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القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد669.8احيائيفاطمه عصام كاظم عبد1151742057031

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائيمحمد علي فدك حسون عبد المهدي2121741015020

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0احيائيرفل نهاد محمد كاظم3211742105016

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.2احيائيايات قتيبه عدنان جودي4271742060025

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيبكر رائد جهاد داود5111741018013

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.4احيائيآيات كاظم جواد عبد6271742077004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائينور الهدى سالم قاسم مجيد7131742071136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائيريام عيد خضير عباس8111742133010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيزهراء هيثم كاظم خشين9101742114012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0احيائيتبارك احمد بحيت طاهر10141742111018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.9احيائيمي فرقد بدر حمدان11101742078106

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0احيائيعلي عماد محسن معيوف12231741046022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيربى عماد غازي مصلح13101742101029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0احيائيعلي سعد محمد سمير14191741003043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.0احيائيامير ياس خضير جواد15271741002028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0احيائيهدى طالب عبدهللا حسين16101742086148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0احيائيزهراء صادق هادي اسماعيل17241742097014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0احيائيانس ياسين حسن كمر18311741020012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0احيائيمحمد كريم حمه غريب كريم19211741011070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0احيائيرنا موسى مهدي حمد20151742047037

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0احيائيعلي احمد حميد مزعل21161741001096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.2احيائيزينب رحيم كريم صابر22161742156008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0احيائيزهراء حسين حميد حسين23151742050036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0احيائيهمام سالم خلف شنتور24101741026216

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد628.0احيائيمريم عبد الستار احمد عبد الحسين25141742101045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0احيائيروى محمد شاوي شذر26151742047039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد627.0احيائيوهد قصي عبد االله محمد27101742086152

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد626.0احيائيمصطفى كلي حسن طعمة28201741001235

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد625.0احيائيحسين كامل صالح مهدي29101741043017

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.7احيائييزن انور مهدي صالح30101741002085
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0احيائيعبد الرحمن احمد عباس صايل31111741038002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.5احيائيمسره انمار صائب حميد32101742078102

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0احيائيياسر عمار عبد الزهرة راضي33281741012066

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0احيائيرواء عالء حسين عبد34141742117028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.1احيائيديباج احمد محمد صالح خليل35131742108022

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيانس عبود حميد هاشم36121741031021

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.6احيائيفاطمه اسعد حسن عبد الرسول37121742109046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.3احيائيشمس حارث فرج حسن38131742108048

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0احيائيزهراء نجم عبد الواحد حسين39121742112043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.7احيائيزين العابدين بهاء عبد الستار عبد الكريم40141741010034

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0احيائيأية جمال محمد سمير41191742188009

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0احيائيمحمد نعيم مرداس ابراهيم42231741002147

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0احيائينادين فاضل عباس بدر43141742078088

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0احيائيفاطمه حسن محمد حسن44181742162053

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.7احيائيحسين علي شنشول جمالي45101741028028

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد655.0احيائيطيبه علي كريم جاسم46281742052051

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد653.0احيائيمرتضى نعمان عبد كريدي47231741020205

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.3احيائيحسن عماد حميد علي48121741001019

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0احيائينوار علي سلطان حاجم49141742097027

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0احيائيحيدر حسام طالب محمد امين50221741035056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0احيائيتبارك ثامر فاضل الفي51131742101016

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0احيائيجعفر حسن عبودي حسن52241741003030

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.6احيائيحمزة ناصر كامل محمد53141741010029

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.3احيائيكوثر عدي علي عاتي54131742108068

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائيامير مالك مكطوف شالل55231741255007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائيمريم فريد زين العابدين شهباز56141742117070

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيامنه خالد مجيد عبد57231742122003

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيمؤمل فاضل مطلب راضي58131741012094

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيتبارك فاروق ناصر عليوي59141742101013

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيبنين جبار محسن عبدالحسين60141742074018
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قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيآيات حيدر محمد جابر61271742060007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيموج محمد فاتح مصطفى62231742119166

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0احيائيفاطمه سالم مصطفى كاظم63121742107153

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0احيائيزينب فاضل ابراهيم عباس64141742079037

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0احيائيامير حاتم عبدالواحد حسون65231741042009

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0احيائيطيبه عالء عبد الجبار اسماعيل66101742120066

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.0احيائيسليل عماد عبد الجبار مبارك67141742077037

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.4احيائيمحمد صادق علي طه68121741001059

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد666.0احيائيآيه مهدي سلمان ابراهيم69211742136014

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيزهراء قاسم محمود ضاحي70141742134050

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيايمان رائد عبد الكريم عبد الستار71221742113032

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0احيائيعلي طعمه خشن كاظم72261741001103

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0احيائيايه حسين عطيه جبارة73141742114003

