مهند فائق مراد200289170392 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية24 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد ناصر نعمان عبداللطيف200260092476 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية25 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمشتاق طالب فاضل عبد اللطيف199803034097 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية26 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى فائق محسن مجيد200249313373 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية27 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمنهل مثنى ناجي عبدالباقي199873204474 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية28 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرنزار حسن حلو جاد ا867388 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية29 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرياسين احمد ناظم احمد452867 

فنون تطبيقيةانثىالء ابراهيم عبد ا حسين1422812600402  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىاماني احمد محمد حسين1821812600007  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

فنون تطبيقيةانثىجنان حماده جاسم محمد1822812600368  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية32 

فنون تطبيقيةانثىجنان مهدي صالح عناز1822812600369  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية33 

فنون تطبيقيةانثىسرواء جاسم محمد مهدي1821812600040  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية34 

فنون تطبيقيةانثىسماء صباح علي مرعي1822812600377  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية35 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية36 

الفنون(

أدبيانثىامنه حميد نايف محمود1821227074004 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية37 

الفنون(

أدبيانثىايمان قصي محمد خلف2022222013005 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية38 

الفنون(

أدبيذكرثامر مهدي احمد محمد2022217067011 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية39 

الفنون(

أدبيذكرصفوان خيرا ابراهيم كاطع2022211020029 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية40 

الفنون(

إحيائيانثىطيبه حسو سامي حسو1821422013017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية41 

الفنون(

أدبيذكرظهير علي حسين ناصر2021211025017 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية42 

الفنون(

أدبيذكرعبد الرحمن زيدان مرعي حسن1821211069006 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية43 

الفنون(

أدبيذكريونس عايد ابراهيم علي1821217024100 

تجاريانثىديمه رغيد حامد رجا1822612320003 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية44 

تجاريانثىرانيه كمال خليل ابراهيم1821612320009 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية45 

صناعيذكرطارق عزيز شويش صايل2021321210027 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية46 

تجاريانثىفاطمه عادل عزيز كاكل1822612340012 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية47 

صناعيذكرمزاحم خالد علي محمد2021321210060 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية48 
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مدارس الوقفينذكرابراهيم لؤي صباح ابراهيم200304496925  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة1 

مدارس الوقفينذكراحمد علي خالد حسن262056  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة2 

مدارس الوقفينذكربكر صدام مطلك سالم200237292173  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة3 

مدارس الوقفينانثىتهاني خلف فزع عزيز200382128172  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة4 

مدارس الوقفينذكرحارث اياد محمود حسون200274876481  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة5 

مدارس الوقفينانثىسلمى مروان عبد اكرم200445914432  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة6 

مدارس الوقفينذكرعبدالرشيد بشار حسين خليل200101382687  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة7 

مدارس الوقفينذكرعبدا عدنان سلمان محمد200302325154  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة8 

مدارس الوقفينذكرعمار ياسر سعدا عبدا200456052668  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة9 

مدارس الوقفينذكرقحطان وطبان فيصل عجيل200173864880  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة10 

مدارس الوقفينانثىليلى سعد عواد باييز200185975617  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة11 

مدارس الوقفينذكرمأمون احمد عياش احمد525598  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة12 

مدارس الوقفينذكرمحمود جبار عزاوي الطيف200188198666  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة13 

مدارس الوقفينذكرمصطفى منعم عبداللطيف محمد200457027038  )مدارس الوقفين(قسم الديان المقارنة14 

مدارس الوقفينذكراحمد حميد ابراهيم محمد743494  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران15 

مدارس الوقفينذكراحمد مؤيد نهاد مجيد668319  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران16 

مدارس الوقفينانثىاستبرق هشام ناجي حميد200309603839  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران17 

مدارس الوقفينانثىامنه باسم رعد مزهر200380728779  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران18 

مدارس الوقفينانثىايلف صفاء ستار حسن872359  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران19 

مدارس الوقفينانثىايمان شلش حسين عبود74828  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران20 

مدارس الوقفينذكرحارث محمد خضر حسين304051  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران21 

مدارس الوقفينذكرحذيفه طارق صالح اسود481110  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران22 

مدارس الوقفينذكرحسن علي احمد محمد200241105739  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران23 

مدارس الوقفينذكرزبير رمضان شكور حسين469377  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران24 

مدارس الوقفينذكرعبدالصمد محمد صمد جبار200434219976  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران25 

مدارس الوقفينذكرعبدا جاسم محمد حسن618752  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران26 

مدارس الوقفينذكرعلي زامل جامل خليل251937  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران27 

مدارس الوقفينذكرعمار محمد خضر عبود200468739696  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران28 

مدارس الوقفينذكرفاضل عباس فاضل جاسم200274646488  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران29 

مدارس الوقفينذكرمحسن سلمان مطر مزيون200301494261  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران30 

مدارس الوقفينانثىمروه ايوب اكرم زيد200150026524  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران31 

مدارس الوقفينذكرمشهد خالد محمد هزام54887  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران32 

مدارس الوقفينذكرمصعب عماد احمد حسن200422669183  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران33 

مدارس الوقفينانثىمينا احمد امين شهاب200512554644  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران34 

مدارس الوقفينذكريحيى ولي خضر علي200366700449  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران35 

مدارس الوقفينانثىيقين حميد حسين عبود200317939539  )مدارس الوقفين(قسم التفسير وعلوم القران36 

مدارس الوقفينذكراحمد شهاب بكر شاكر187921  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه37 

مدارس الوقفينانثىاسراء عوض عدنان جاسم200134077026  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه38 

مدارس الوقفينانثىحنين حميد حسين عبود200170108401  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه39 

مدارس الوقفينانثىدعاء اياد حسن خلف200344463255  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه40 

مدارس الوقفينانثىدينا اركان عبدالكريم احمد200399718505  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه41 

مدارس الوقفينذكررسول شنشل يوسف علي200118023521  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه42 

مدارس الوقفينانثىرقيه فرج جميل ماضي200279704319  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه43 

مدارس الوقفينانثىزهراء عمر عبدالستار تركي200351162333  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه44 

مدارس الوقفينذكرسامي عامر كوزر عزيز438886  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه45 

مدارس الوقفينانثىسحر عادل احمد علي200215209860  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه46 

98



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية العلوم السلميةجامعة تكريت

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينذكرسعدون غيدان جياد سبع200178998838  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه47 

مدارس الوقفينذكرعبدا حميد خليل ابراهيم16837  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه48 

مدارس الوقفينذكرعبدا هاشم ابراهيم جاسم200382102611  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه49 

مدارس الوقفينذكرعمار ياسر عثمان علي200371321015  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه50 

مدارس الوقفينذكرعمر احمد محمود احمد200331531388  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه51 

مدارس الوقفينذكرعمر روكان عبدا محمد143804  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه52 

مدارس الوقفينذكرعيسى صالح دحام ابراهيم127957  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه53 

مدارس الوقفينانثىمروه محمود عبدا مهدي200137991146  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه54 

مدارس الوقفينانثىمريم حاتم جلل مطلك200472807275  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه55 

مدارس الوقفينانثىهديل كنعان مردان محمد200377803064  )مدارس الوقفين(قسم الحديث وعلومه56 

مدارس الوقفينذكرآران عاصي علي حكيم649153  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي57 

مدارس الوقفينذكراحمد ئاشتي علي محمد200404198937  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي58 

مدارس الوقفينذكرادم كامل خلف خضر433215  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي59 

مدارس الوقفينانثىاساور امجد شهاب احمد271456  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي60 

مدارس الوقفينذكرالن سامان طاهر امين73760  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي61 

مدارس الوقفينذكرايوب طه محمد قهرمان200459974604  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي62 

مدارس الوقفينذكرحسن احمد حسن حمود200578541542  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي63 

مدارس الوقفينذكررامي عدنان ابراهيم حسين445208  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي64 

مدارس الوقفينذكرسلم زانا عادل صابر200491975835  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي65 

شيفان صلح فخرالدين محي 200400745411  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي66 

الدين

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرصدام حسين اسماعيل مخلف200126462446  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي67 

مدارس الوقفينانثىضمير محمود طه خلف648151  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي68 

مدارس الوقفينذكرطه موفق عبدالحميد سعيد641487  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي69 

مدارس الوقفينذكرعبدالحق اكو خالد عبدالرحمن398962  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي70 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن ابراهيم عمر رحيم200460722987  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي71 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن مثنى علي شرموط147060  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي72 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن محمد حميد اسماعيل200495769642  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي73 

مدارس الوقفينذكرعبدالكريم سامان كمال كريم200450555060  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي74 

مدارس الوقفينذكرعلي دلشاد فتاح شامار319236  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي75 

مدارس الوقفينذكرعلي صباح مهدي صالح200147867980  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي76 

مدارس الوقفينذكرعمادالدين بلل مشرف عبدالعزيز200413602203  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي77 

مدارس الوقفينانثىفائزه كامل خلف خضر433214  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي78 

مدارس الوقفينذكرمحمد ابراهيم يونس فوزي702203  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي79 

مدارس الوقفينذكرمحمدالطيب حسن علي عبدا200384142248  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي80 

مدارس الوقفينانثىمريم ياسين طه خلف200384029455  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي81 

مدارس الوقفينذكرمصطفى كوران مصطفى عزيز200564048903  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي82 

مدارس الوقفينذكرمهند غنام عبدالرزاق حميد200210197104  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي83 

مدارس الوقفينذكرهمام مثنى علي شرموط147059  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي84 

مدارس الوقفينذكراحمد ابراهيم خليل كلش672065  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله85 

مدارس الوقفينذكراحمد خيري احمد حنش200322524290  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله86 

مدارس الوقفينذكراحمد فاروق ابراهيم فرحان97084  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله87 

مدارس الوقفينذكراحمد فاضل احمد محمد742496  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله88 

مدارس الوقفينذكرارسلن احمد طلب ابراهيم659689  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله89 

مدارس الوقفينذكرانور احمد غفوري خلف51937  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله90 

مدارس الوقفينذكربكر ميثاق سامي علي200326580531  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله91 
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مدارس الوقفينذكرحمزه عماد خضر جزاع200548433330  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله92 

مدارس الوقفينذكرداود علي حسين علي471799  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله93 

مدارس الوقفينذكرعبدالله رميض عبد احمد200120742581  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله94 

عبدالقدوس عمر قحطان 406312  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله95 

عبداللطيف

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرعلي احمد سمير عبد44795  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله96 

مدارس الوقفينانثىعلياء معتز عبد اكرم200452387624  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله97 

مدارس الوقفينانثىمارية حاضر عداي هادي200407072199  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله98 

مدارس الوقفينذكرمحمد مشتاق حامد مريمش200369327149  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله99 

مدارس الوقفينذكرمحمود محمد حسين ابراهيم200466894608  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله100 

مدارس الوقفينذكرنورالدين وعد فريد مصطفى199808062861  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله101 

100



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية الساسيةجامعة ديالى

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيانثىآيه محمد خضير عليوي2121222009003  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة1 

إحيائيانثىايه عباس حمد علي2121422001025  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة2 

أدبيذكرايهم سهد سلمان حسين2122211039005  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة3 

أدبيانثىزينه احمد جاسم شنداخ2121227037005  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة4 

أدبيانثىساره عباس عواد عبد2121222055021  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة5 

أدبيانثىضحى علي سمير جميل2122222061031  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة6 

