
االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءأصيل مدلول صالح مهدي1

اللغة االنكليزيةأماني ناصر عبد الحسن علي2

رياضياتأنوار عالء حسين عباس3

اللغة االنكليزيةآيات برزان كطاف شون4

كيمياءأيمان حامد سلمان5

فيزياءابتهال فليح  حاكم مجذاب6

فيزياءابتهال نعمة عبد محمد7

فيزياءابرار عبد الحسين جبار8

اللغة العربيةابرار عزيز هادي كشيش9

اللغة االنكليزيةاثمار علي كوكان10

فيزياءاحمد حسين عليوي دحام11

اللغة االنكليزيةاحمد حيدراحمد عبد12

علوم الحياةاحمد رسول عبد زيد13

فيزياءاحمد طارق غافل حسون14

علوم الحياةاحمد عبد الحمزة عبد الحسن زغير15

علوم الحياةاحمد عالء عبد الجليل احمد16

علوم الحياةاحمد علي كردي مهنة17

رياضياتاحمد مكصة كظير كاظم18

رياضياتاحمد ناظم وهيب حيوان19

فيزياءاريج حمزة راضي20

فيزياءاريج حمزة راضي رهيف21

فيزياءازهرعقيل عبد الحمزة رويح عطشان22

علوم الحياةاستبرق جواد كرامة عبود23

كيمياءاستبرق سالم عباس24

رياضياتاسراء جابر راهي ساجت25

اللغة االنكليزيةاسراء سعد سلمان عبد الحمزة26

فيزياءاسراء سمير غافل رحيم27

علوم الحياةاسراء مصطفى ميران28

كيمياءاسعد سامي حمزة فرحان29

رياضياتاسماء شاكر حمزة سلمان30



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءاسماء عباس نعمة طة31

كيمياءاسيل نعمة عبد عون جبر32

رياضياتاشجان حسين شايع33

اللغة االنكليزيةاقبال حسن صادق فليح34

علوم الحياةاالء عبد علي حمزة35

اللغة االنكليزيةاالء كريم حسين علي36

علوم الحياةاالء ونيف داخل صالح37

فيزياءاماني حسن كاظم فهد38

كيمياءامل جائز سفاح39

علوم الحياةامنة كريم تركي اسود40

كيمياءامنة محمد عبد الحسين41

علوم الحياةامير تركي عطية تاجر الجبوري42

علوم الحياةامير علي كاطع حسين العبودي43

اللغة االنكليزيةاميرة فاضل محمود حسين44

كيمياءانفال حسين جاسم محمد45

اللغة االنكليزيةانفال عامر شبيب46

كيمياءايات حاكم جودة جالب47

فيزياءايات حامد موحان عيسى48

كيمياءايات حسن مطر عرب49

اللغة االنكليزيةايات رحيم كاظم حميدي50

رياضياتايات صباح عباس51

علوم الحياةايات علي جميل فاضل52

فيزياءايات محسن كاظم حمود53

اللغة االنكليزيةايات معين عبد المنعم يوسف54

علوم الحياةايات نعيم حالوي55

كيمياءاية فؤاد زرزور56

علوم الحياةاية كاظم ادريس مزعل57

علوم الحياةاية محمد هادي علي58

اللغة االنكليزيةايالف حياوي ويوة عطية59

كيمياءايالف عادل رضا محمد60



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءايالف محمد مدلول جبار61

فيزياءايمان سعد كامل فرعون62

كيمياءايمان كريم ناصر حسين63

فيزياءايناس عبد الهادي مخيلف فرهود64

رياضياتباهر احمد حاتم فيصل65

اللغة االنكليزيةبتول جاسم داخل66

فيزياءبتول عبد الواحد عبد السيد67

اللغة االنكليزيةبتول علي جياد68

رياضياتبتول علي نعمة حسن69

رياضياتبراق صالح كاظم70

اللغة العربيةبنبن ثامر زايد رضا71

علوم الحياةبنين ثامرعطيوي72

علوم الحياةبنين جاسم محمد مهنا73

علوم الحياةبنين حاتم جبار74

علوم الحياةبنين حميد فزاع75

علوم الحياةبنين حيدر حسين راشد76

علوم الحياةبنين حيدر خليل ابراهيم77