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.6احيائيتبارك عماد كاظم حسون74131742121023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد669.3احيائياحمد عبد الخالق طالب محمد75241741041008

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.8احيائيسبأ فارس نواف كاظم76101742078056

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد646.0احيائياياد ابراهيم يحيى ابراهيم77231741009019

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0احيائينسمه بشار طارق محمد78211742135095

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0احيائيهمام سعدي صالح مهدي79121741030168

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0احيائيكرار شهيد محسن سعود80141741064013

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0احيائيحسام مجيد عناد حري81141741042010

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0احيائيمحمد عالء مهدي محمد82181741006056

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0احيائيياسمين نشوان محمود عبد هللا83131742100080

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد634.0احيائيعلي سامي محمد نوري واحد84141741021069

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.4احيائيسارة رائد عبد الهادي شاه رضا85141742129028

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0احيائيشمس سمير عبد الرسول رضا86121742110070

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد525.0تطبيقياحمد حبيب طاهر ترواش87161751139002

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0احيائيحوراء اسعد مصطفى عباس88111742062015

كلية العلوم/جامعة بغداد646.1احيائيمينا سرمد سعدي سليمان89141742094131

كلية العلوم/جامعة بغداد642.6احيائيمنال ماجد عبد الكاظم عبد الساده90121742109063
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كلية العلوم/جامعة بغداد633.0احيائيرؤى عبد هللا حميد حسن91121742095006

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0احيائيمريم حقي اسماعيل كاطع92111742110075

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0احيائياالمير محمد سعود محمد93111741026015

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0احيائيعبد العزيز قاسم حسن بدن94141741170014

كلية العلوم/جامعة بغداد626.1احيائيابراهيم محمد عصام سليم قاسم95101741002005

كلية العلوم/جامعة بغداد625.9احيائيشمس احمد اسماعيل طه96101742078062

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0احيائيحوراء خلف حسن زبون97131742123004

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0احيائيميسم فرات حميد سلطان98101742123035

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0احيائيفاطمه كريم قاسم راضي99121742122033

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0احيائيذكريات سعد مهدي شياع100141742108029

كلية العلوم/جامعة بغداد621.0احيائينور الهدى يوسف كاظم غالي101151742052022

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0احيائيايالف حسين محمد محمود102121742095002

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0احيائيخيرات كريم خفيف صندل103141742104010

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0احيائيمريم عالء حسن هادي104101742115167

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0احيائيعمرو كمال لطيف محيميد105101741022043

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0احيائياريج كريم كاظم عطيه106101742111002

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيتبارك تركي شنون حسين107131742107009

كلية العلوم/جامعة بغداد612.1احيائيزينب ناظم مويح عبد هللا108131742121054

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0احيائيهيام محمد عبدالرزاق عبدالحسين109141742076101

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائيهاجر صالح ذياب جوير110111742062054

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائيزهراء ياسر جبير منادي111131742105025

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائيحيدر ثائر مجيد صادق112111741058020

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0احيائيمريم خضير عباس صالح113111742104023

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0احيائيمحمد كريم خليفه حمد114131741012109

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0احيائيبتول فالح جبر عيسى115141742110015

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0احيائيموج عماد هداوي سعيد116231742087177

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0احيائيختام سعيد نعيمه عطيه117151742080015

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0احيائيعلي عدنان كاظم عبد118151741005086

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0احيائيزهراء حمزه مهدي سلمان119261742120049

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيساره جاسم حسن ناهي120121742105075
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كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيالمهتدي صالح عويد كزار121141741021017

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيمريم بشار هاشم حسين122101742086122

كلية العلوم/جامعة بغداد595.5احيائيمصطفى كمال شاه مراد خدا مراد123121741001073

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائينور الهدى كريم لعيبي محمد124151742044107

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد579.0احيائيزهراء ابراهيم طاهر جار هللا125151742048048

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0احيائيمحمد قاسم محمد دحام126261741027099

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0احيائيسرى عادل حميد صبري127131742117109

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0احيائيمحمد منشد حطاب محمد128131741012110

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0احيائيعلي حسين محمد حسين129141741016065

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0احيائيحسين صباح عبد هللا محسن130121741031042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0احيائيحسين هاشم حميد علي131181741278005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0احيائيمصطفى احمد عبود سلمان132211741018022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0احيائياحمد مسلم عبيس رضا133231741005007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0احيائيابو الحسن حمزه عيسى محمد134261741011008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد630.0احيائيمريم خالد عبيد محمد135111742084134

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.0احيائيفاطمه نجم عبد هللا محمد136231742095077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد628.0احيائيامنيه لؤي وهيب رزوقي137101742101006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد606.0احيائيايه احسان سلمان حسين138111742066009

