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

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

كيمياءاحمد جبار علي حسن1

فيزياءاحمد جواد ابو الجل عراك2

كيمياءاحمد حليم حمدان عدل3

رياضياتاحمد حيدر كريم جازع4

اللغة االنكليزيةاحمد سلمان زغير فرحان5

اللغة االنكليزيةاحمد عزيز راجوج فرحان6

كيمياءاحمد فاهم كاظم عبيس7

كيمياءاحمد فرحان كاضم عبود8

كيمياءاحمد ماجد عبيد ناصر9

رياضياتاحمد محسن منصور والي10

كيمياءاسراء جليل حسين عليوي11

كيمياءاسراء كريم ساجت عبد12

كيمياءاسراء ناصر سبتي مشلول13

فيزياءاسماء منصور جابر حجيل14

رياضياتاالء نبيل ناصر حسين15

كيمياءامجد شفيق صالح مهدي16

اللغة االنكليزيةامل جالل احمان سلطان17

رياضياتامير حسن عباس ياسين18

فيزياءامير كريم علي عيدان19

رياضياتاية رشيد ياسر عبد الحسين محمد20

فيزياءاية سالم نوري طاهر21

اللغة االنكليزيةايهاب عمار عابر محيسن عليوي22

رياضياتبتول باسم رحيم مدلول23

رياضياتبشير رائد شمران حسين24

فيزياءبنين حساب شالكه كاضم25

رياضياتبنين محسن جابر عبد26

اللغة االنكليزيةتبارك عباس عبد ماجد موسى27

فيزياءتبارك محسن سلطان حلو28

كيمياءتمارا ماهر غضبان عبود29

فيزياءتهاني حسن حياوي عزيز30
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رياضياتثناء نزار منور جعفر31

رياضياتحسن عباس جلوب صنكور32

كيمياءحسن علي عبيس عيسى33

فيزياءحسن فريد كمال جابر34

فيزياءحسن فالح احمد حسون35

اللغة االنكليزيةحسن كاظم عويد36

فيزياءحسن محسن جديح عبود37

كيمياءحسن محمد حسن فنوخ38

كيمياءحسنين عبد الزهرة حسن بخيت39

اللغة االنكليزيةحسنين علي زرزور علوان40

رياضياتحسين احسان نغماش محمد41

اللغة االنكليزيةحسين جواد حميد موس42

رياضياتحسين خضير حسن عبد43

رياضياتحسين سعيد خلوهن فرحان44

فيزياءحسين علي عبد الحسين عويد45

فيزياءحسين معلك جبار عزوز46

رياضياتحسين هادي زعباط عبد47

رياضياتحنين كاظم سويد محمد48

فيزياءحنين كريم عنيد صكبان49

فيزياءحنين مجيد جبار مطلك50

كيمياءحنين محمد كاظم صالح51

كيمياءحوراء اثمار عبد الرضا مزيهر52

اللغة االنكليزيةحوراء حسن علي محمد53

فيزياءحوراء عباس كاظم ناصر54

كيمياءحوراء علي خلف عبد الحسن55

رياضياتحيدر جبار شريدة مدلول الميالي56

رياضياتحيدر كاظم عبد هللا علوان57

رياضياتدعاء محسن عباس حمزة58

اللغة االنكليزيةدالل سالم غزاز همريع59

رياضياتديوان محمد عبد الرضا مدب الشبالوي60
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كيمياءذو الفقار حيدر سلمان داخل61

كيمياءرحمن عبد الزهرة مايع62

كيمياءرقسة جاسم سوادي جالب63

كيمياءريا علي قاسم هادي64

كيمياءزكي الدين كاظم زيدان65

اللغة االنكليزيةزمن مهدي شاكر طعمه66

كيمياءزهراء جاسم جليل عبد الرضا67

رياضياتزهراء جاسم حمود نعمه68

فيزياءزهراء عبد الحسين ادريس حسن69

رياضياتزهراء علي ياسين نعمة الحويالوي70

فيزياءزهراء فارس صالل جبار71

اللغة االنكليزيةزهراء فراس امير احمد72

فيزياءزهراء قاسم خليل شالكة73

رياضياتزهراء كريم جاسم محمد74

كيمياءزهراء محمد عزيز حسن75

كيمياءزهراء نصار لزام عبار76

رياضياتزيد احمد عبد مشكور77

رياضياتزينب جمال كالضم78

اللغة االنكليزيةزينب حسين صويح كاظم79

كيمياءزينب راسم درباش مهدي80

اللغة االنكليزيةزينب عبد الحر ياسر81

اللغة االنكليزيةزينب علي رحيم هاشم82

فيزياءزينب علي عبد الحسين83

فيزياءزينب علي فرحان رحمان84

رياضياتزينب كاضم عيسى جبار85

رياضياتزينب كاظم جبر محسن العارضي86

اللغة االنكليزيةزينب محمد جاسم87

كيمياءزينب مخلص حسين ضاهر88

فيزياءزينب منير عناد سعيدان كطن89

فيزياءزينب يوسف فليح راضي90
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كيمياءزينة عزيز هالل حسن91