أدبيذكرعبد الرحمن طه احمد خليل2121217047013  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة7 

أدبيذكرعبد ا حسين جبار ياس2121211068064  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة8 

أدبيذكرعمر غسان علي حسن2121211005030  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة9 

إحيائيانثىفاطمه ناهد شكر جليل2122422099037  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة10 

أدبيذكرقاسم عبود صبار ابراهيم2122211039023  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة11 

أدبيذكرمحمد عماد يعقوب يوسف2122211013048  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة12 

أدبيذكرمنتظر سامي عباس سبع2122211053018  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة13 

تطبيقيانثىنبأ غسان عدنان حاتم2121522009004  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة14 

أدبيانثىهديل نجاح عاصي مسير2121227044009  )علمي، أدبي(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة15 

فنون تطبيقيةانثىاطياف غازي شهاب احمد2122812120011  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة16 

صناعيذكرجاسم محمد ياسين كاظم2122061170042  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة17 

فنون تطبيقيةانثىشهد عبد الرحمن علي موسى2022822140092  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة18 

صناعيذكرمصطفى محمد هوبي محمد2121021240030  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة19 

الحاسوب وتقنية ذكريوسف رائد رحيم نجم2122521240169  )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة20 

المعلومات

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة21 

الفنون(

أدبيانثىرسل محمود مجيد محسن212022110015 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة22 

الفنون(

تطبيقيذكرضياء الدين وليد خالد حسن2121511075017 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة23 

الفنون(

أدبيذكرعلي خالد ابراهيم شهاب2121211042015 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة24 

الفنون(

أدبيذكرعلي نافع كامل محمد2121211010050 

ابطال )علمي، أدبي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة25 

الفنون(

أدبيانثىنبأ رياض حسب ا جياد2121222037035 

صناعيذكرابو بكر قاسم جواد جوهر2122031240028 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة26 

صناعيذكراسد حميد عبد ا محمد2121021240004 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة27 

الحاسوب وتقنية انثىزهراء نصيف زيدان خلف2122522120005 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة28 

المعلومات

صناعيذكرعبد ا ناظم جسام حمادي2122021210014 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة29 

فنون تطبيقيةانثىنبا شهاب احمد علي2121812180020 ابطال )مهني(قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة30 
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أدبيذكرأيهم صباح ابراهيم حمد2121217079002  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكراحمد اديب احمد خميس2121211066001  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيذكراحمد زهير اسماعيل مهدي2122217030003  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيذكراحمد محمد ياسين عطية2121411012023  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكراحمد محي شياع احمد2122217017003  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكراحمد وليد داود سلمان2122211040003  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىاسراء سلمان ياسين طه2121222024001  )علمي، أدبي(عام7 

تطبيقيذكرامير علي حسن علي2121511014015  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيانثىاميره قاسم حسن فليح2122222005004  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرانمار هشام عبد الوهاب خضير2122217025002  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرانور ثائر عبد الستار جامل2122211033007  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرانور محمد حسين حيدر2121211014012  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكراياد قاسم عباس خزعل2122211068014  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيانثىايلف رائد مجيد حميد2122222004008  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرحسين علي كاظم يعفوب2122211031006  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرحسين عماد خضير حسين2122211045005  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرحسين فيصل غازي عبد ا2122211070002  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرحميد حسين ابراهيم علي2122211013013  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرحيدر ابراهيم اسماعيل علي2122211048004  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرحيدر عبدالرحيم مناور محمد2122217032009  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيانثىخنساء عبد ا هندي جرمط2121222035010  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكررباح حسن محمد كاظم2122211010024  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىربوعه علي صالح مهدي2121222055013  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيانثىرحاب عماد كامل جاسم2121222030018  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكررسول حسن احمد حسن2122217064007  )علمي، أدبي(عام25 

إحيائيانثىرند صباح ياسر عباس2122422048058  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيانثىزهراء حسن مهجهج هادي2122222043014  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيانثىزهراء عبد الحكيم عامر احمد2122222009023  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيانثىزينب عبد الرحيم فهد مظلوم2122222065048  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرسجاد جاسم مهدي حسن2121211039019  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرسعد اسماعيل ابراهيم حسين2121211066010  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيانثىشهد محمد خالص راضي2122222065063  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيانثىصابرين منذر ثابت نعمان2121222084015  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرطارق زيد جواد كاظم2122211013021  )علمي، أدبي(عام34 

إحيائيانثىعائشه حاتم نجم عبد ا2122422099032  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرعامر موسى جعفر صادق2122211087010  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرعباس فاضل عباس احمد2121211059040  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكرعباس محسن عبد عباس2122211056008  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرعباس ياسر حاتم كاظم2122211022021  )علمي، أدبي(عام39 

عبد الباري حسن عبد الباري 2122217016012  )علمي، أدبي(عام40 

علي

أدبيذكر

أدبيذكرعبد الرحمن كنعان عبد مجيد2121217037011  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيذكرعبد ا جعفر عبيد علوان2122217028016  )علمي، أدبي(عام42 

إحيائيذكرعبد ا حامد حسين كاظم2121411048019  )علمي، أدبي(عام43 

إحيائيذكرعبد ا خالد نافع شبيب2122411059049  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرعبد ا محمد عباس ياسين2121211024023  )علمي، أدبي(عام45 
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أدبيذكرعبد ا هيثم حسن احمد2121211005021  )علمي، أدبي(عام46 

أدبيذكرعبد الملك طلل مجيد حميد2121215003044  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيذكرعبد كريم عبد حسين2122217008007  )علمي، أدبي(عام48 

تطبيقيذكرعبدالرحمن مجيد نصرت بلل2121511004021  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرعبدا سعد سبع خماس2122211014034  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرعلي السجاد هادي كريم عبد2122211001034  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرعلي حسن جاسم محمد2122211018023  )علمي، أدبي(عام52 

أدبيذكرعلي حسن علي عباس2122211056013  )علمي، أدبي(عام53 

أدبيذكرعلي خليل ابراهيم يعقوب2122211030010  )علمي، أدبي(عام54 

أدبيذكرعلي رباح يعقوب صالح2122211060026  )علمي، أدبي(عام55 

أدبيذكرعلي محمد فاضل اسماعيل2122218001353  )علمي، أدبي(عام56 

أدبيذكرعلي هشام محسن راضي2122211022029  )علمي، أدبي(عام57 

أدبيذكرعماد عباس هادي عبد ا2121211031021  )علمي، أدبي(عام58 

أدبيذكرعمر اسماعيل خليل خلف2122211014052  )علمي، أدبي(عام59 

أدبيذكرعمر براء صبار احمد2121211005029  )علمي، أدبي(عام60 

إحيائيذكرعمر حسين لطيف عبد الرحمن2122411010090  )علمي، أدبي(عام61 

تطبيقيذكرغزوان فيصل غازي خلف2121511076043  )علمي، أدبي(عام62 

أدبيذكرغسان عماد ثامر علوان2122211058028  )علمي، أدبي(عام63 

أدبيانثىغسق نبيل برجس احمد2122222012044  )علمي، أدبي(عام64 

أدبيانثىغفران حميد حسين صايل2121222032039  )علمي، أدبي(عام65 

أدبيذكرفارس عذاب حسن فليح2122211068101  )علمي، أدبي(عام66 

أدبيذكرفاضل محمود مجيد ياسين2121211018020  )علمي، أدبي(عام67 

أدبيذكرفرقان الطيف جبار خلف2122217030026  )علمي، أدبي(عام68 

أدبيذكركرار حيدر حسين عبد الواحد2122211013035  )علمي، أدبي(عام69 

أدبيذكركرار حيدر محمد علوان2122211068106  )علمي، أدبي(عام70 

أدبيذكركرار مجيد محمد خلف2121211014060  )علمي، أدبي(عام71 

أدبيذكرمحمد تقي ناصر سبتي فليح2122211040024  )علمي، أدبي(عام72 

أدبيذكرمحمد حسين علي رزيج2122211027018  )علمي، أدبي(عام73 

أدبيذكرمحمد راضي نايف سنين2122217019017  )علمي، أدبي(عام74 

أدبيذكرمحمد زياد محمد ابراهيم2122211060038  )علمي، أدبي(عام75 

أدبيذكرمحمد سعد حسين خميس2121211038017  )علمي، أدبي(عام76 

أدبيذكرمحمد سعد علي حسين2122211093052  )علمي، أدبي(عام77 

أدبيذكرمحمد عادل صالح احمد2122211042031  )علمي، أدبي(عام78 

أدبيذكرمحمد عباس فاضل نوار2121211007046  )علمي، أدبي(عام79 

أدبيذكرمحمد علء جواد كاظم2122211014064  )علمي، أدبي(عام80 

أدبيذكرمحمد فائق عبد ا خميس2122217002014  )علمي، أدبي(عام81 

أدبيذكرمحمد فوزي سعيد بدر2122217019020  )علمي، أدبي(عام82 

أدبيذكرمحمد قاسم اسماعيل محبوب2122211053015  )علمي، أدبي(عام83 

إحيائيذكرمحمد لزم عبد محمود2122411014146  )علمي، أدبي(عام84 

أدبيذكرمحمد لطيف موسى سلمان2122211067065  )علمي، أدبي(عام85 

أدبيذكرمحمود شهاب ابراهيم خلف2122211068124  )علمي، أدبي(عام86 

أدبيذكرمسلم عادل عبد النبي فرحان2122211005035  )علمي، أدبي(عام87 

أدبيذكرمصطفى عبد القادر يحيى حمد2122217080002  )علمي، أدبي(عام88 

أدبيذكرمصطفى محمد صالح حمد2122211065112  )علمي، أدبي(عام89 

أدبيذكرمنتظر عزيز شعلن ابراهيم2122211031026  )علمي، أدبي(عام90 

أدبيذكرموال تحسين حسوب خميس2122211093070  )علمي، أدبي(عام91 
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أدبيانثىنبأ عمار انور محمد2121222098039  )علمي، أدبي(عام92 

أدبيذكرهمام علي ياسين خضير2122217019022  )علمي، أدبي(عام93 

إحيائيذكريحيى صفاء يحيى حماده2122411004227  )علمي، أدبي(عام94 

أدبيذكريحيى محمد امين فتح ا2122211049025  )علمي، أدبي(عام95 

أدبيذكريوسف سفيان يوسف علوان2122211038026  )علمي، أدبي(عام96 

أدبيذكريوسف صباح نوري محمد2122211022041  )علمي، أدبي(عام97 

أدبيذكريوسف علي داود سلمان2122211039030  )علمي، أدبي(عام98 

الحاسوب وتقنية انثىانفال عادل دفله صالح2122522120002  )مهني(عام99 

المعلومات

صناعيذكربهاء الدين خليل محمود صالح2122071210055  )مهني(عام100 

تجاريذكررسول كيلن طه حسين2122611130018  )مهني(عام101 

صناعيذكرعبد ا حامد محمد فرحان2121321220013  )مهني(عام102 

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب 2122051240059  )مهني(عام103 

حمودي

صناعيذكر

الحاسوب وتقنية ذكرعمار جامل منصور دوشان2122521140029  )مهني(عام104 

المعلومات

الحاسوب وتقنية انثىفرح دلير صبري محمد2122522110077  )مهني(عام105 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد سالم عارف مجيد2122521140031  )مهني(عام106 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد عامر محمد حسن2122521100023  )مهني(عام107 

المعلومات

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد عدنان سلمان منهل2122521140032  )مهني(عام108 