رياضياتبنين ستار جبارعباس78

اللغة االنكليزيةبنين عالء عباس79

كيمياءبنين علي حامد كريم80

اللغة االنكليزيةبنين كاظم جابر عنيد81

رياضياتبنين كاظم خالوي كعيد82

فيزياءبنين كامل فرعون83

كيمياءبنين محسن نعمة84

فيزياءبهاء فاضل رحيم بديهي85

رياضياتبهاء قابل جبار واشي86

علوم الحياةتبارك حسين حمود عبدهللا87

فيزياءتبارك حيدر ابراهيم محمد88

علوم الحياةتبارك شوجه عمران حسون89

اللغة االنكليزيةتبارك عبد االمير سرحان عبود90



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

علوم الحياةتبارك عماد رحيم حسن91

اللغة االنكليزيةتبارك قاسم عبد هادي حسين92

علوم الحياةتبارك ماجد حميد سعيد93

رياضياتتبارك مجيد عبد اللة كاظم94

كيمياءتبارك محمد عبد االمير95

علوم الحياةتبارك محمد عبيس فزاع96

علوم الحياةتبارك مهدي كاظم حمادي97

علوم الحياةتبارك نعيم نهيت  بردان98

رياضياتتقى علي عبد الحسين كريم99

كيمياءتكتم غانم عبد الكاظم مزهر100

اللغة االنكليزيةتكتم ميثاق سعيد حسن101

رياضياتثائر مناوي غميس102

علوم الحياةثريا لطيف عباس سمين103

علوم الحياةجابر فالح حسن104

اللغة االنكليزيةجعفر شفاءغاوي شعالن105

فيزياءجعفر صادق نون106

فيزياءجعفر محسن علي107

علوم الحياةجعفر محمد حسين ناصر108

اللغة االنكليزيةحاكم عبد الكريم عباس109

كيمياءحسن حاتم وحيد عباس110

اللغة االنكليزيةحسن حبيب محمد جاسم111

كيمياءحسن عباس جاسم كاظم112

اللغة االنكليزيةحسن عباس فاضل سلطان113

كيمياءحسن كريم رباط جاسم114

فيزياءحسن لطيف ناصر حسين115

كيمياءحسنين ناظم ناهي عوده116

رياضياتحسنين هادي كاظم117

كيمياءحسين جبارة سلطان بديوي118

علوم الحياةحسين رحيم كريم حمدهللا119

رياضياتحسين سمير صافي عبد120



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

كيمياءحسين عبد الواحد مطر شناوة121

رياضياتحسين عبد بهلول عباس122

رياضياتحسين علي عبد الحسين مراد123

علوم الحياةحسين علي عبد الكاظم124

رياضياتحسين علي وناس حسين125

رياضياتحسين غالب جاسم حمزة126

كيمياءحسين كاظم سعد جاسم127

علوم الحياةحسين كاظم عبيس سلمان128

كيمياءحسين كرمد محسن رحمن129

رياضياتحسين كريم عبد الحسين جاسم130

اللغة االنكليزيةحسين معين صالح طارش131

فيزياءحسين وائل حسن عطية132

رياضياتحمزة احمد حسن133

كيمياءحنان جاسم صالح134

فيزياءحنين عايد حسن عبود135

اللغة االنكليزيةحنين عبد الحسين كامل136

فيزياءحنين قاسم عبيد137

اللغة االنكليزيةحورا ء رحيم محمد رشك138

علوم الحياةحوراء جواد عبد الكاظم139

فيزياءحوراء حسين شويح عزيز140

فيزياءحوراء خالد محسن مهدي141

رياضياتحوراء خضير ناجي142

علوم الحياةحوراء رحم حامد بجاي143

اللغة االنكليزيةحوراء رياض جميل موسى144

رياضياتحوراء زغير هادي145

علوم الحياةحوراء سحبان ناجي جواد146

كيمياءحوراء عبد المهدي عبد الحسين جازع147

علوم الحياةحوراء عبدهللا ازبوني عبدهللا148

علوم الحياةحوراء فرج ديوان ناصر149

اللغة االنكليزيةحوراء فرج عبد زيد مطلك150
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2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

