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 المالحظات   الدور الفرع سنة القبول جهة التخرج سنة التخرج القسم المعدل المجموع الرقم االمتحاني اسم الطالب  الرباعي       ت

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 1990-1989 االعالم 64,6 388 2017501-9 ابراهيم بشير بدوي حمد  .1

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2011-2010 االعالم 62 434 18111078001 ابراهيم خميس جدوع حماد  .2

  الخاص /الثاني  علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2012-2011 االعالم 59,714 418 181211078057 ابراهيم كريم اسود عبيد  .3

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2009-2008 االعالم 57,857 405 18911010002 اثير عيسى سبع خلف   .4

  الثالث علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2016-2015 االعالم 57,857 405 181611057003 احمد جاسم محمد فرحان  .5

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2017-2016 االعالم 67,142 470 181721332018 احمد رعد محمد علي  .6

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 63,857 447 18621196502 احمد زيد الطيف خلف  .7

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 58,5 351 182021039002 احمد شهاب احمد رحيم  .8
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين /الخارجيون 2003-2002 االعالم 73,285 513 72950 احمد عبد الهادي عبد الكريم قدوري  .9

  االول ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2007-2006 االعالم 69,571 487 18721110020 احمد عدنان حميد حمد   .10

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2012 االعالم 56,833 341 182021347012 الغنياحمد نبيل محمد عبد   .11

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2015-2014 االعالم 88,285 618 181511058004 اسامه رعد جاسم حسين  .12

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين /الخارجيون 2004-2003 االعالم 57,142 400 263367 اسامه عبد المطلب صالح حمادي  .13
  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 60,857 426 18721109002 اوس حميد حسن خلف  .14

  التكميليالثالث /  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 58 406 181421348006 اياد محمد عواد هندي  .15

  الثاني علمي 2021-2020 خارجيونالتربية صالح الدين / 2004-2003 االعالم 67,571 473 82936 باسم محمد خلف ناصر  .16

  االول ادبي 2021-2020 الخارجيون/تربة صالح الدين  2004-2003 االعالم 70,142 491 263392 باسم محمود خلف ويس  .17

  الثاني علمي 2021-2020 تربية بغداد / الرصافة الثانية 2015-2014 االعالم 65,142 456 141511600022 بكر مصطفى احمد كمال محمد توفيق  .18

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 59,333 356 182021021017 بهاء فاضل حسين حمد  .19

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2012-2011 االعالم 57 399 181221258013 جسام محمد نايل ظاهر  .20

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 58,5 351 182021046005 حاتم جبار ابراهيم طه  .21

  الثالث ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2017-2016 االعالم 65,857 461 181721046007 حسام خليل ابراهيم طه  .22
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 57 342 182021021023 حمزه ثامر ابراهيم خالد  .23

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 65,714 460 18721110075 حمزه عبد المطلب صالح حمادي  .24
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2016-2015 االعالم 73,285 513 181621347023 الحمزه محمد جابر دحام  .25

  االول ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2020-2019 االعالم 57,5 345 182021096010 حيدر عاصي محمود حسين  .26

  االول علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2002-2001 االعالم 66,428 465 2622074-1 خالد عبدهللا جاسم كفطان  .27

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2017-2016 االعالم 60,285 422 181721332096 دحام خالد ابراهيم صالح  .28

  االول ادبي 2021-2020 تربية بغداد /الكرخ 2000-1999 االعالم 57,714 404 4085013-7 رائد خضير مساهر ناريم  .29
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  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 56 336 182021073016 رسول احمد كاظم مهدي  .30

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2016-2015 االعالم 71,285 499 181621347063 رياض احمد محمد عبدهللا  .31

  التكميلي /الثاني  ادبي 2021-2020 صالح الدين تربية 2013-2012 االعالم 55,428 388 181321261149 زمن عبد محمد عبد الرحمن  .32

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2016-2015 االعالم 64,142 449 181611073104 سالم مطلك جربوع مهاوش  .33

  الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2011-2010 االعالم 81,428 570 181111006064 سجاد حكمت هاني عبد الحسن  .34

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 1999-1998 االعالم 58,142 407 279613-7 سعد زيدان عايد محسن  .35
 معادلة شهادة االول ادبي 2021-2020 السعودية 2017-2016 االعالم 68 448 1438-1437 سعد عباس بريسم يوسف  .36

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 االعالم 65,428 458 181421330050 سعد محمد قدو صالح  .37

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 57,571 403 181321268055 شمس الدين مهند صالح يوسف  .38
  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 57,428 402 181321215009 صالح ذياب صالح حمد  .39

  الثالث /التكميلي ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2017-2016 االعالم 57,857 405 181721332138 صبحي اسماعيل حسن حسين  .40

 الشهداءذوي  االول ادبي 2021-2020 الخارجيون/تربية صالح الدين  2004-2003 االعالم 57,428 402 263490 صفاء الدين عبدهللا موسى حسين  .41

