
الدراسة الصباحية/ 3الوجبة / االقسام
القســـــمالمجموع التنافسيالمجموع بعد االضافةالمجموع قبل االضافةالفرعاالســــــــمت

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي473473537ادبيحسين عبود مهدي حسن1

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي461468507ادبيحسين كاظم كشيش كاطع2

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي454454493ادبيزهراء جاسم محمد زاير3

االرشاد التربوي والتوجيه النفسي411411405.5ادبيزين العابدين محمود عبد االمير منسي4

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي441441395.5ادبيسجى حيدر عبد السادة يوسف5

االرشاد النفسي و التوجيه التربوي469469472.5ادبيعلي حسن هادي هندي6

(ذوي شهداء)االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 426476458.5ادبيعلي عمار كاظم مايع7

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي486486526.5ادبيفرح عدنان حسين عباس8

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي446453506.5ادبيمحمد زامل جحيل شاتي9

(ذوي شهداء)االرشاد النفسي والتوجيه التربوي432482454.5ادبيمحمد محمود ياسين حمد10

االرشاد النفسي والتوجيه التربوي442442456ادبيهدى حسين كريم11

التاريخ464464477ادبيتبارك حسن كنفذ خليفة12

التاريخ437437478ادبيحسن قاسم رزوقي حمد13

التاريخ479479474ادبيرانيه ناجي مخلف14

التاريخ496496412.5ادبيزهراء عباس محمد محيسن15

التاريخ464464522.5ادبيعلي وجدي عبد هللا حنتوش16

التاريخ436436477.5ادبيفرح ياس سلمان عبد الرزاق17

التاريخ491491515ادبيمحمد كريم حسين مجحم18

التاريخ424424489ادبيمؤمل فائز جبار جاسم19

(ذوي شهداء)التاريخ 443493512.5ادبياحمد عنتر حميد جداح20

التربية االسرية والمهن الفنية453453559ادبيرقية كريم العبد فرحان21

التربية االسالمية442442525ادبيايه عباس حسن  محمد22

التربية االسالمية465465533ادبيزينب باسم محمد عوده كطافه23

التربية االسالمية456456529ادبيزينب كريم جودة24

التربية االسالمية461461539ادبيسماح جاسم محمد سالم25

التربية االسالمية454454552.5ادبيصاحب حسين حمادي عماش26

التربية االسالمية474474555.5ادبيفاطمه صالح عبد الرزاق سويحن27



التربية االسالمية454454545.5ادبيمحمد عادل كاظم سيد28

التربية االسالمية484484546.5ادبيموسى عباس كاظم عباس29

التربية االسالمية459459530.5ادبينور عدي محمود شهب30

التربية الخاصة459459443ادبيثائر معاون شهيب مرداس31

التربية الخاصة454454482.5ادبياحمد مجبل عيدي مناتي32

التربية الفنية463463557ادبياسراء شبيب عبود ياسين33

التربية الفنية469469493.5ادبيمحمد حسين خليف عبد34

التربية الفنية460460510ادبييوسف هادي محمد35

(ذوي شهداء)الجغرافية 447497500.5ادبيعلي عبد كاظم دحام36

الجغرافية472472463.5ادبيغسق عماد جبار37

(ذوي شهداء)الحاسبات 416466408تطبيقي/ علمياحمد يوسف فرج فياض38

الحاسبات 453453455.5تطبيقي/ علميحسن سليم هاشم39

الرياضيات454454454.5تطبيقي/ علميبصائر ثائر قاسم حسن40

الرياضيات511511521.5احيائي/ علميجعفر جاسم هاشم سلطان41

الرياضيات450450491تطبيقي/ علميرؤى محمد جاسم محمد42

الرياضيات477477476.5احيائي/ علميعمر ابراهيم حسين43

الرياضيات473473411.5احيائي/ علميكرار كريم منشد44

الرياضيات463463490.5تطبيقي/ علميليلى حسين داود محروس45

الرياضيات480480460.5احيائي/ علميمحمد حامد حمد براك46

الرياضيات452452481.5تطبيقي/ علميمحمد ليث سعدي حسن47

الرياضيات453453471.5تطبيقي/ علميمرتجى عباس فاضل مصطفى48

الرياضيات504504458.5احيائي/ علميمريم علي صيهود49

الرياضيات472472533.5احيائي/ علميمؤمل قاسم محيسن الزم50

الرياضيات450450466.5تطبيقي/ علمينور الهدى هادي شنون ناصر51

العلوم459459418.5احيائي/ علمياحمد يحيى اصغر علي52

العلوم441448424احيائي/ علميايناس حازم خنياب بدر53

العلوم472472421.5احيائي/ علميزهراء حميد جاسم محمد شلشل54

العلوم508508527احيائي/ علميسجاد بادي عجرش جويد55

العلوم455455451تطبيقي/ علميعباس هاشم حسين56

العلوم491491424احيائي/ علميعلي هادي هريس ناصر57



العلوم453453419تطبيقي/ علميعمر عادل تركي ماجد58

العلوم483483458.5احيائي/ علميعمر قحطان عدنان محمد59

العلوم466466415تطبيقي/ علميكرار عبد االمير مفتن صالح60

العلوم504504451.5احيائي/ علميمصطفى ضياء حمد عليوي61

العلوم452452460.5تطبيقي/ علمييوسف محمد سليم مصطفى62

(ذوي شهداء)العلوم 417467412تطبيقي/ علميوسام حسين محمود جمعه63

اللغة االنكليزية523523530احيائي/ علميساره نزار مايح جبير64

اللغة االنكليزية472472523احيائي/ علميفلاير محمد جاسم محمد65

اللغة االنكليزية476476556.5ادبيمرتضى طالب جرموط خلف66

اللغة العربية452452457ادبيساره ياسر حسين علي67

اللغة العربية485485456ادبيمنتضر جواد كاظم عبد الزهرة68