كيمياءحوراء فرحان حسن شبوط151

علوم الحياةحوراء قابل شهيدغازي152

رياضياتحوراء قاسم جبر كاظم153

علوم الحياةحوراء قاسم خليل شالكة154

اللغة االنكليزيةحوراءعدنان محيسن155

رياضياتحيدر صالح حسن مسلم156

رياضياتحيدر عطيوي خضير حسين157

كيمياءحيدر كريم ناهي حميد158

كيمياءختام سرحان تاية159

رياضياتخديجة جواد محمد عبيس حسن160

علوم الحياةخلود كامل جبر161

كيمياءداوود سلمان عبيس علي162

علوم الحياةدعاء كاظم عبد الزهرة163

كيمياءذو الفقار كاظم سلمان محمد164

كيمياءرانيا قاسم دايح جبار165

اللغة االنكليزيةرباب ازهر كاظم حسن166

رياضياتربيعة جبار محمد167

فيزياءرتاج حسين شهيد ضعيف168

كيمياءرجاء حسين علي عبد اللة169

فيزياءرسل حسين مخيف هادي170

رياضياترسل حيدرعبد الجاسم رومي171

رياضياترسل عباس يوسف عباس172

اللغة االنكليزيةرسل عبد االمير محمد خضير173

علوم الحياةرسل عبيس جبار جياد174

رياضياترسل علي نعمة هاشم175

فيزياءرسل كامل غالي176

فيزياءرضا اسعد جاسم محمد177

علوم الحياةرضا فوزي عليوي حمد178

علوم الحياةرغد احمد كاظم عناد179

علوم الحياةرقية سامر شوكت عباس180



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 
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كيمياءرقية صاحب شنون ابراهيم181

علوم الحياةرقية كاظم عبيس فزاع182

اللغة االنكليزيةرقية كامل شرار مهبش183

فيزياءرنا ابراهيم ليلو184

فيزياءرهام حربي شالل185

فيزياءرواء علي برهان عبد الهادي186

علوم الحياةرونق هادي حمزة عبد187

كيمياءريام حامد حاتم حسين188

فيزياءريام خالد محمد جاسم189

علوم الحياةريام علي جبر عمران190

كيمياءزمن ماجد حمدان عزيز191

فيزياءزهراء تركي عسل192

رياضياتزهراء تمكين عرفي193

رياضياتزهراء جاسم محمد راضي194

رياضياتزهراء جميل دايم حمد195

علوم الحياةزهراء جواد هاشم محمد196

اللغة االنكليزيةزهراء حاكم دريول حمد197

علوم الحياةزهراء حاكم لعيبي مهدي198

علوم الحياةزهراء حيدر دخيل199

علوم الحياةزهراء خالد زيد ناصر200

علوم الحياةزهراء سعد عبد راضي البوسلطان201

اللغة االنكليزيةزهراء صدام عبد العباس202

اللغة االنكليزيةزهراء طة جودة203

فيزياءزهراء عادل فيصل هدوان204

رياضياتزهراء عدنان طعمة205

فيزياءزهراء علي حسين غازي206

كيمياءزهراء علي رشيد207

علوم الحياةزهراء غازي عبد االمير عبيد208

اللغة االنكليزيةزهراء كامل كاظم209

علوم الحياةزهراء محسن جفات210
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كيمياءزهراء محمد جاسم211