  االول ادبي 2021-2020 صالح الدين /الخارجيونتربية  2017-2016 االعالم 63,571 445 181721400373 صالح خلف محمود محمد  .42

  الثاني / الخاص ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 57,428 402 181321255041 صهيب ربيع محمد معجون  .43

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية كركوك 2010-2009 االعالم 59,571 417 201021036014 ضياء فهمي عيسى محمد  .44

  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 71,714 520 181421337262 عامر حمود سبع ربع   .45

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 55,833 335 182021008008 عباد محمود عباد محمد  .46

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 االعالم 72,571 508 181421332104 عباس فاضل زيدان صالح  .47
  الثاني علمي 2021-2020 بغداد الكرخ االولى 1984-1983 االعالم 63,5 381 575197-7 عبد الرحمن احمد سكران عبدهللا  .48

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2019-2018 االعالم 57,857 405 181931118037 عبد الرحمن فالح مطيران رميض  .49

  التكميلي /الثالث  تطبيقيعلمي  2021-2020 تربية صالح الدين 2018-2017 االعالم 61,428 430 181851044004 عبد الرحمن لفته حرجان عبود  .50

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 67,285 471 181421338025 هاشم غنام حماديعبد السالم   .51
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2015-2014 االعالم 72 504 181521019013 عبد القادر ساهر مهدي مطر  .52

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 56,857 398 181321107006 عبد القادر سعيد جاسم محمد  .53

  االول ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2015-2014 االعالم 76,428 535 181521019015 عبد الهادي ظاهر مهدي مطر  .54

  الثاني /الخاص ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 64 448 181321261236 عبدهللا خضر رومي عبدهللا  .55
  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2016-2015 االعالم 55,428 388 181621351095 عبدهللا صدام عبدهللا حمد  .56

  الثالث ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2017-2016 االعالم 58,857 412 181721332160 عبدهللا عنتر حسين علي  .57

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2007-2006 االعالم 70 490 18721110144 جدوع حماد عالء خميس  .58

  التكميلي /الثاني  ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 55,285 387 181321255060 عالء رعد احمد محمود  .59
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  الثاني علمي 2021-2020 تربية بغداد /الكرخ الثالثة 2011-2010 االعالم 67 469 121111003030 عالء نعمه احمد محمد  .60

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2005-2004 االعالم 68,714 481 168053011 علي عبد هللا غثوان سوادي  .61

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2017-2016 االعالم 60,142 421 181721332183 عماد طارق خلف صالح  .62

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 1997-1996 االعالم 56,714 397 2863032-7 علي مخلف كمالعماد   .63

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2003-2002 االعالم 77,142 540 72748 عمار عبد الرزاق رمضان حافظ  .64

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 70,857 496 181411089039 عمر جريان يوسف هالل  .65

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 65,428 458 181311253100 عمر علي خلف سليمان  .66
  الثاني ادبي 021-2020 تربية صالح الدين 1997-1996 االعالم 64,28 450 2807011-9 غازي شهاب احمد نجم  .67

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 1996-1995 االعالم 63,571 445 2817034-2 غزوان عطيه وردي شفلح  .68

  الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 57,5 345 182022373037 غسق شهاب احمد رحيم  .69
  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 االعالم 66,571 466 181421340431 فاروق خلف هندي شلش  .70

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2015-2014 االعالم 60,857 426 18121351114 فاروق عبدهللا ابراهيم حسن  .71

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2016-2015 االعالم 57,142 400 181621079044 فائز حسن احمد خلف  .72
  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 1988-1987 االعالم 58,5 351 2012515-1 فرحان احمد سليم محمود  .73

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين الخارجيون 2003-2002 االعالم 67,714 474 73440 فؤاد سليمان شرقي حمادي  .74

  التكميلي /الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 االعالم 79,142 554 181421340445 مدهللا سلطان عيسىفياض   .75

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2000-1999 االعالم 61,285 429 2827014-2 قادس ثاير صبحي جاسم  .76

 ذوي شهداء الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 الترجمة 68,428 479 181411045042 قتيبه انور سعيد كسار  .77

  التكميلي /الثاني  علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2012-2011 االعالم 63 441 181211261176 قدامه سلمان فرج  .78

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 57,857 405 18721039037 قصي حسن عياش سلمان  .79

  االول علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 67 469 18711010022 كمال صالح غربي حسن  .80

 ذوي شهداء الخاص /الثاني  ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 56,771 396 181321107009 ليث صالح جواد زيدان  .81

  الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2015-2014 االعالم 67,714 474 181511008020 خلفليث عامر علي   .82

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2007-2006 االعالم 64,142 449 18721021057 مازن ناظم حمزه عثمان  .83
  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2011-2010 االعالم 58,285 408 181111078041 ماهر خميس جدوع حماد  .84