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0احيائيايات رحم حاجم جوده139141742140019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد580.0احيائيصفا سمير حسين جمعه140141742077041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0احيائيدعاء علي هادي معتوق141141742100024

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0احيائيشهد حيدر شهاب احمد142121742092034

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد570.0احيائيسندس مناف كامل فارس143111742064039

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد570.0احيائياية مجيد كعيد محمد144191742191010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد568.0احيائيامال عالوي كاظم عطية145101742111005

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد564.0احيائيطيبه منير رحيم سليمان146111742067051

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0احيائيزهراء عادل شريور صيهود147111742071021

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0احيائيرسل باسم صدام حواس148151742054032

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0احيائيعذراء معيد فاضل عبد هللا149101742099025

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد555.0احيائيشيرين احمد حسين علي150111742151014
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قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0احيائيهديل كريم عطار زاير151141742110146

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد551.0احيائيزينب حبيب حسين ابروش152271742101009

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد550.0احيائيايالف رباح غضبان بشيت153151742040007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0احيائيسلوى جعفر صادق ناجي154121742087024

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0احيائيريام كاظم جابر حمد155221742135047

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0احيائيسوالف عبد الجبار حمادي مشوح156141742110082

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0احيائيميامي عامر فاضل احمد157111742067070

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0احيائيرقيه عبد هللا رجب حزوم158111742070048

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد557.0احيائيسالي فارس سلمان داود159111742067039

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد573.4احيائييوسف حيدر طالب عبد هللا160131741020103

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد565.0احيائيعبد الخالق عبد هللا جار هللا مطلك161101741004010

كلية التمريض/جامعة بغداد658.0احيائياريج سوسن غضبان عبدالعزيز162211742235001

كلية التمريض/جامعة بغداد642.0احيائيأسراء حيدر وحيد عطيه163121742094001

كلية التمريض/جامعة بغداد640.0احيائيسرى ايوب حمود عبد هللا164191742151019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد651.0احيائيعال مؤيد علي جالل165141742111070

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد639.0احيائيفاطمه حافظ خليل ابراهيم166141742099028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد636.0احيائيمحمد الباقر قاسم محمد عبد167151741003050

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد607.0احيائيسالي احمد نوري عبيد168101742115096

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0احيائيمحمد علي فوزي شماع عبد هللا169141741007067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.0احيائيذو الفقار علي حسين حرز170141741018029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0احيائيود محمد داود حنوش171121742092062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0احيائيريفان عبد المجيد علوان حمادي172101742120041

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0احيائيمحمد عبد الرحمن عبد الكاظم زيدان173111741026129

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0احيائيسحر ستار زيدان كريم174101742091058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0احيائيمريم خليل ابراهيم ناصر175111742114104

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0احيائيوهاد علي مخلف صالح176111741013044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.3احيائيتبارك عباس فاضل عباس177131742121022

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد570.0احيائيزينب عادل عبد الجبار راجح178121742107106

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0احيائيحال محمد كاظم دامج179121742089019

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد567.0احيائيتبارك سمير استير خورشيد180101742086026
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد566.0احيائيالعال محمد قاسم الزم181121742089008

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد565.0احيائيرؤى لؤي حسين طاهر182141742104013

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد564.0احيائيمجتبى سلمان كاظم حمود183141741008087

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0احيائيمحمدحسين احمد حبيب مهدي184231741007084

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد557.0احيائيمحمد عبد الجبار عبد الرزاق سعيد185101741013111

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد532.0احيائيعلي باسم خلف زويد186111741050010

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد552.0احيائيطيبة نزار احمد عبيد187311742058049

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0احيائيحسين جاسم جابر غافل188261741026008

كلية اللغات/جامعة بغداد569.0احيائيحسين علي ناجي مشحوت189141741030016

كلية اللغات/جامعة بغداد567.0احيائيمحمد حسين علي محسن190271741005268

كلية اللغات/جامعة بغداد562.0احيائيامين وحيد خلف تقي191221741030004

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0احيائيتالين نبيل عزيز نعوم192141742084005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد551.0احيائيعلي شاكر محمود ابريص193111741058050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد550.0احيائيبنين مجيد عبد زيد حسن194121742087011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد549.0احيائيياسمين ناظم نصار عنيزان195311742047190

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0احيائيزهراء هاشم جبار حسن196211742156020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0احيائياالء عبدالكريم انور هادي197101742115005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد540.0احيائيمريم كريم صالح احمد198211742110052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0احيائينبأ سمير سلمان محيسن199131742104047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد533.0احيائيحنين علي عاشور عوده200141742133015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0احيائيهاشم رسول طالب عمران201111741028030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0احيائيحوراء حسين علي لعيبي202111742092003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0احيائيمها علي كريم حسن203131742071126