رياضياتسارة هادي عباس جعفر92

كيمياءسالم عبد االمير فطيح عيدان93

رياضياتسالم فرحان لفتة جحيور الهاللي94

رياضياتسجاد رعد كاظم عجيل95

فيزياءسجاد محمد جاسم سعد96

اللغة االنكليزيةسجاد وليد مزيد جهلول97

كيمياءسجى حيدر يعكوب يوسف98

اللغة االنكليزيةسجى محمد عناد شروم99

فيزياءسهى قيصر جبار علوان100

كيمياءسوزان عبد الحسن عطب عرير الشبالوس101

رياضياتسيف حبيب فليح102

كيمياءصابرين كاظم عبدهللا علوان103

رياضياتصابرين محمدخطار104

اللغة االنكليزيةضحى فيصل غازي غالي105

كيمياءطاهر راهي شنان محمد106

كيمياءطيبة حسن وناس حسين107

رياضياتعباس غني سلمان حمزة108

فيزياءعتاب عالوي شاكر109

كيمياءعقيل ذياب ضنيوي110

فيزياءعلي احمد سالم فزاع111

اللغة االنكليزيةعلي احمد عبد الحسين جيادج112

كيمياءعلي باصي حمزة حسن113

فيزياءعلي سلمان حبيب جبر114

فيزياءعلي فرحان شاكر محمود115

رياضياتعلي ناجي حمد حبل المنصوري116

رياضياتعلي نافع خيون ابوشنة117

كيمياءغدير جالل ثيم جدوع118

رياضياتغدير شاكر جاهل119

كيمياءغفران حليم عبيد120



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

2021-2020للعام الدراسي 

القسماسم الطالبت

فيزياءغفران كاضم جبير محسن121

كيمياءغفران محسن سلطان حلو122

رياضياتفاطمه رضا جليل عبد123

فيزياءفرح عبد هللا رسول عبد شبر124

كيمياءفرحان حسين مزيون دروس125

فيزياءفرقان راهي شاكر126

رياضياتفالح حسن فارس شبيب127

كيمياءقبيلة كريم سالم جبر128

كيمياءكافي علي مجهول129

اللغة االنكليزيةكرار حمزة محمد جواد130

رياضياتكرار حيدر عاجل كاظم131

كيمياءكرار منشد نويلي فريمل132

رياضياتكريم قاسم عبد الحمزه غالب133

اللغة االنكليزيةكوثر سعدون عطيه مطر134

كيمياءكوثر عبدهللا عطوان جسام135

فيزياءكوثر علي عباس كاظم136

فيزياءكوثر كريم ناصر جبار137

فيزياءليث يحيى محمد ساجت138

رياضياتمحمد بالسم بزون عبود شنان139

فيزياءمحمد ثجيل صباح شدهان140

فيزياءمحمد حسن علي طه141

رياضياتمحمد رحيم مصطفى محمد142

اللغة االنكليزيةمحمد شوكت خضير عاشور143

رياضياتمحمد علي عبد الرضا حسين الزبيدي144

اللغة االنكليزيةمحمد فائز عبد علي عبد145

فيزياءمحمد يحيى راضي طنش146

رياضياتمرتضى حسوني عبد الرضا147

اللغة االنكليزيةمرتضى صالح حمزة سلطان148

رياضياتمرتضى مهلهل محمود خضير149

رياضياتمرتظى اسعد هاتف خليل150
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كيمياءمريم جاسم رحيم151

فيزياءمريم رمضان سعد عطيه152

فيزياءمسلم رحيم منديل153

كيمياءمصطفى خير هللا حمد عطيه154

رياضياتمصطفى عادل كاضم نعمه155

كيمياءمصطفى فاضل قابل جريب156

رياضياتمصطفى محمد دخيل عكال157

كيمياءمطشر مهدي عبدهللا هجوج158

فيزياءمقدى غازي كامل عبد المهدي159

فيزياءمنتظر نعمه عودة جودة160

كيمياءمهدي صالح حسن عبد161

كيمياءمهدي ناصر مشكور دباك162

كيمياءموسى مضرنعيم سرحان163

رياضياتميثم بدر لبة ضويان164

رياضياتناصر طالب عبد الساده جواد165

فيزياءنبأ حميد كاظم عبعوب166

فيزياءندى عباس حسين جويعد167

فيزياءنرجس عمران كاظم سلمان168

اللغة االنكليزيةنهله مهدي غالب169

رياضياتنور الهدى ابراهيم شاكر سلمان170

اللغة االنكليزيةنوران سعد جواد كاضم171

فيزياءنورس كاظم حسوني عودة172

فيزياءهبة صالح هاتف شمران173

فيزياءهبة فرحان عبد الساده174

اللغة االنكليزيةهبة كمال مجيد فرهود175

فيزياءهجران عبد السجاد سمير176

فيزياءهدى سلمان ناصر حسناوي177

اللغة االنكليزيةهدى عبد االله علي178

كيمياءهدى مخيف حمزه عبود179

رياضياتوليد يونس دخيل نصيب180

فيزياءيوسف عزيز عبد هللا سلطان181