  الخاص /الثاني  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2012-2011 االعالم 59,714 418 181221253219 مثنى خلف صالح علي  .85
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين الخارجيون 2004-2003 االعالم 57,857 405 263586 مثنى طه علوان عبد  .86

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 1998-1997 االعالم 77 539 2603075-6 مثنى فائق مرعي حسن  .87

  التكميلي  /الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 57,285 401 1813110703031 محمد بدر محمد احنيفش  .88
  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2005-2004 االعالم 61 427 168118504 محمد حافظ احمد ابراهيم  .89
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  التكميلي  /الثالث ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2018-2017 االعالم 55 385 181821021041 محمد سعد طه اسماعيل  .90

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 54,571 382 181321259081 محمد فارس احمد عبد  .91

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 61,857 433 181321046031 محمد محمود صالح محيميد  .92

  االول ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2003-2002 االعالم 78,714 551 73530 محمد يوسف محمد صالح  .93
  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 69 483 181321268120 محمود علي فرحان عبد  .94

  الثالث / التكميلي ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 81 567 181421337211 محمود نزال محجوب محمود  .95

  الثاني ادبي 2021-2020 صالح الدين الخارجيونتربية  2002-2001 االعالم 57 399 2990402-1 مروان حمزه علي حمد  .96

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2015-2014 االعالم 65,285 457 181521361121 مروان سامي علي صالح  .97

  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 62,428 437 181422332028 مروه فوزي مصطفى يوسف  .98

  الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2013-2012 االعالم 54,571 382 181311253136 مصطفى رافع هاشم شريف  .99

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 1990-1989 االعالم 67,166 403 2015516-6 معاد ابراهيم علي حسن  .100

  الخاص/  الثاني  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 57,142 400 181321255088 معتز خضير حسين صالح  .101

  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2019-2018 االعالم 56,142 393 181921332322 معن شهاب احمد عبدهللا  .102

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 66 462 18721110225 منذر اسماعيل اسعد شريف  .103

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2007-2006 االعالم 66,428 465 18721021072 مهند رافع ارزيق بكر  .104
  االول ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 1997-1996 االعالم 62,714 439 2794026-8 مهند مجيد برع خلف  .105

  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2016-2015 االعالم 67 469 181621346151 كرجي جدوعميمون عباس   .106

  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 62,857 440 181421332187 نبيل معاد عارف جبار  .107

  الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2017-2016 االعالم 57,428 402 181721332278 نزار خالد حميد حمود  .108
  االول ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2007-2006 االعالم 70,571 494 18721110238 نصير حسين صالح طوكان  .109

  الثاني علمي 2021-2020 الدين صالح تربية 2014-2013 االعالم 81,428 570 181411340288 نوح عبد الرحمن عطيه حميد  .110

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2020-2019 االعالم 57,5 345 182021131031 همام عيسى محمود احمد  .111

  الثاني علمي 2021-2020 تربية صالح الدين 2011-2010 االعالم 56.71 397 181111078051 وسام خليل ابراهيم طه  .112

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2004-2003 االعالم 54,571 382 262450 وليد خالد احمد محمد  .113

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية كركوك 2015-2014 االعالم 57,857 405 201521062022 وليد محمد حمود حسين  .114

  الخاص /الثاني  ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2013-2012 االعالم 56,857 398 181321255096 وليد نصيف جاسم محمد  .115

  الثاني ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2014-2013 االعالم 69,571 487 181421339146 يعقوب يوسف طه عبدهللا  .116

  التكميلي /الثالث  ادبي 2021-2020 تربية صالح الدين 2016-2015 االعالم 59,571 417 181621111032 يوسف صباح حسن عبدهللا  .117

 الموهوبين االول تجاره 2021-2020 التعليم المهني صالح الدين 2017-2016 االعالم 69,5 556 1817611600054 عويدعمر محمد خلف   .118
 الموهوبين االول صناعة 2021-2020التعليم المهني صالح الدين  2004-2003 االعالم 71,625 573 811185 عبد حسن سعدون حسين  .119
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 الخارجيون

 الموهوبين الثالث صناعة 2021-2020 التعليم المهني 2018-2017 االعالم 63,875 511 1818021130011 فرقان حازم عيسى علي  .120
 الموهوبين االول صناعة 2021-2020 التعليم المهني صالح الدين 2005-2004 االعالم 77,375 619 170128 خالد نامس ياسين موسى  .121
 الموهوبين الثاني ادبي 2021-2020 الدين صالح تربية 2001-2000 االعالم 53,714 376 2821020-4 محمد علي رميض حماده  .122
 الموهوبين االول صناعة 2021-2020 التعليم المهني صالح الدين 2002-2001 االعالم 80,25 642 347045-8 خلف ابراهيم فتحي دخيل  .123

 

 

 

 

 

  