رياضياتزهراء محمد جاسم سلطان212

فيزياءزهراء محمد خليل حمزة213

اللغة االنكليزيةزهراء محمد رضا حسين214

علوم الحياةزهراء محمد كاظم عبود215

علوم الحياةزهراء محمد هادي جعفر216

علوم الحياةزهراء مديح عبد هللا217

علوم الحياةزهراء مسلم عبد االمير218

علوم الحياةزهراء هاشم فزع219

رياضياتزهراء هربود يتيم صياح220

فيزياءزهراء هويل كاظم جوده221

فيزياءزيد وعد عبد زيد غازي222

فيزياءزينب اسعد رعد حسن223

علوم الحياةزينب جاسم اكتيب224

اللغة االنكليزيةزينب جاسم محمد حسين225

علوم الحياةزينب حاكم هرم عجمي226

فيزياءزينب راسم  مالطه وشل227

كيمياءزينب راهي عبيد محمد228

رياضياتزينب رحيم عبد ناصر229

اللغة االنكليزيةزينب رسول شمخي جبر230

رياضياتزينب زيد داخل حمود231

علوم الحياةزينب صالح عكروك232

كيمياءزينب صالح هادي حافظ233

رياضياتزينب صالح عبد كاظم234

كيمياءزينب طراد حمود فضيح235

رياضياتزينب ظاهر داوود خليل236

علوم الحياةزينب عباس رحمن237

فيزياءزينب عباس عبد اللة عودة238

علوم الحياةزينب عبد الحسين عبد الحسن ليلون239

رياضياتزينب عقيد خضير حمزة240
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رياضياتزينب عويد حسين علي241

فيزياءزينب فاضل242

علوم الحياةزينب قاسم حنون علي243

علوم الحياةزينب كاظم جبر كاظم244

رياضياتزينب كاظم سلمان شاكر245

فيزياءزينب كريم جبل246

كيمياءزينب كريم صالح حسن247

فيزياءزينب ماجد صيهود جواد248

كيمياءزينب محمد رحمن جاسم249

فيزياءزينب منصور كاظم حسين250

فيزياءزينب هاني ناجي251

رياضياتزينب وليد سلمان ابشون252

علوم الحياةزينب وليد علي غالي253

فيزياءزينة محمد هادي بعيوي254

كيمياءسارة حليم عراك عبد255

علوم الحياةسارة سعد محمد سليم256

علوم الحياةسارة صالح حسين محمد257

رياضياتسارة محمد ناجي258

علوم الحياةسالم محمد جاسم محمد259

علوم الحياةسامر هادي جاسم محمد260

رياضياتسجاد جبار  جدعان261

علوم الحياةسجاد جميل هاشم كاظم262

اللغة االنكليزيةسجاد جهاد كاظم دنان263

كيمياءسجاد جواد ادريس264

رياضياتسجاد حسين عبيد كاظم265

اللغة االنكليزيةسجاد حيدر احمد عالوي266

علوم الحياةسجاد حيدر منخي  جابر267

اللغة العربيةسجاد سعيد كاظم محمد الميالي268

فيزياءسجاد مالك كاظم جباد269

فيزياءسجاد محمد جاسم زغير270
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رياضياتسجاد مزعل خليف عبد271