المعلومات

صناعيذكرمحمد علي خلف يعقوب2122031020016  )مهني(عام109 

الحاسوب وتقنية انثىمروه سعيد هادي عدوان2122522120007  )مهني(عام110 

المعلومات

ابطال )علمي، أدبي، عام111 

الفنون(

أدبيانثىآسان منير قادر عزيز2121222086001 

ابطال )علمي، أدبي، عام112 

الفنون(

أدبيذكراحمد عبد الستار كامل جار ا2121211060004 

ابطال )علمي، أدبي، عام113 

الفنون(

إحيائيذكراحمد عوف رحمان عبد2121411004015 

ابطال )علمي، أدبي، عام114 

الفنون(

أدبيذكراحمد محمد سعيد محمود2121211001004 

ابطال )علمي، أدبي، عام115 

الفنون(

تطبيقيذكراحمد ولء نعمة ظاهر1021511013014 

ابطال )علمي، أدبي، عام116 

الفنون(

أدبيانثىاستبرق خالد قحطان علي2121222050001 

ابطال )علمي، أدبي، عام117 

الفنون(

تطبيقيذكرايهم محمد صالح عاشور2121515003018 

ابطال )علمي، أدبي، عام118 

الفنون(

أدبيذكرسامر مازن ياسين طه2121211012039 

ابطال )علمي، أدبي، عام119 

الفنون(

أدبيذكرسجاد مهدي عبد ا حسن2121211023010 

ابطال )علمي، أدبي، عام120 

الفنون(

أدبيذكرصهيب فيصل حمادي يونس2121211036016 
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ابطال )علمي، أدبي، عام121 

الفنون(

تطبيقيذكرعبد الرحمن مظفر صادق جبار2121511058015 

ابطال )علمي، أدبي، عام122 

الفنون(

إحيائيذكرعمران روكان عدنان كريم212041027019 

ابطال )علمي، أدبي، عام123 

الفنون(

أدبيذكرقتيبة ابراهيم كنوش فرحان2121217064006 

ابطال )علمي، أدبي، عام124 

الفنون(

أدبيذكركرار محمد فاضل محمد2122211068109 

ابطال )علمي، أدبي، عام125 

الفنون(

أدبيذكرمحمد احمد محمد فاضل2121211037096 

ابطال )علمي، أدبي، عام126 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عدنان نايف عبد ا2121217064008 

ابطال )علمي، أدبي، عام127 

الفنون(

أدبيذكرمحمد علي حميد جاسم2121211084011 

ابطال )علمي، أدبي، عام128 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى مازن حميد رشيد2122211010066 

صناعيذكراسامه فوزي سعدون علي2121011110001 ابطال )مهني(عام129 

صناعيذكرحسن صلح كاظم علي2122071240067 ابطال )مهني(عام130 

صناعيذكرعبد ا ابراهيم عبد ا مجيد2121011240015 ابطال )مهني(عام131 

صناعيذكرعلي محمد قادر عبود2121031020005 ابطال )مهني(عام132 

صناعيذكرليث حيدر سعد صادق2122051240064 ابطال )مهني(عام133 

صناعيذكرمهدي حسين مهدي سلمان2121031170015 ابطال )مهني(عام134 
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 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىتيجان معتز كيلن احمد20015776720 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين شكر زكريا جعفر200066922871 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرسل محمد احمد مهدي200158247390 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء عباس حسن جمعة100928 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزهراء مرتضى رشيد محمد501067 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىساجدة ساهر حسون مرزوق200094684540 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسرى حازم نصيف يسر200189537518 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية8 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرصالح نزار صالح محمد183369 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية9 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطه حسين علي حسين200090997189 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية10 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىطيبة عدنان عبد مهدي200399609702 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية11 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىعبير نجم عبد الحسين علوان291266 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية12 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي سالم مهدي جمعة199901704743 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية13 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي لؤي مالك داود199985677859 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية14 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىلبنى خالد طه عزيز82384 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية15 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد سعد بستان محمود200246290965 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية16 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد علي سلطان علي200110582653 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية17 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد فرحان محمود احمد200100413793 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية18 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ رباح عبود علوان706659 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية19 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنبأ محمد سلطان علي886996 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية20 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنرمين جاسم محمد لفته595956 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية21 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىنور محمد رضا سلمان200145804111 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية22 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرياسر منذر يعقوب خضير200235520567 

فنون تطبيقيةانثىتبارك ضياء محمد رشيد2122812180043  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىديار خالص ابراهيم ذياب2122812180046  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

فنون تطبيقيةانثىرسل واثق جاسم وادي2121812180007  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية25 

فنون تطبيقيةانثىرويده شهاب احمد حسين2122812600386  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية26 

فنون تطبيقيةانثىساره عمار علي عبد2122812180052  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية27 
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فنون تطبيقيةانثىشهد سعد حسن علوان2122812180054  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية28 

فنون تطبيقيةانثىعذراء عباس جاسم محمد2122812600418  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية29 

فنون تطبيقيةانثىفائزه حسين رضا جاسم2121812130006  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية30 

فنون تطبيقيةانثىميس غالب فرهود محمد2122812180060  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية31 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية32 

الفنون(

أدبيانثىرفل كمال حسين دليان2121222029008 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية33 

الفنون(

أدبيانثىفاطمة حاتم خليل جاسم2121222009025 

تجاريانثىاسراء حسين عبد القادر حسين2122612600286 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية34 

تجاريانثىريام احمد خليل ابراهيم2122612130034 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية35 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية36 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىرسم يحيى حسن مطلق200129357734 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية37 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىسرى رائد محمد ناصر200292885560 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية38 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىشمس علي عبد الرزاق احمد200215448321 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية39 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىشهد حازم داود سلمان352943 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية40 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرطه ثائر ابراهيم حسين200146870941 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية41 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعبد المهيمن عمار اسكندر سلمان200065099387 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية42 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي جاسم مهدي حسن200020902121 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية43 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي سعد عبد الكريم شكر199818826430 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية44 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي هيثم هاتف تركي525600 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية45 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفاطمة ثامر شكر محمود199868662315 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية46 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىفرقان رعد اكرم محمد200068770535 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية47 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى جاسم محمد علوان200262902856 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية48 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىولء جميل صالح خماس184234 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية49 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرياسين محمود قاسم احمد200390936668 

فنون تطبيقيةانثىرفل رائد حسين علوان2122812180047  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية50 

فنون تطبيقيةانثىرقيه صباح عبد المهدي شكير2121812600062  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية51 

فنون تطبيقيةانثىزهراء محمد مهدي علي2122812600389  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية52 

فنون تطبيقيةانثىسلوى خالد فتحي ظاهر2121812180015  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية53 

فنون تطبيقيةانثىشهد سعد علي حسين2122812600406  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية54 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه مصطفى احمد مصطفى2122812600426  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية55 

فنون تطبيقيةانثىمريم بشار ياسين حسين2122812120019  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية56 

فنون تطبيقيةانثىورود سعدون محسن فاضل2121812120012  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية57 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية58 

الفنون(

أدبيذكراحمد رؤوف محسن عبد2122211042003 
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موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية59 

الفنون(

أدبيانثىسرى نجم عبد الحسين اسماعيل2121222098022 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية60 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرامين ثائر عبد بريسم200395450680 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية61 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرانس مهند عواد احمد200187302288 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية62 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىجمانة عبد ا عباس علي97474 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية63 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىداليا عبد المنعم كريم فليح200020300066 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية64 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررياض احمد منصور خميس200103685656 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية65 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسنان راسم اسماعيل حمود200342353887 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية66 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىشكران سامر علي عبد القادر491980 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية67 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعمر احمد قيس عباس467672 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية68 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعمر حسين علي صالح200124429603 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية69 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىغسق حسن فاضل وليد567834 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية70 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرفهد فلح حسن عبد8165917 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية71 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىلينا عمر عبد الرزاق عبود200054826878 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية72 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىمرح واثق ابراهيم قدوري834838 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية73 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى اسامة اكرم نجم199924164413 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية74 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى قيس حسن سلمان200042835790 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية75 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىهالة سلمان احمد محمد200253850157 

فنون تطبيقيةانثىتماره خليل عبد الجليل كاظم2122812180044  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية76 

فنون تطبيقيةانثىزهراء داود سلمان امين2121812180012  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية77 

فنون تطبيقيةانثىفاطمة عباس فاضل خميس2122812180056  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية78 

فنون تطبيقيةانثىلقاء زهير كامل ابراهيم2121812130007  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية79 

فنون تطبيقيةانثىميس عبد ا عبد الرزاق جاسم2122812180059  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية80 

فنون تطبيقيةانثىهوازن محمد عدنان كاظم2121812130008  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية81 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية82 

الفنون(

أدبيانثىاطياف بهاء علي حسن2121222039002 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية83 

الفنون(

إحيائيانثىداليا احمد خليل جباره2121422092024 
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أدبيذكراحمد حيدر راضي جابر2221211031001  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيانثىاسلم صباح صخي جار ا2221222055004  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىاسيل محمد عبد الكاظم عودة2222222016003  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيانثىالء كريم جواد كاظم2222222045008  )علمي، أدبي(عام4 

أدبيذكرالسجاد حسن عزيز نويصر2222211054004  )علمي، أدبي(عام5 

تطبيقيذكرباقر شعبان حرمل حسن2222511059005  )علمي، أدبي(عام6 

إحيائيانثىبنين ابراهيم كاظم زبيدي2221422056004  )علمي، أدبي(عام7 

إحيائيذكرجاسم سالم راهي حسن2222411079016  )علمي، أدبي(عام8 

أدبيذكرجلل شاكر حمود ثامر2221211065005  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرحسن جليل حسن عنكود2222211006005  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسن رعد عبد الحسن جعاز2221211052005  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرحسنين محمد حشف مجدي2221211068021  )علمي، أدبي(عام12 

إحيائيذكرحسين محسن حنتوش ياسر2221411033097  )علمي، أدبي(عام13 

إحيائيذكرحسين يعرب مراد داود2222411033121  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرحيدر سعد عبد الرضا حسون2221211044010  )علمي، أدبي(عام15 

تطبيقيانثىدعاء علء اتعيب مشاي2221522006012  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيانثىزهراء رشك راهي لفتة2222222018005  )علمي، أدبي(عام17 

إحيائيانثىزهراء صلح حسن طلب2222422004134  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرزين العابدين راشد غانم سالم2222211063010  )علمي، أدبي(عام19 

تطبيقيانثىزينب حيدر فرحان مطشر2222522050013  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرسجاد جعفر محسن حامد2221211005012  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرسجاد عبد ابراهيم جبر2222211044011  )علمي، أدبي(عام22 

إحيائيانثىسجى صلح جليل عوده2221422039243  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرسيف محمد بستان محمد2222218001383  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكرصالح صباح فرج عبد ا2222211047003  )علمي، أدبي(عام25 

إحيائيذكرضرغام احمد مجيد داخل2221413020008  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرعباس طاهر جهيد عبد الرضا2222211021020  )علمي، أدبي(عام27 

إحيائيذكرعباس نعيم كاطع عبد ا222041021082  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرعبد الرحمن سلطان عاصي جبر2221211048026  )علمي، أدبي(عام29 

تطبيقيذكرعبد ا عادل جلب حسن2222511015038  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيانثىعبير عادل صبر خليوي2221222049020  )علمي، أدبي(عام31 

تطبيقيذكرعلي اياد جاسم عطيوي2222511011037  )علمي، أدبي(عام32 

تطبيقيذكرعلي غضبان حسين مزيعل2221511009038  )علمي، أدبي(عام33 

تطبيقيذكرعلي قيس رزاق محمد222051035046  )علمي، أدبي(عام34 

تطبيقيانثىعهود عزيز كشاش هليل2221522045013  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيانثىفاطمه عذاب كزار عبد ا2222222015057  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيانثىفضاء محمد باقر غزاي2221222081028  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكركرار رحيم شناوه زغير2222211044023  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرمؤمل سمير غالي خلف2222211012018  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكرمجتبى عدنان هاشم كاطع2222211021028  )علمي، أدبي(عام40 

إحيائيذكرمحمد جمال مهلهل دخيل2221411038128  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيذكرمحمد عادل عبد الحسين كريم2221215011024  )علمي، أدبي(عام42 

أدبيذكرمحمد علوان حسن عذافه2221211045030  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرمختار عبد الحسين علي حاجم2222211059038  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرمصطفى خير ا مهدي سلمان2222211068069  )علمي، أدبي(عام45 

تطبيقيذكرمصطفى محمد خركان كاطع2222511053028  )علمي، أدبي(عام46 
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أدبيذكرمصطفى وفي ياسين صالح2222211043111  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيانثىنبا عامر حمود صالح2221224047009  )علمي، أدبي(عام48 

إحيائيانثىنور اناس كاظم علي2221422011066  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرواثق عسكر حسن عذافه2222217036012  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيانثىوديان كريم عبيجي عبد2222222010033  )علمي، أدبي(عام51 

فنون تطبيقيةانثىانوار جاسم جحيل حاتم2222812190019  )مهني(عام52 

فنون تطبيقيةانثىجمانه باسم محمد حسن2222812210034  )مهني(عام53 

صناعيذكرحسين سلمان محسن عنجور2221321280006  )مهني(عام54 

فنون تطبيقيةانثىحنين ناصر جبار عبد2222812190027  )مهني(عام55 

فنون تطبيقيةانثىدنيا اياد محمد ياسر2222812190028  )مهني(عام56 

تجاريذكررضا حسن كاظم مطشر2222611130079  )مهني(عام57 

فنون تطبيقيةانثىزينب حسن جويد فضل2222812190033  )مهني(عام58 

صناعيذكرعباس صالح ثامر عنبر2222011150002  )مهني(عام59 

عبد الكريم علي عبد العباس 2222041170023  )مهني(عام60 

حسين

صناعيذكر

تجاريذكرعبد الكريم محمد مسير صاهود2222621230030  )مهني(عام61 

صناعيذكرعلي حقي عبد الكريم شكر2222031170011  )مهني(عام62 

تجاريانثىفاطمه مرزوك جراد جخير2222622210022  )مهني(عام63 

صناعيذكرمؤمل حيدر خليل جاسم2222371130048  )مهني(عام64 

صناعيذكرمحمد عمار عباس خلف2222321290033  )مهني(عام65 

صناعيذكرمنتظر شهيد علي كندح2222041280037  )مهني(عام66 

ابطال )علمي، أدبي، عام67 

الفنون(

احمد حسن عبد العالي عبد 2222211043003 

العباس

أدبيذكر

ابطال )علمي، أدبي، عام68 

الفنون(

أدبيذكراحمد كريم شاكر سلمان2221211008003 

ابطال )علمي، أدبي، عام69 

الفنون(

أدبيذكراحمد مشتاق طالب حسين2221211005001 

ابطال )علمي، أدبي، عام70 

الفنون(

إحيائيذكرحسن نجيب مكي كبح2221411034094 

ابطال )علمي، أدبي، عام71 

الفنون(

أدبيانثىزينب احمد كاظم امعيدي2221224031002 

ابطال )علمي، أدبي، عام72 

الفنون(

أدبيذكرعلي حسين كاظم مالك2221211005023 

ابطال )علمي، أدبي، عام73 

الفنون(

أدبيذكرمهدي صالح حسن ناصر2221211008057 

ابطال )علمي، أدبي، عام74 

الفنون(

أدبيذكريوسف عبد الهادي خليف علي2221211043158 

تجاريذكرحسين هادي محسن لفته2222621230028 ابطال )مهني(عام75 

صناعيذكرزين العابدين عقيل كاظم عبود2222041170018 ابطال )مهني(عام76 

صناعيذكرمحمد احمد ضياء شلوك عكله2221081280013 ابطال )مهني(عام77 

صناعيذكرمسلم أسعد حسين شبوط2221131230019 ابطال )مهني(عام78 

صناعيذكرمصطفى عقيل مزبان ثامر2221081280018 ابطال )مهني(عام79 

الحاسوب وتقنية ذكرمنتظر محمد عبد الرزاق لفته2221521290011 ابطال )مهني(عام80 

المعلومات
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مدارس الوقفينانثىفاطمه الزهراء محمد جاسم ضباب200115145419  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة1 

مدارس الوقفينذكرمحمد ظافر كامل هامش200284965820  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران2 

مدارس الوقفينذكرمصطفى امين مزعل نجم200202593743  )مدارس الوقفين(قسم علوم القران3 
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تطبيقيانثىايه قحطان طه حسين1821522023012  )علمي، أدبي(عام1 

إحيائيذكرحسن سعد عبد احمد1821411115034  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيذكرزاهد فاروق ذياب ابراهيم1822211075005  )علمي، أدبي(عام3 

إحيائيانثىشيماء خضير عباس حسين1822427057019  )علمي، أدبي(عام4 

إحيائيذكرمحمد ضياء صيهود عبد1822411061057  )علمي، أدبي(عام5 

تطبيقيذكرمصطفى رشيد حميد صالح1822513007040  )علمي، أدبي(عام6 

تطبيقيانثىيسرى مزبان كاظم صالح182052296004  )علمي، أدبي(عام7 

صناعيذكراسماعيل عبد الخالق حميد مجيد1822011010002  )مهني(عام8 

صناعيانثىتبارك قاسم خضير احمد1822322120024  )مهني(عام9 

صناعيذكررشيد حميد عبد النبي خلف1822321120016  )مهني(عام10 

صناعيذكرعبد السلم سلمان سعدون سلوم1822321120017  )مهني(عام11 

صناعيذكرعبد القادر نعمه تركي محمد1822321120018  )مهني(عام12 

صناعيذكرليث سعد حميد عباس1822321120020  )مهني(عام13 

صناعيذكرمحمد صدام محي الدين جمعه1822011010005  )مهني(عام14 

ابطال )علمي، أدبي، عام15 

الفنون(

أدبيذكراحمد هشام ناجي صالح1821211095007 

ابطال )علمي، أدبي، عام16 

الفنون(

أدبيذكرانمار نايف لطيف خلف1821211095011 

ابطال )علمي، أدبي، عام17 

الفنون(

إحيائيذكربهاء الدين عمار محمد ذياب1821411003006 

ابطال )علمي، أدبي، عام18 

الفنون(

أدبيذكرخالد وليد عبد الرحمن الطيف1821211095024 

ابطال )علمي، أدبي، عام19 

الفنون(

أدبيذكرعبد ا علي محمد مهدي1821211055017 

ابطال )علمي، أدبي، عام20 

الفنون(

إحيائيانثىفاطمه رباح حكمت جاسم1821423019032 

ابطال )علمي، أدبي، عام21 

الفنون(

تطبيقيذكرماهر ابراهيم حمدي بريسم1821511005038 

ابطال )علمي، أدبي، عام22 

الفنون(

أدبيذكرمحمد اياد غني احمد1821211095042 

ابطال )علمي، أدبي، عام23 

الفنون(

أدبيذكرمحمد عبد الكريم حمود حسن1821211071047 

ابطال )علمي، أدبي، عام24 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى نبيل اسود محمد1821215006114 

ابطال )علمي، أدبي، عام25 

الفنون(

أدبيانثىنور سلم احمد ابراهيم1821222077041 

صناعيذكرابراهيم عبد الباسط جاسم محمد1821051120002 ابطال )مهني(عام26 

صناعيذكراحمد ابراهيم سعدون سلوم1822321120013 ابطال )مهني(عام27 

صناعيذكراحمد رعد عبد الرحيم محمد1821501010001 ابطال )مهني(عام28 

112



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية العلوم السلميةجامعة سامراء

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينذكرابراهيم سمير ساهم بديوي87633  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية1 

مدارس الوقفينذكرابو بكر حسين فاضل محمود18445  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية2 

مدارس الوقفينذكراحمد ابراهيم حسن البسيوني304071388011  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية3 

مدارس الوقفينذكراحمد سعد عطا ا اسعد200591500674  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية4 

مدارس الوقفينانثىامامه جمال عبدالكريم علي319470  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية5 

مدارس الوقفينانثىبنين ياسر طه حسين200443158461  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية6 

مدارس الوقفينانثىجمانه عبدا احمد محمد200410547014  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية7 

مدارس الوقفينانثىحسناء باز محمود حسين200289031934  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية8 

مدارس الوقفينذكردحام محمود دحام حاجم814820  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية9 

مدارس الوقفينانثىرحمه محمد حسين علي200410157252  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية10 

مدارس الوقفينانثىرغد محمود عبدالملك محمد200239580072  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية11 

مدارس الوقفينانثىرقيه عبدالرزاق ابراهيم هدو639131  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية12 

مدارس الوقفينانثىرقيه علء حسين جمعه942141  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية13 

مدارس الوقفينذكرزيدون ابراهيم حسين جمعه200351039552  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية14 

مدارس الوقفينانثىسرى عزوز عبدالقادر خلف194642  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية15 

مدارس الوقفينذكرسعد صالح احمد عياش200394186150  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية16 

مدارس الوقفينذكرسلم احمد علي عطيه200369838742  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية17 

مدارس الوقفينانثىسماء عبدالواحد اسماعيل عبد200482146834  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية18 

مدارس الوقفينانثىشيماء مزهر فاضل معزب87309  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية19 

مدارس الوقفينانثىصبا صباح حكمت جاسم200456670322  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية20 

مدارس الوقفينذكرطلل عبدالقادر حميد عليوي693561  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية21 

مدارس الوقفينذكرطه محمد مجيد ياسر200486797472  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية22 

عبدالجبار عبدالوهاب عدنان 704567  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية23 

عبدالجبار

مدارس الوقفينذكر

مدارس الوقفينذكرعبدالحميد خضير عباس جاسم200383009747  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية24 

مدارس الوقفينذكرعبدالرحمن مصطفى صبحي خلف200563947726  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية25 

مدارس الوقفينذكرعبدا علي خليل طه67423  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية26 

مدارس الوقفينذكرعبدالواحد ضاري حميد جاسم200440749677  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية27 

مدارس الوقفينذكرعلي محمد ممتاز جاسم200396559644  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية28 

مدارس الوقفينانثىغسق عمر نوري طه200496817683  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية29 

مدارس الوقفينانثىغفران احمد سعيد احمد200270542836  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية30 

مدارس الوقفينذكرغيث حميد جاسم محمد177001  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية31 

مدارس الوقفينانثىفاطمه عمر علي محمد200340927131  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية32 

مدارس الوقفينانثىفاطمه مصطفى عدنان احمد200334981694  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية33 

مدارس الوقفينانثىفرح صالح لفته خاطر937816  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية34 

مدارس الوقفينذكرقتاده احمد مجيد جاسم146995  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية35 

مدارس الوقفينانثىماريه عدي زاحم غافل743976  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية36 

مدارس الوقفينذكرمحمد رشيد مجيد جاسم200325890193  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية37 