رياضياتسجاد مهند يوسف مسلم272

رياضياتسجى جميل كريم محمد273

علوم الحياةسجى خليل جبر جاسم274

علوم الحياةسجى عباس فاضل جبار275

كيمياءسجى كاظم طالب عيدان276

كيمياءسجى مظلوم لفتة277

اللغة االنكليزيةسجى ناصر278

كيمياءسراب رياض حليم سالم279

رياضياتسراب شامت هندو280

كيمياءسرور محمد علي معيد281

اللغة االنكليزيةسرى حمزة عبد الواحد جبار282

رياضياتسعاد عقيل سلمان عودة283

فيزياءسالم كامل صالح جبار284

علوم الحياةسليم جبار حصو285

اللغة االنكليزيةسماح حسن كايم حمزة286

رياضياتسمر سعد جودة287

كيمياءشروق جاسم محمد عبد288

علوم الحياةشروق سامي عبدكطوف289

كيمياءشروق علي عيدان علوان290

اللغة االنكليزيةشفق اخالص فاضل غالم291

اللغة االنكليزيةشفق اخالص فاضل غالم292

اللغة االنكليزيةشهد احمد بعير علوان293

كيمياءشهد ثائر شجر كاظم294

كيمياءشهد ضياء حسين علي295

اللغة االنكليزيةشهالء احمد بعير علوان296

علوم الحياةشيماء كاظم مخيف297

كيمياءصادق عباس علي عبود298

علوم الحياةصفا علي عزيز محمد299

علوم الحياةصفا فؤاد غالي وادي300



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

كيمياءصهباء محمد عبد الحسين حنيطل301

علوم الحياةضحى عادل عبد زيد302

علوم الحياةضحى علي عزيز محمد303

علوم الحياةضحى كامل جميل304

فيزياءطاهر خيري ديوان305

رياضياتطيبة طارق هادي شداد306

فيزياءطيبة عباس تايه307

كيمياءعباس حامد هادي محمد308

علوم الحياةعباس عادل سيف سعيد309

رياضياتعباس عبد الزهرة كاظم310

كيمياءعباس علي عبد311

فيزياءعباس فليح اليج ونس312

علوم الحياةعباس كريم عذارتقي313

كيمياءعباس ميري كتاب314

علوم الحياةعباس وعد عزيز غازي315

رياضياتعبد الحسين حيدر عبد الحسين زبالة316

علوم الحياةعبد الرحمن احمد كريم كاظم317

كيمياءعبد اللة حسن صباح ابراهيم318

كيمياءعبد اللة المي مزير محمد319

كيمياءعبد هللا عبادي ادخيل محمد320

علوم الحياةعبد هللا عدنان كمون ستار321

علوم الحياةعبد هللا محمد كاظم صكبان322

علوم الحياةعبدهللا راهي جفات حمزة323

كيمياءعذراء حيدر سالم  فزاع324

كيمياءعذراء ستار جبار محمد325

اللغة االنكليزيةعذراء محمد حمزة محيل326

كيمياءعقيل فيصل غازي عيدان327

علوم الحياةعال قاسم حسن328

فيزياءعلي جواد عبد الكاظم شاكر329

رياضياتعلي حسين محمد جبر330



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءعلي حيدر عبد الحمزة كاظم331