مدارس الوقفينذكرمحمد صديق فيصل حسن محمد200492299454  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية38 

مدارس الوقفينذكرمصطفى عمر سعدي خلف529284  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية39 

مدارس الوقفينذكرمهند عبدالقادر حميد عليوي693562  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية40 

مدارس الوقفينانثىنداء فراس جدوي مهدي200452161776  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية41 

مدارس الوقفينذكرهارون رشيد حميد حسين200426949568  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية42 

مدارس الوقفينانثىهند خليل ابراهيم محمد604375  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية43 

مدارس الوقفينانثىهند مزهر شكر علي126496  )مدارس الوقفين(قسم الشريعة السلمية44 

مدارس الوقفينذكرابراهيم مزاحم ابراهيم فرحان200204177925  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي45 
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مدارس الوقفينذكراحمد جاسم محمد عبدا200032028789  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي46 

مدارس الوقفينذكراسامه قيس حميد فرحان34587  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي47 

مدارس الوقفينذكراسامه ياسين الطيف محمود20033506158  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي48 

مدارس الوقفينذكرايمن عمر قدوري عواد200440581296  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي49 

مدارس الوقفينذكرايمن مهدي ابراهيم فرحان200293166294  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي50 

مدارس الوقفينذكرباسم فؤاد ماهر خلف200204008961  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي51 

مدارس الوقفينذكربشار عمر عبد محمود200355740476  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي52 

مدارس الوقفينذكربكر حميد عبدالنبي خلف200462619551  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي53 

مدارس الوقفينذكرحسين عقيل خلف كاظم199983759488  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي54 

مدارس الوقفينانثىزينه انس علي حسين3406418  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي55 

مدارس الوقفينانثىساره معن عبدالرحيم محمد942442  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي56 

مدارس الوقفينانثىسالي فاروق مهدي صالح594807  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي57 

مدارس الوقفينذكرسعد خالد مزعل سلمان200235615772  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي58 

مدارس الوقفينذكرسيف الدين حسن محمد حسن200227642185  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي59 

مدارس الوقفينذكرصالح عمر محمد جاسم200456958566  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي60 

مدارس الوقفينذكرعبد ازهر محمود عبد200287566891  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي61 

مدارس الوقفينذكرعبدا عدنان حميد عليوي68705  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي62 

مدارس الوقفينذكرعبدالملك محمد حسين احمد151686  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي63 

مدارس الوقفينذكرعبدالمنعم عباس عواد عبدا200303441651  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي64 

مدارس الوقفينذكرعبدالمهيمن عدنان مولن عماش200354798950  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي65 

مدارس الوقفينذكرعثمان قيس فاضل صليهم522823  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي66 

مدارس الوقفينذكرعلي جاسم محمد الطيف200141731935  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي67 

مدارس الوقفينذكرعمر اكرم مخلف حسن960964  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي68 

مدارس الوقفينذكرعمر عبدالوهاب عواد خلف815019  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي69 

مدارس الوقفينذكرقتيبة جواد عطية جاسم200223575010  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي70 

مدارس الوقفينذكرمجاهد حسن كوان جاسم200491191543  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي71 

مدارس الوقفينذكرمحمد احمد عبدالكريم احمد200233761972  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي72 

مدارس الوقفينذكرمحمد خالد مزعل سلمان200382330001  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي73 

مدارس الوقفينذكرمحمد رشيد احمد محمد200295688905  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي74 

مدارس الوقفينذكرمحمد منير جاسم محمد200427382327  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي75 

مدارس الوقفينانثىمروج ناظم غازي محمد200398645198  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي76 

مدارس الوقفينذكرمريم شعلن لهيب يحيى200325498009  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي77 

مدارس الوقفينذكرمزهر حاتم مزهر ابراهيم419919  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي78 

مدارس الوقفينذكرمصطفى ارحيم عواد حمد200167414662  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي79 

مدارس الوقفينذكرمنادي ساجد احمد محمد200100796052  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي80 

مدارس الوقفينذكرمهدي طعمه مهدي احمد20031318231  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي81 

مدارس الوقفينذكريوسف احمد عبدالكريم احمد200307094655  )مدارس الوقفين(قسم العقيدة والفكر السلمي82 
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إحيائيانثىابرار زكي عبد الكاظم كريود2521426002001  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكرابوتراب عبد ا راضي حسن2722211018004  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىاشواق حليم شبلوي علوي2721222026005  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيذكرامجد اياد هادي عبد2722211004001  )علمي، أدبي(عام4 

تطبيقيذكرامير علي محمد رضا2722511026010  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيانثىاميره جواد كاظم حريج2722222057007  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىايه احمد كاظم عبد2722222015003  )علمي، أدبي(عام7 

إحيائيانثىتقوى قاسم محسن زبار2721422015040  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيانثىجنان جاسم محمد كطل2722422036048  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرحسن احمد كاظم خضير2722211013012  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحسن عماد حسين علوان2322211016017  )علمي، أدبي(عام11 

إحيائيذكرحسن فوزي عبد ا حسين2722411031038  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرحسن قاسم طراد دهام2722211018021  )علمي، أدبي(عام13 

أدبيذكرحسين جليل عطيه حمود2322217007014  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرحسين غازي فيصل حسن2322211023009  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرحسين محمود عبد الخالق عطية2322211016033  )علمي، أدبي(عام16 

إحيائيانثىحوراء ناقل مهدي علي2721422008038  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرحيدر عباس عبد شعيب2722211002016  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرحيدر فاضل عباس حسن2721211020032  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرحيدر كاظم عبدالحسين علي2722211008035  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيانثىختام صبار حسين عبد ا2721222026025  )علمي، أدبي(عام21 

إحيائيانثىرؤى انور عباس احمد2722424006007  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىزهراء جبار جميل عبد الحسن2521222007061  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيانثىزهراء رزاق ناصر حسين2722222024032  )علمي، أدبي(عام24 

إحيائيانثىزهراء شهيد عبد الكاظم تركي2722422004040  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيانثىزهراء فراس محمد جدوع2722222027034  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرزيد حميد ناجي علكم2722211008039  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيذكرزيد عبد علي مخيف سلمان2722211015065  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيانثىزينب حيدر فليح جواد2721222029033  )علمي، أدبي(عام29 

إحيائيانثىزينب عبد المير علي وشام2721422041115  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيانثىزينب ياس خضر فيصل2722222002041  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيانثىسندس سعد عبد الشهيد عباس2322222038026  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيذكرشاكر محمود شاكر عيدان2722211005074  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرعباس علء داود فالح2721211022022  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكرعباس محمد حسين محيسن2722217001010  )علمي، أدبي(عام35 

تطبيقيذكرعبد ا حيدر محمد علو2722511025066  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرعبد ا ضياء بديوي عبد2321211063036  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكرعلي سعد كريم عبد2721215005038  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرعلي عبد المير لفته شدهان2722211005110  )علمي، أدبي(عام39 

إحيائيانثىغدير سرمد عبد الواحد شبيب2721422027064  )علمي، أدبي(عام40 

تطبيقيانثىفاطمه توفيق فاضل توفيق2321522012021  )علمي، أدبي(عام41 

تطبيقيانثىفرح عبد الرزاق جواد ابراهيم2721522040042  )علمي، أدبي(عام42 

إحيائيذكرمحمد باقر عمار كاظم عبد2722411037096  )علمي، أدبي(عام43 

أدبيذكرمحمد شاكر حميد عطيه2322217007056  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرمحمد صلح حسين عجيل2722211006076  )علمي، أدبي(عام45 

إحيائيذكرمحمد علي عبود شلش2722411028219  )علمي، أدبي(عام46 
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أدبيذكرمحمد قاسم سعود كاظم2322211016071  )علمي، أدبي(عام47 

تطبيقيذكرمرتضى احمد هادي حسن2722511026118  )علمي، أدبي(عام48 

أدبيذكرمصطفى عطية علي هليل2721211023091  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرمقتدى احمد دحام رحم2222218001801  )علمي، أدبي(عام50 

إحيائيانثىمنار علي طلل إبراهيم2722422015140  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرمنتظر سلمان عطيه حسن2721211018108  )علمي، أدبي(عام52 

إحيائيذكرمنتظر ناظم جعفر سلمان2322417007205  )علمي، أدبي(عام53 

تطبيقيذكرنعيم كريم مجدي عيسى2721511027102  )علمي، أدبي(عام54 

أدبيانثىنور  ليث سلمان عباس2722222025147  )علمي، أدبي(عام55 

فنون تطبيقيةانثىبنت الهدى علء منصور نصر2322812130018  )مهني(عام56 

فنون تطبيقيةانثىزهراء محمد صالح سعيد2722812110067  )مهني(عام57 

صناعيذكرطه عمران حميد حمزه2722051100034  )مهني(عام58 

صناعيذكرعلي حمد محسن سليم2322081050032  )مهني(عام59 

زراعيذكرعمران احمد عمران عباس2722701100109  )مهني(عام60 

فنون تطبيقيةانثىفدك اسعد عذاب حسين2722812110082  )مهني(عام61 

صناعيذكركرار خضر حسن هاشم2722021100020  )مهني(عام62 

صناعيذكرمحمد علي حكمت كاظم متعب2722011700007  )مهني(عام63 

زراعيذكرمحمد علي محمد حسين مطلك2722701600299  )مهني(عام64 

صناعيذكرمنتظر جواد كاظم دالي2722011030009  )مهني(عام65 

صناعيذكرمنتظر ستار صاحب كاظم2721071030018  )مهني(عام66 

صناعيذكريعرب معن حسين حريجه2722111100072  )مهني(عام67 

ابطال )علمي، أدبي، عام68 

الفنون(

أدبيذكراحمد وائل حميد علي2321211048005 

ابطال )علمي، أدبي، عام69 

الفنون(

إحيائيذكرحسنين علي حسين علي2321411016019 

ابطال )علمي، أدبي، عام70 

الفنون(

أدبيانثىزينب جبار هادي سهيل2721222013026 

ابطال )علمي، أدبي، عام71 

الفنون(

أدبيذكرسجاد مالك غازي كريم232021016030 

ابطال )علمي، أدبي، عام72 

الفنون(

أدبيذكرعباس علي عيسى محمد2321211016047 

ابطال )علمي، أدبي، عام73 

الفنون(

إحيائيذكرعبد علي ضاري عمران2721415003023 

ابطال )علمي، أدبي، عام74 

الفنون(

أدبيذكرعلي احمد كاظم عبد2321211016053 

ابطال )علمي، أدبي، عام75 

الفنون(

إحيائيذكرعلي محمد عبد علوان2721411029085 

ابطال )علمي، أدبي، عام76 

الفنون(

أدبيذكرفاضل ماجد علي طاهر2322217007049 

ابطال )علمي، أدبي، عام77 

الفنون(

أدبيذكرمجتبى هيثم عدنان عبد2721211015151 

ابطال )علمي، أدبي، عام78 

الفنون(

أدبيذكرمحمد رضا عامر حسين علي2321211016075 

ابطال )علمي، أدبي، عام79 

الفنون(

أدبيذكرمرتضى رعد علي سلمان2321211021035 

ابطال )علمي، أدبي، عام80 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى محمود شاكر كزار232021010056 

فنون تطبيقيةانثىاسلم محمود زناد جاسم2322812130016 ابطال )مهني(عام81 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كربلء

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىايلف حيدر فاضل كاظم2722812110049 ابطال )مهني(عام82 