رياضياتعلي سلمان وجهان هلوس332

علوم الحياةعلي سليم دلي حسين333

كيمياءعلي شوقي هاتف علوان334

علوم الحياةعلي عباس جفات335

علوم الحياةعلي عبد االمير حمزة336

فيزياءعلي عبد الحسين معبود حمزة337

رياضياتعلي كريم رباط جاسم338

اللغة االنكليزيةعلي لطيف عبيد حمزة339

رياضياتعلي مرتضى حسن فليح340

اللغة االنكليزيةعلي مهدي حسين نيران341

علوم الحياةعلي مهدي كاظم حسون342

كيمياءعلي ناصر علوان343

رياضياتعلي هاتف جهاد محمد344

رياضياتعلي هاتف جهادي محمد345

فيزياءعلي وليد خالد علي346

كيمياءعماد محمد حسين عبد347

علوم الحياةعيسى مغيص بدر جبر348

اللغة االنكليزيةغدير حيدر حسون راجي349

اللغة االنكليزيةغسق مؤيد محمد هاشم350

فيزياءغفران مهدي شاكر351

فيزياءغفران هادي مرزوك352

علوم الحياةغفران يونس كاظم عبد الكريم353

علوم الحياةغيث ستار جبار354

كيمياءغيث غالب كاظم355

فيزياءغيداء جواد كاظم حسين356

علوم الحياةفاطمة احمد خضير عبد العباس357

علوم الحياةفاطمة الزهراء فراس فاضل عبد358

فيزياءفاطمة جاسم شناوة خلف359

اللغة االنكليزيةفاطمة حسن علي360



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

اللغة االنكليزيةفاطمة حسين عبد اللة361

اللغة االنكليزيةفاطمة حيدرعاصي362

فيزياءفاطمة راتب هادي عليوي363

علوم الحياةفاطمة شاكر جابر ناجي364

كيمياءفاطمة صالح لفته كاطع365

فيزياءفاطمة ضاري كرمول ظاهر366

علوم الحياةفاطمة ضياء حسن فليح367

فيزياءفاطمة عباس جبار شنان368

علوم الحياةفاطمة عباس مطلب369

علوم الحياةفاطمة عبد الرحيم زيين370

رياضياتفاطمة عبد الزهرة حسين حسون371

اللغة االنكليزيةفاطمة علي حسن عليوي372

كيمياءفاطمة علي حسين بريج373

فيزياءفاطمة علي عبد العالي محمد374

اللغة االنكليزيةفاطمة علي عبد اللة طارش375

كيمياءفاطمة فاضل حطيحط لفته376

كيمياءفاطمة محسن كريم377

كيمياءفاطمة محمد كاظم378

علوم الحياةفاطمة محمد لفتة عباس379

علوم الحياةفاطمة ناصر مطر عبد الرضا380

رياضياتفاطمة هادي شاهر381

رياضياتفاطمة ياسين هادي حبيب382

علوم الحياةفردوس باسم زبيد383

علوم الحياةفيحاء سرحان جابر سرحان384

رياضياتقاسم حسون عبد العزيز ضيدان385

فيزياءكاظم غانم يوسف386

علوم الحياةكاظم فاضل كاظم عبيس387

علوم الحياةكرار حسين نكار388

اللغة االنكليزيةكرار حيدر تقي شاكر389

رياضياتكرار حيدر عبد هللا غصة390



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

كيمياءكرار فرحان جبار391

كيمياءكرار كاظم عبد الحسن جبر392

رياضياتكرار كريم سلمان عصواد393

كيمياءكرار محمد عبد االمير كاظم394

اللغة االنكليزيةكوثر خضيرمحمود خضير395

علوم الحياةكوثر عبد الحسين ابراهيم عويد396

علوم الحياةكوثر فاروق علي حمد397

فيزياءكوثر محمد جواد سلمان398

فيزياءكوثر محمد حمزه عبيس399

فيزياءلقاء إبراهيم محمد جاسم400

رياضياتمؤمل سالم عارف401

اللغة االنكليزيةمؤمل محمد زغير فارس402

رياضياتمازن عادل شاطي مسعر403

فيزياءمجتبى محمد منصور سعيد404

فيزياءمجيدة حسن حميد مطشر405

علوم الحياةمحمد احمد شاكر عبد الحسن406

رياضياتمحمد باقر احمد كحط407

علوم الحياةمحمد بسام سلمان جابر408

كيمياءمحمد حسن جبر موسى409

رياضياتمحمد حسن عويز شالكه410

اللغة االنكليزيةمحمد حسين عبد حلو411

كيمياءمحمد سامي جواد كاظم412

رياضياتمحمد سجاد عرزال حسن413

رياضياتمحمد صاحب حسن هجوج414

رياضياتمحمد عايد حسن عبود415

كيمياءمحمد علوان كاظم المي416

علوم الحياةمحمد علي نعمة فرهود417

كيمياءمحمد فاضل عبد األمير418

فيزياءمحمد والء جواد حسين419

اللغة االنكليزيةمحمد يوسف جاسم مسير420