فنون تطبيقيةانثىتقى حمودي عبد الرضا حياوي2722812110055 ابطال )مهني(عام83 

صناعيذكرجعفر علي عبد الكاظم عبود2721011700002 ابطال )مهني(عام84 

صناعيذكرحسن كرار كاظم محمد2322081050030 ابطال )مهني(عام85 

تجاريانثىساره سهيل مهدي حسن2722612110005 ابطال )مهني(عام86 

صناعيذكرعباس فارس محسن مصطفى2722331020073 ابطال )مهني(عام87 

صناعيذكرعلي حسين حسن مهدي2722071030049 ابطال )مهني(عام88 

فاطمه الزهراء نجاح حبيب 2722812110079 ابطال )مهني(عام89 

شمران

فنون تطبيقيةانثى

صناعيذكرمحمد قاسم عبد الكاظم علي2322071050027 ابطال )مهني(عام90 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية العلوم السلميةجامعة كربلء

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

مدارس الوقفينانثىاديان قاسم عبد الحليم عبد200475729095  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية1 

مدارس الوقفينانثىاسراء رضا صباح داود453694  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية2 

مدارس الوقفينانثىايات مؤيد كاطع حمد200125015790  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية3 

مدارس الوقفينانثىايه مهند عبد عون حمزه200417909913  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية4 

مدارس الوقفينانثىبنين هادي اسماعيل عبد الكريم200194762758  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية5 

مدارس الوقفينانثىرؤى عبد الحسين حميد خضير200448976602  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية6 

مدارس الوقفينانثىعذراء عدنان عبد الحسين علي200339828352  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية7 

مدارس الوقفينانثىهيام علي جويد جعاز200540225449  )مدارس الوقفين(قسم الدراسات القرانية8 

مدارس الوقفينانثىرقيه حيدر عباس كنبر200380584870  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله9 

مدارس الوقفينانثىرقيه طالب قحطان عبد200497143954  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله10 

مدارس الوقفينانثىرقيه عماد هادي جبر200186015775  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله11 

مدارس الوقفينذكرصادق محمد ياسر كروش200179678929  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله12 

مدارس الوقفينذكرعلء محمد هواش خضير819899  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله13 

مدارس الوقفينذكرمرتضى لطيف شاكر هاشم125851  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله14 

مدارس الوقفينانثىمريم حسين كاظم عليوي200321761835  )مدارس الوقفين(قسم الفقه واصوله15 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية الساسيةجامعة كركوك

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىاساور نبيل شكور خضر2022812140062  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال1 

فنون تطبيقيةانثىاماني فائز عبد خلف2022812600726  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال2 

فنون تطبيقيةانثىانجي احمد محمد كريم2022822140087  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال3 

فنون تطبيقيةانثىايمان بشار مصطفى محمد2022812140064  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال4 

بشرى مهدي علي رضا محمد 2022822140088  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال5 

علي

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىدانية حسن ادريس اسود2022822140089  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال6 

فنون تطبيقيةانثىديانا لقمان لطيف عيدان2022812140066  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال7 

فنون تطبيقيةانثىزينب مهدي رفيق زينل2022812140068  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال8 

فنون تطبيقيةانثىزينه توركيش زبير نجم2022822140090  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال9 

فنون تطبيقيةانثىزينه حسين خماس زيدان2022812140069  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال10 

فنون تطبيقيةانثىزينه علي طه حسين2022812140070  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال11 

فنون تطبيقيةانثىزينه وليد رشيد حسين2022812140071  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال12 

فنون تطبيقيةانثىسارة ثائر فؤاد نجم2022812140072  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال13 

فنون تطبيقيةانثىسبأ ثامر عبد الرحمان مهدي2022812600743  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال14 

سجى ايدن عبد الخالق حسام 2022812140073  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال15 

الدين

فنون تطبيقيةانثى

فنون تطبيقيةانثىشهد رافد طالب جعفر2022822140091  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال16 

فنون تطبيقيةانثىعذراء فائق فؤاد خير ا2022812600758  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال17 

فنون تطبيقيةانثىنبأ ناظم مشعان محمد2022812140080  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال18 

فنون تطبيقيةانثىنور عبد ا محمد عزيز2022812140081  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال19 

فنون تطبيقيةانثىنور محمد عباس صالح2022822140098  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال20 

فنون تطبيقيةانثىنورا عدنان علي مردان رضا2022812600774  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال21 

فنون تطبيقيةانثىهيرو عماد شكر رستم2022812140085  )مهني فنون تطبيقية(قسم رياض الطفال22 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرابراهيم رزكار قادر صادق2022211096002  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيذكراحسان حسين ابراهيم صالح2021211030002  )علمي، أدبي(عام2 

إحيائيذكراحمد بختيار خالد كريم2021411097011  )علمي، أدبي(عام3 

تطبيقيذكراحمد رنج محمد محمود2022511087011  )علمي، أدبي(عام4 

تطبيقيذكراحمد سلم حسن روستم2022511001009  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيانثىاسراء مكي حسين علي2022222005002  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىاسماء فؤاد عز الدين واحد2021222106009  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكراسماعيل خليل هيجل شهاب2022211009014  )علمي، أدبي(عام8 

إحيائيذكربيوند محمد محمد صالح رضا2021411089046  )علمي، أدبي(عام9 

إحيائيانثىتقى بهلول حسن رضا2022422048014  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيذكرحذيفه ثاير حسن احمد2022211041006  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرحسن جمعه عبد الرحمن حسن2022211085005  )علمي، أدبي(عام12 

تطبيقيذكردلن دلبرين كريم محمد2022511088011  )علمي، أدبي(عام13 

إحيائيانثىدنيا احمد عارف محمود2022422084053  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيانثىرنده مديد علي صالح2022222037019  )علمي، أدبي(عام15 

إحيائيذكرره هيل اكو ياخي شفيق2022411087068  )علمي، أدبي(عام16 

إحيائيذكرروز ستار كريم سعيد2022411088100  )علمي، أدبي(عام17 

إحيائيانثىزينب صلح محمد سعيد احمد2021422106036  )علمي، أدبي(عام18 

إحيائيانثىزينب قصي مدحت احمد2021422022022  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيانثىزينه عزالدين نورالدين سمين2022222060007  )علمي، أدبي(عام20 

إحيائيذكرسجاد جاسم شيال سمير2021415007022  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيانثىسيفان عبد الكريم عثمان كريم2022222121019  )علمي، أدبي(عام22 

إحيائيذكرشاد شمال رفيق قادر2022411089111  )علمي، أدبي(عام23 

أدبيذكرشيفان سالر حميد هياس2022211101014  )علمي، أدبي(عام24 

تطبيقيانثىشيماء كمال جلل محمود2022522037030  )علمي، أدبي(عام25 

تطبيقيذكرطارق شاكر مكطف ثلج2022517014015  )علمي، أدبي(عام26 

تطبيقيذكرعباس سعد عبد ا شريف2022511021024  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيذكرعبد الله ثائر حسين قادر1822218002004  )علمي، أدبي(عام28 

تطبيقيذكرعبد الحكيم جاسم حسن حسين2021517044015  )علمي، أدبي(عام29 

أدبيذكرعبد الرحمن خلف محمد احمد2022211016014  )علمي، أدبي(عام30 

أدبيذكرعبد الرحمن ماجد محمد رحيم2021211053033  )علمي، أدبي(عام31 

إحيائيذكرعبد ا كاوه صبحي عباس2021411092034  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيذكرعبد ا محمد يادكار احمد2021217055010  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيذكرعبدا جمال محمد زينل2022211058018  )علمي، أدبي(عام34 

تطبيقيذكرعلي بشار حميد عبد ا2022513007008  )علمي، أدبي(عام35 

أدبيذكرعمار ياسر محمد علي2022211023013  )علمي، أدبي(عام36 

أدبيذكرعمر احمد يوسف عباس2021211030033  )علمي، أدبي(عام37 

أدبيذكرعمر محمد حسين محمد2022217005014  )علمي، أدبي(عام38 

أدبيذكرغيث فيصل ابراهيم خضر2021211027013  )علمي، أدبي(عام39 

أدبيذكرفارس عبد الهادي علي صالح2021211030037  )علمي، أدبي(عام40 

أدبيذكرقبيس علي محمود لطيف2022211041029  )علمي، أدبي(عام41 

أدبيانثىله نيا نوزاد محمد رحيم عزيز2022222094023  )علمي، أدبي(عام42 

أدبيذكرمحمد ابراهيم عبد علي2022217026007  )علمي، أدبي(عام43 

إحيائيذكرمحمد ابو بكر علي عبد ا2121411026026  )علمي، أدبي(عام44 

أدبيذكرمحمد ادريس جاسم محمد2021217003022  )علمي، أدبي(عام45 

أدبيذكرمحمد بشير عبد ا محمد2021217003023  )علمي، أدبي(عام46 

120



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرمحمود حسين محمود علوش2021217067028  )علمي، أدبي(عام47 

أدبيانثىمريم احمد هادي نعمه2021222018036  )علمي، أدبي(عام48 

أدبيانثىمريم فوزي محمود خضر2022222045026  )علمي، أدبي(عام49 

أدبيذكرمصطفى فاخر ظاهر حميد2022211056051  )علمي، أدبي(عام50 

أدبيذكرمهدي نبيل جبار قنبر2022211058035  )علمي، أدبي(عام51 

أدبيذكرنشأة اكرم محمد شامه2022211101020  )علمي، أدبي(عام52 

إحيائيانثىنور برهان وهاب عصفور2021422037103  )علمي، أدبي(عام53 

أدبيانثىنور نوزاد شكر محمد2021222106048  )علمي، أدبي(عام54 

هاوزين هيرش محمد صالح كاكه 2022222097038  )علمي، أدبي(عام55 

برا

أدبيانثى

إحيائيانثىهدى جواد علي رشيد2022422050054  )علمي، أدبي(عام56 

هردي عز الدين مصطفى حمه 2022411099043  )علمي، أدبي(عام57 

رضا

إحيائيذكر

أدبيانثىهيلين شاخوان علي محمد2022222097043  )علمي، أدبي(عام58 

تطبيقيذكريعقوب قاسم جادر عباس2022511039069  )علمي، أدبي(عام59 

تجاريانثىأية اميد حمه رشيد احمد2022612300006  )مهني(عام60 

الحاسوب وتقنية ذكراحمد سه ردار احمد حمه2022521200002  )مهني(عام61 

المعلومات

صناعيانثىاسيا ابراهيم رمضان احمد2022322210038  )مهني(عام62 

تجاريذكرايمن محمد محمود عبد السلم2022611600114  )مهني(عام63 

تجاريذكرسمير صلح علي داود2022611600170  )مهني(عام64 

زراعيذكرسيف الدين سعد عبد مطلك2022701600491  )مهني(عام65 

تجاريانثىشيرين نبيل مصطفى نجم2022612140025  )مهني(عام66 

صناعيانثىصابرين حسن اسماعيل سليم2022322210051  )مهني(عام67 

صناعيذكرعبد ا صالح عبد ا حسن2022371100007  )مهني(عام68 

زراعيذكرعبد ا عاصم عمر محمد2022701600527  )مهني(عام69 

زراعيذكرعبد الهادي حسين عوني عزة2022701500006  )مهني(عام70 

تجاريذكرعبد الوهاب وليد شكر مصطفى2022611600206  )مهني(عام71 

صناعيذكرعلي خلف عبد ا حسن2022371100008  )مهني(عام72 

تجاريذكرعمر اياد صابر رحيم2021611600124  )مهني(عام73 

صناعيانثىفاتن حسن محمود عبد2022322210054  )مهني(عام74 

تجاريانثىفرح طه علي عكلة2022622320016  )مهني(عام75 

صناعيذكرمحمد عدنان مطرود محمد2021321210056  )مهني(عام76 

زراعيذكرمحمود عبد ا محمد عكله2022701600650  )مهني(عام77 

تجاريانثىمريم ادهم عبد الكريم جلبي2022622320017  )مهني(عام78 

تجاريانثىمريم كمال احمد ياس2022612300018  )مهني(عام79 

صناعيانثىنبراس فؤاد عبود حمد2022322210061  )مهني(عام80 

الحاسوب وتقنية ذكريوسف عادل عبد علي جاسم2022521010082  )مهني(عام81 

المعلومات

صناعيذكريوسف ياسين جار ا حمادة2022021030033  )مهني(عام82 

ابطال )علمي، أدبي، عام83 

الفنون(

تطبيقيانثىدينا نهاد عبد ا ابراهيم2021522021006 

ابطال )علمي، أدبي، عام84 

الفنون(

تطبيقيذكرعدنان خليل ابراهيم خلف2021515002015 

ابطال )علمي، أدبي، عام85 

الفنون(

أدبيذكرعز الدين احمد عيدان ذياب2021211058016 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة كركوك

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

الحاسوب وتقنية ذكرئاران عدنان عمر صالح2022521130001 ابطال )مهني(عام86 

المعلومات

حسين مهدي محمد علي درويش 1822021040004 ابطال )مهني(عام87 

كاظم

صناعيذكر

الحاسوب وتقنية انثىكونال يونس عزيز احمد2022522120010 ابطال )مهني(عام88 

المعلومات

صناعيذكرمحمد شلل مصطفى فارس2022021030023 ابطال )مهني(عام89 

فنون تطبيقيةانثىيسرى مجيد سعيد شاكر2022812140086 ابطال )مهني(عام90 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية للعلوم النسانيةجامعة كركوك

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

تطبيقيانثىاسراء خالص عبد اللطيف محمد2022526007001  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية1 

تطبيقيانثىاسماء عماد توفيق احمد2022522036002  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية2 

إحيائيانثىالء محمد رضا بابا عادل2021422020008  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية3 

إحيائيانثىامنه علي مندان ا ويردي2021422110002  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية4 

أدبيانثىانجي تحسين محمد علي قنبر2022222014004  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية5 

تطبيقيانثىايلف عباس نجات زكي2022522071003  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية6 

أدبيانثىايه عنايت محمد علي سعدون2022222002008  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية7 

إحيائيانثىتولين عصام فؤاد عبد ا2022422008039  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية8 

إحيائيانثىدمد مكرم عثمان صديق2022422008059  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية9 

أدبيانثىشناي نشأة احمد عبد الواحد2021222112019  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية10 

إحيائيانثىعائشة صلح احمد عبد ا2022422111018  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية11 

أدبيانثىعائشه علي بهجت خليل2022222112020  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية12 

أدبيانثىلميعه عابدين فايق توفيق2021222110003  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية13 

إحيائيانثىمرال فاضل فخري مصطفى2021422070008  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية14 

أدبيانثىمريم محمد رحمة ا عبد ا2022222002018  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية15 

تطبيقيذكرمصطفى برهان جلل مصطفى2021511050036  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية16 

مصطفى شمس الدين خورشيد 2021215012003  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية17 

غائب

أدبيذكر

إحيائيانثىملك عاصم بهجت خورشيد2022422110012  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية18 

أدبيانثىمينا محمد فؤاد علي2021222112028  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية19 

إحيائيذكريحيى تورهان نامق اسماعيل2021411082009  )علمي، أدبي(قسم اللغة التركية20 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية الساسيةجامعة ميسان

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

فنون تطبيقيةانثىاماني خليل ابراهيم جاسم2822812600132  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية1 

فنون تطبيقيةانثىزهراء عبد الكريم احمد مني2822812600140  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية2 

فنون تطبيقيةانثىزينب عبد الكريم خزعل حسن2822812600142  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية3 

فنون تطبيقيةانثىزينب مجبل كاظم جادر2822812600143  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية4 

فنون تطبيقيةانثىزينب محمد عبد الرزاق حسين2821812600023  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية5 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه حسين عبد الجبار محمد2822812600157  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية6 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه نوري صبيح عزيز2822812600158  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية7 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية8 

الفنون(

أدبيانثىتبارك محمد داخل طاهر2822222006018 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية9 

الفنون(

زهراء صفاء عبد الرزاق دور 2822524004001 

علي

تطبيقيانثى

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية10 

الفنون(

أدبيانثىصفا حيدر فرحان حسين2821222006048 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية11 

الفنون(

أدبيانثىفاطمه عبد الرضا وريوش جاسم2821222044076 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية12 

الفنون(

تطبيقيانثىلمى جاسم جاسب جمعة2821522019046 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية13 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى محمد جاسم ياسر2221217016013 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية14 

الفنون(

أدبيانثىمنار محمد جميل سعيد2821222016030 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم التربية الفنية15 

الفنون(

أدبيانثىندى نجم عبد بلسم2821222032012 

تجاريانثىتبارك فارس عيسى عبد علي2822622120008 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية16 

تجاريذكرحسن عامر سعدون مطشر2822611320004 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية17 

الحاسوب وتقنية ذكرحسين محمد جاسم كاطع2822521100073 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية18 

المعلومات

تجاريانثىزهراء مشتاق طالب احمد2822622120014 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية19 

تجاريانثىزهراء نادر محمد علي عبد2822622120015 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية20 

تجاريانثىعل احمد ناصر فرحان2822622120022 موهوبين )مهني(قسم التربية الفنية21 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة ميسان

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكراحمد كريم حسين حيدر2822211020004  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيانثىالء حسين عجلن سعد2821222001006  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيذكربركات فاخر حميد حاتم2821211040003  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيانثىبنين سوادي رشك فنجان2822222012004  )علمي، أدبي(عام4 

تطبيقيذكرحسين منذر نعمان محمد2822511002030  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيانثىروى عماد بدر عكلة2821222042028  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيانثىزينب كاظم جابر هاشم2821222012032  )علمي، أدبي(عام7 

أدبيذكرعباس حسين بدر حريز2822211024014  )علمي، أدبي(عام8 

تطبيقيذكرعباس خالد نيروز راضي2822511022019  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيذكرمحمد نوري جواد مهدي2822211016024  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيانثىنعمت ا خضير عباس نصيف2722222012041  )علمي، أدبي(عام11 

تطبيقيانثىيقين نجيب ناصر لفته2222522084028  )علمي، أدبي(عام12 

تجاريانثىايلف مشتاق طالب عاصم2822622310006  )مهني(عام13 

تجاريانثىبنين محمد عباس جاسم2822622310010  )مهني(عام14 

تجاريانثىتبارك جاسم ثامر احمد2822622310011  )مهني(عام15 

صناعيذكرحسين جمعة حسين مطر2821011110011  )مهني(عام16 

صناعيذكرحسين محمد عطشان صيوان2221021110004  )مهني(عام17 

صناعيذكرحسين نظير عبد العالي عارف2821021600005  )مهني(عام18 

تجاريانثىزينب عماد قاسم محمد2822622310024  )مهني(عام19 

صناعيذكرسجاد كاظم جواد منصور2822031110087  )مهني(عام20 

تجاريذكرسجاد كاظم عبد الحسن جبر2822611300004  )مهني(عام21 

صناعيذكرسجاد محمد جحيل سفيح2222021290003  )مهني(عام22 

تجاريانثىسفانه باسم جريو حسون2822622330004  )مهني(عام23 

تجاريانثىسهى كامل مالح عليوي2822622330006  )مهني(عام24 

صناعيذكرصادق جعفر رشيد عباس2822021030010  )مهني(عام25 

تجاريذكرعلي نجاح عبد الحسين موسى2822611130008  )مهني(عام26 

تجاريذكركرار حيدر ناصر قاسم2822621320034  )مهني(عام27 

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد رحيم حيدر محمد2822521110127  )مهني(عام28 

المعلومات

صناعيذكرمرتضى عبد الخضر هاشم محمد2222021110026  )مهني(عام29 

تجاريانثىمريم صالح خشن طوفان2822622330005  )مهني(عام30 

تجاريانثىنور الهدى جاسم محمد عبود2822622330007  )مهني(عام31 

ابطال )علمي، أدبي، عام32 

الفنون(

أدبيذكراحمد سهر لعيبي حسين2821211002010 

ابطال )علمي، أدبي، عام33 

الفنون(

تطبيقيذكرمحمد محمود محمد علي خضر2821511002111 

صناعيذكراحمد رائد عيال فريح2821011110003 ابطال )مهني(عام34 

الحاسوب وتقنية ذكراحمد عبد العزيز حميد  عبد النبي2821521110008 ابطال )مهني(عام35 

المعلومات

تجاريانثىتقى محسن عبد هلل2822622310013 ابطال )مهني(عام36 

الحاسوب وتقنية ذكرحيدر علي عثمان زوير2821521100017 ابطال )مهني(عام37 

المعلومات

صناعيذكرفلح ساجت نغماش جابر2221021140014 ابطال )مهني(عام38 

صناعيذكرمحمد رشيد جاسم محمد2221021140016 ابطال )مهني(عام39 

صناعيذكرمحمد كريم عطيه راشد2221021140017 ابطال )مهني(عام40 

صناعيذكرمنتظر رزاق سعيد مطر2821021100055 ابطال )مهني(عام41 
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