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

علوم الحياةمرتضى جابر كاظم421

رياضياتمرتضى حسين والي حسون422

كيمياءمرتضى رحيم عبد جلوب423

كيمياءمرتضى عذاب فاضل424

فيزياءمرتظى ميثم عبد ماجد425

علوم الحياةمروه ياسر هلوس جبر426

فيزياءمريم ابراهيم طعمة427

رياضياتمريم حمزة كاظم علي428

اللغة االنكليزيةمريم رضا رميد عايز429

علوم الحياةمريم عبيد جابر تايه430

علوم الحياةمريم عدنان جاسم عذاب431

كيمياءمريم علي خديد كروري432

رياضياتمريم فارس جفات عبد السادة433

كيمياءمريم فالح جميل434

كيمياءمريم قيس رحمن محمد435

علوم الحياةمسلم جبار حصو436

كيمياءمسلم شالل جبير مشاري437

اللغة االنكليزيةمصطفى جبار عبد اللة438

اللغة االنكليزيةمصطفى شاكر فنجان ظاهر439

علوم الحياةمصطفى طاهر محسن  عطية440

رياضياتمصطفى علي سامي عبد الرزاق441

علوم الحياةمصطفى كريم كاظم442

فيزياءمعصومة تكليف جابر443

كيمياءمقتدى رياض طالب444

فيزياءمقتدى سلمان مهنا عباس الزاملي445

رياضياتمكارم سعيد شلوكه446

علوم الحياةمنار حسن عاجب فرج447

علوم الحياةمنار سعد صافي حمود448

فيزياءمنار نعيم مهنه كريم449

فيزياءمناهل ياسر مجباس ناصر450



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

علوم الحياةمنتظر طاهر علوان حسين451

رياضياتمنتظر قاسم حسن محمد452

فيزياءمنتظر مجيد عسكر مزهر453

رياضياتمنتظررحيم جبارة دويش454

علوم الحياةمنتهى خضير عباس ابراهيم455

علوم الحياةمنتهى طالب مزهر جالب456

علوم الحياةمنصور سعيد حسن457

علوم الحياةمنير صفاءمهدي خلف458

علوم الحياةمينا عاد ل جبار كاظم459

كيمياءناجي خضيرعبد شالكة علي460

فيزياءنبأ خالد كاظم461

علوم الحياةنبأ فاضل عبد علي خطار462

علوم الحياةنبأ محمود طه عثمان463

فيزياءنبأ مهدي كركان جياد464

رياضياتنبا بندر جاسم عارية465

كيمياءنبا صادق حمزة466

علوم الحياةنبا علي دغيم بدر سلمان467

فيزياءنجاة عبد الرضا حسين468

علوم الحياةنجاح كريم ماجد جبار469

كيمياءنرجس علي حسين غاوي470

علوم الحياةنرجس محمود ماجد حمود471

فيزياءنرجس هادي محمد علوان472

علوم الحياةنعيمة حسين عبد الحسين كريم473

اللغة االنكليزيةنور ابراهيم عبد الحسين474

اللغة االنكليزيةنور الهدى حيدر جواد عمران475

فيزياءنور الهدى سالم كامل سعيد476

اللغة االنكليزيةنور الهدى علي مطرود حميد477

كيمياءنور الهدى علي هادي عبد الحر478

كيمياءنور الهدى فالح مهدي كاظم479

كيمياءنور الهدى كاظم سعدون480



االحيائي / (القبول المركزي)االقسام العلمية للطلبة المقبولين في كلية التربية 

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءنور جواد عبد الكاظم شاكر481

فيزياءنور زمان حسين عبيس482

كيمياءنور عباس حاتم483

فيزياءنور علوان حزام سكر484

علوم الحياةنور علي بلبوص ناجي485

علوم الحياةنور فاهم لفتة راضي486

رياضياتنور محمد جبار شياع487

كيمياءنوران علي حسين جابر488

فيزياءهاجر علي ياسر489

رياضياتهالة حسن فليح صويح490

رياضياتهبة رحيم عبد الصاحب حسان491

اللغة االنكليزيةهبة عباس علي محمود492

رياضياتهبة كاظم مالك خضير493

اللغة االنكليزيةهدى علي يحيى عبد494

علوم الحياةهدى كريم جاسم مطر495

علوم الحياةهديل فرحان محمد ملحان496

رياضياتهشام محمد مكيف حشل497

كيمياءهناء عطية عيسى498

علوم الحياةوجدان رضا حمزة عبد499

رياضياتوفاء عبد االمير كاظم سالمة500

رياضياتياس حسن ابراهيم501

علوم الحياةياسر اسعدبخيت جاسم502

اللغة االنكليزيةياسر عباس نايل503

علوم الحياةيوسف ماجد رحيم  كاظم504

رياضياتيونس هاتف عدنان عتيوي505

506

507

508

509

510