أدبيذكرامجد صالح عبيد برغش2621217015003  )علمي، أدبي(عام1 

أدبيانثىبنت الهدى اياد رضيوي حسين2222224054004  )علمي، أدبي(عام2 

أدبيانثىبنين فؤاد حسين وادي2622222006002  )علمي، أدبي(عام3 

أدبيانثىتبارك كاظم سيد عنيبر2621222024005  )علمي، أدبي(عام4 

إحيائيذكرحسن هادي عكموش سربوت2622411004025  )علمي، أدبي(عام5 

أدبيذكرحسين عامر موسى منخي2621211049043  )علمي، أدبي(عام6 

أدبيذكرحسين عبد ناصر حسين2621211049045  )علمي، أدبي(عام7 

تطبيقيذكرحسين عدنان حويل منشد2221511030003  )علمي، أدبي(عام8 

تطبيقيذكرحسين غني خلف منصور2221511030004  )علمي، أدبي(عام9 

أدبيانثىحوراء عزيز يوسف منخي2621222059028  )علمي، أدبي(عام10 

أدبيانثىزهراء جاسم محمد عبد السيد2621222001012  )علمي، أدبي(عام11 

أدبيذكرسجاد علي ياسر سهيل2622217010006  )علمي، أدبي(عام12 

أدبيذكرصادق حسين محل عبد الحسن2621211043024  )علمي، أدبي(عام13 

إحيائيذكرعباس قيس حمود فيصل2622411032032  )علمي، أدبي(عام14 

أدبيذكرعباس نعيم لفته خنجر2621211035092  )علمي، أدبي(عام15 

أدبيذكرعبد ا عباس علي حسين2621211004036  )علمي، أدبي(عام16 

أدبيذكرعقيل عويد كريم عبيد2221211031031  )علمي، أدبي(عام17 

أدبيذكرعلي رفعت طالب سلمان2622211006047  )علمي، أدبي(عام18 

أدبيذكرعلي عادل عطيوي علي2621211039091  )علمي، أدبي(عام19 

أدبيذكرعلي غفار سعد عيسى2622211006050  )علمي، أدبي(عام20 

أدبيذكرعلي هاشم حمود شبيب2621211053023  )علمي، أدبي(عام21 

أدبيذكرعمار نوري زغير عبد ا2622211048035  )علمي، أدبي(عام22 

أدبيانثىفاطمه محمد عبد علي لهمود2621222059069  )علمي، أدبي(عام23 

تطبيقيذكركرار جبار سريح عوده2622513004020  )علمي، أدبي(عام24 

أدبيذكركرار سلم علي هويدي2221211050009  )علمي، أدبي(عام25 

أدبيذكرمجتبى قاسم فزع سوادي2622211035116  )علمي، أدبي(عام26 

أدبيذكرمحمد سلطان شريف خضير2622211024029  )علمي، أدبي(عام27 

أدبيانثىمريم علوي جاسم سليمان2622222012017  )علمي، أدبي(عام28 

أدبيذكرمسلم جواد عبودي جبير2622217016008  )علمي، أدبي(عام29 

مصطفى عبد المحسن سعدون عبد 2621411027159  )علمي، أدبي(عام30 

الرضا

إحيائيذكر

تطبيقيذكرمصطفى نصير حسين كاظم2221511029092  )علمي، أدبي(عام31 

أدبيذكرمصطفى يونس خلف جاسم2622211025049  )علمي، أدبي(عام32 

أدبيذكرموسى هاني موزان خليف2222217010028  )علمي، أدبي(عام33 

أدبيانثىهبه محمد كاظم جابر2621222004040  )علمي، أدبي(عام34 

أدبيذكريوسف عظيم شير محمد2621211035178  )علمي، أدبي(عام35 

فنون تطبيقيةانثىاسماء كريم رماني هواس2622812150086  )مهني(عام36 

صناعيذكرحمزه نجم عبد الخالق كاكي2622041120008  )مهني(عام37 

فنون تطبيقيةانثىرتاج حيدر سامي حسين2621812150020  )مهني(عام38 

فنون تطبيقيةانثىضحى علي حسين ناصر2622812150113  )مهني(عام39 

صناعيذكرعلي سعيد راسم عبيد راضي2622321140031  )مهني(عام40 

صناعيذكرعلي صباح علي وبدان2222321140034  )مهني(عام41 

صناعيذكركاظم حسنين كاظم سمين2621031110014  )مهني(عام42 

صناعيذكركرار اهلل حسن دلي2622021140010  )مهني(عام43 

صناعيذكركرار حيدر منصور سعيد2622041120014  )مهني(عام44 

صناعيذكرمحمد باقر قيس عبد الساده جوده2622081020057  )مهني(عام45 
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2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

صناعيذكرمحمد صادق مناضل جاسم حسن2621031110017  )مهني(عام46 

صناعيذكرمحمد عدنان حمدان عيدان2622041120015  )مهني(عام47 

الحاسوب وتقنية ذكرمحمد نعيم حسين ابراهيم2621521110024  )مهني(عام48 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىمريم رعد صبري عباس2622812150122  )مهني(عام49 

صناعيذكرمنتظر جبار عاشور حياوي2622371110090  )مهني(عام50 

فنون تطبيقيةانثىميلد جبار جمعه علوان2622812150129  )مهني(عام51 

الحاسوب وتقنية انثىنور الهدى صلح عطوان كاظم2222522250021  )مهني(عام52 

المعلومات

الحاسوب وتقنية انثىنور ضيدان ياسين طاهر2222522250023  )مهني(عام53 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىنور مؤيد منصور سلمان2622812150131  )مهني(عام54 

فنون تطبيقيةانثىيقين حامد غني علي2622812150135  )مهني(عام55 

ابطال )علمي، أدبي، عام56 

الفنون(

إحيائيذكرحسن هشام شنور كاظم2221413027013 

ابطال )علمي، أدبي، عام57 

الفنون(

إحيائيذكرحسنين مناف سكر فرحان2621411003045 

ابطال )علمي، أدبي، عام58 

الفنون(

أدبيذكرحمزة علي سعدون عباس2621211035060 

ابطال )علمي، أدبي، عام59 

الفنون(

أدبيذكرحيدر كريم زامل زغير2621211049062 

ابطال )علمي، أدبي، عام60 

الفنون(

أدبيذكرسيف مزهر محمد حسن2622211033042 

ابطال )علمي، أدبي، عام61 

الفنون(

أدبيذكرعباس كامل حاضر فرحان2621211039059 

ابطال )علمي، أدبي، عام62 

الفنون(

أدبيذكرعلي حسين يلود كريدي2621211043029 

ابطال )علمي، أدبي، عام63 

الفنون(

أدبيذكرعلي مجيد حميد منخي2621211039097 

ابطال )علمي، أدبي، عام64 

الفنون(

أدبيذكرعلي مهدي علوي عباوي2621215002101 

ابطال )علمي، أدبي، عام65 

الفنون(

تطبيقيانثىفاطمه عدنان عبد ا منصور2621522007017 

ابطال )علمي، أدبي، عام66 

الفنون(

أدبيذكركرار حيدر كريم ساهي2221211050008 

ابطال )علمي، أدبي، عام67 

الفنون(

أدبيذكرمحمد احمد حسون وطيفي2621211013135 

ابطال )علمي، أدبي، عام68 

الفنون(

أدبيذكرمصطفى محسن علوي عباوي2621217016009 

ابطال )علمي، أدبي، عام69 

الفنون(

الفنونذكرمنتظر باسم عزت جابر2622611006019 

ابطال )علمي، أدبي، عام70 

الفنون(

أدبيذكرموسى نصير كريم حريز2622211020038 

ابطال )علمي، أدبي، عام71 

الفنون(

أدبيذكرنشوان موحان صالح محي2621211049178 

ابطال )علمي، أدبي، عام72 

الفنون(

الفنونانثىنور الهدى كريم حسين جار ا2622622067025 

ابطال )علمي، أدبي، عام73 

الفنون(

أدبيذكروسام حامد هندي جبيل2621211039145 
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2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةجامعة واسط

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

صناعيذكرحسين نصيف جاسم محمد2621371110020 ابطال )مهني(عام74 

فنون تطبيقيةانثىحوراء حسن صباح مسافر2621812600028 ابطال )مهني(عام75 

صناعيذكرحيدر ستار حسين داخل2622321120099 ابطال )مهني(عام76 

صناعيذكرزكريا يحيى عليوي جباره2622081020051 ابطال )مهني(عام77 

الحاسوب وتقنية ذكرزين العابدين صبيح ناصر حاجم2622521110108 ابطال )مهني(عام78 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىزينب ميثم سعد شرهان2621812150042 ابطال )مهني(عام79 

الحاسوب وتقنية ذكرسعد جاسم محمد شبيب2621521110015 ابطال )مهني(عام80 

المعلومات

فنون تطبيقيةانثىفاطمة رائد محمد سعيد داخل2621812150058 ابطال )مهني(عام81 

صناعيذكرفهد غازي سعود صفوك2622091120069 ابطال )مهني(عام82 

صناعيذكرمشتاق رشيد كاظم عزيز2621091120027 ابطال )مهني(عام83 
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pm 4:18 قسم الحاسبة اللكترونية

2022/10/30
نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية الفنون الجميلةجامعة واسط

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية1 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبنين عبد الحسن علوان مهاوش612832 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية2 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين ظافر محمود بدن200286599899 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية3 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحيدر نوفل حسن عبيد200390856199 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية4 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب عباس حسن عباس200205156478 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية5 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد علي حسين حميداوي200155448274 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية6 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىطيبة حمودي عبد الكريم حمودي200283371647 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم التربية الفنية7 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكريسر محمود شكر محمود200225880903 

فنون تطبيقيةانثىاسلم فايق سالم عبيس2622812150085  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية8 

فنون تطبيقيةانثىالء مكي سامي شبيب2622812150087  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية9 

فنون تطبيقيةانثىبيان عبد ا حسين عذاب2622812150090  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية10 

فنون تطبيقيةذكرحسين صادق موسى علي2622821110127  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية11 

فنون تطبيقيةانثىرسل صلح مهدي حميدي2622812600263  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية12 

فنون تطبيقيةانثىرقيه محمد زغير ساجت2622812150097  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية13 

فنون تطبيقيةانثىريام  فالح كريم جحالي2622812600267  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية14 

فنون تطبيقيةانثىريتاج علي حسين عيدان2622812150099  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية15 

فنون تطبيقيةانثىزهراء علي كاظم بوري2622812150104  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية16 

فنون تطبيقيةانثىزهراء محمد خلف حسن2622812150106  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية17 

فنون تطبيقيةانثىساره مغير كاظم ولي2621812150045  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية18 

فنون تطبيقيةانثىسجى محمد عبد الرضا لهمود2622812150110  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية19 

فنون تطبيقيةانثىفاطمه جاسم محمد علي2622812150116  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية20 

فنون تطبيقيةانثىمريم محمد حسين جبار2621812150073  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية21 

فنون تطبيقيةانثىمنار علي محسن محمود2622812150124  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية22 

فنون تطبيقيةانثىنور الزهراء مؤيد خماط طه2622812150130  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية23 

فنون تطبيقيةانثىهدى صالح ضيغم زعال2622812150134  )مهني فنون تطبيقية(قسم التربية الفنية24 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية25 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكراحمد رفعت علي يعقوب447088 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية26 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىازل حيدر عبد الحسين دبيش200313787948 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية27 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرايلف مظفر كاظم سلمان200237532863 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية28 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىبنين مجيد مطر سمسم200241225897 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية29 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرحسين مصطفى كمر عبود410368 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية30 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكررقية ثامر طاهر ثامر223625 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية31 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرزهراء سلم عباس فليح200255622739 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية32 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىزينب احمد كاظم حوتة199912887054 
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نتائج القبول المباشر

القناة العامة

الكلية:

ت

الجامعة:

الجنسفئة التقديم السم الفرع الدراسيالقسم

كلية الفنون الجميلةجامعة واسط

الرقم المتحاني

او رقم الهوية

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية33 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرسجاد سليم زعيبر سلمان200132389700 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية34 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي احسان ناجي حمود748354 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية35 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعلي عباس جاسم بديوي785997 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية36 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرعمار نعيم حبيب روضان199902913708 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية37 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمؤتمن محمد صلح كمال200061421418 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية38 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد اياد ثجيل عناد200087824579 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية39 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمحمد باقر حسين عطا حنش200286763592 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية40 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرمصطفى بركاوي جليب دارم199845275413 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية41 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةذكرهيثم هادي عجمي دبعن200011819571 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية42 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىود عبد الصاحب محمد جواد200394380008 

 )معهد الفنون الجميلة، قسم الفنون التشكيلية43 

الدراسات الموسيقية(

معهد الفنون الجميلةانثىود محمد نعيم عبد200241424838 

فنون تطبيقيةانثىبتول محمد عوده خضير2621812150011  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية44 

فنون تطبيقيةانثىرقيه محمد وارش كاظم2622812150098  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية45 

فنون تطبيقيةانثىمهاد محمد نزر محمد علي2622812150127  )مهني فنون تطبيقية(قسم الفنون التشكيلية46 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية47 

الفنون(

أدبيانثىانتظار اشعير متعب مطرود2621222015002 

موهوبين )علمي، أدبي، قسم الفنون التشكيلية48 

الفنون(

أدبيانثىزينب فاضل منعثر عبد الجليل2222224003006 

الحاسوب وتقنية انثىمنار عصام صياد علي2622522150040 موهوبين )مهني(قسم الفنون التشكيلية49 

المعلومات
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