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0احيائيجعفر حمزه محمود صكر204261741029004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0احيائيسحر غالب عطيه عبد الحسن205141742073065

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد566.0احيائيباقر حاتم علي مزبان206141741008013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0احيائيمصطفى محسن عبد فرج207141741011119

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0احيائيعلي رعد علي داود208211741007034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0احيائيطاهر هاني حسين عيدان209261741022052

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0احيائيحسن نوري أمير كاظم210131741022037
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0احيائيريم مازن خالد محمد211121742082018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد559.0احيائيمريم مؤيد صالح مهدي212101742086126

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0احيائيمصطفى عماد ياسين عبد هللا213141741017106

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0احيائيسجى عبدالوحيد مجيد شهاب214211742104020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد557.0احيائيعلي عودة محمد عمارة215151741003045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0احيائيكوثر فاضل غضبان حسين216131742109025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0احيائيانوار عبد الخالق حامد عويد217141742069006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0احيائيأبتهال كاظم جاسم هادي218141742065001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد555.0احيائيقاسم اسماعيل جبر جابر219141741028073

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0احيائيفاطمه حميد طارش ساجت220141742093050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0احيائيحوراء سالم كاطع موسى221231742111011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0احيائيمصطفى علي سلمان عبود222131741034047

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد554.0احيائيمحمد مانع محبس سمير223101741020108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0احيائيبنين عبد الكريم محمد جليل224131742118032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0احيائيعلي جاسب عطيه دخيل225141741018054

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0احيائينور احمد شياع جاسم226111742079041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0احيائيمحمد احمد شراد لفته227221741082028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0احيائيتسنيم قاسم خلف عباس228141742066005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0احيائيهدى عبد الزهره شاكر علي229151742046134

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد551.0احيائينور الزهراء خليل محسن غالي230151742049118

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0احيائيخالد عيدان علي رحيل231221741225015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائيغفران عالءالدين حميد ولي232211742123006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0احيائيساره جابر عبد االمير عبد233121742092027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0احيائيزينب جاسم جبار سعد234121742098039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0احيائيزهراء تركي جواد سلمان235231742119087

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيمرتضى حيدر فيصل كاظم236141741047094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيرسل سعدون عباس فرحان237111742074029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائيزهراء عدنان مجمان حسن238211742097044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائيشيماء عمر عبد هللا خضر239231742401018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0احيائيعلي عجيب ربيع مسلم240111741022012
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد575.0احيائيمثنى باسم محمد كاظم241211741029029

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0احيائيمنتظر عبد الهادي عباس هادي242241741207200

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0احيائيعال عالء نواف رحيم243131742091094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد620.0احيائيزهراء محمد محبس مطلق244141742108042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد567.0احيائيساره ياسين مشحوت طاهر245141742081013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد555.0احيائيمريم سعد داود سلمان246111742114105

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد541.0احيائيشيماء عبد المنعم توفيق ابراهيم247111742069014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد536.0احيائيرواء طه شعالن حسن248111742073028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد534.0احيائيزهراء حسين اسماعيل سعد249141742072039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0احيائيبتول علي طعمه موسى250141742138007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0احيائيداليا وميض عالء صادق251111742114034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد533.0احيائياالء شريف جاسم عادي252141742093001

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد532.0احيائيتبارك عيسى جاسب عبدالحسين253131742070035

كلية اآلداب/جامعة بغداد561.0احيائيعالء ناصر عبداالمير لفته254151741071148

كلية اآلداب/جامعة بغداد551.0احيائيعلي حبيب حسين ابروش255271741047030

كلية اآلداب/جامعة بغداد548.0احيائيايه عبد الواحد جمعه عبود256111742070019

كلية اآلداب/جامعة بغداد536.0احيائينور الهدى احمد عاصي صاهود257261742120123

كلية األعالم/جامعة بغداد625.0احيائيطيبه مؤيد حسين ياسين258111742076084

كلية األعالم/جامعة بغداد560.0احيائيمهند سالم سرحان جواد259131741025042

كلية األعالم/جامعة بغداد559.0احيائيحسن باسم عبد الزهره عبد الحسن260131741025009

كلية األعالم/جامعة بغداد559.0احيائيزهراء ستار جباري فرحان261141742102020

كلية األعالم/جامعة بغداد556.0احيائياحمد مفيد اكديمي رجب262181741346005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية650.0احيائيأيات فاضل لفته خياله263261742075005

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0احيائيحيدر حميد نعمة حسين264111741037029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية645.0احيائيحسن اسماعيل حسن اسماعيل265241741001051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0احيائياحمد علي بادي هارف266151741011008

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0احيائيزيد مهند منذر عبد الغني267101741019050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.4احيائيعبد هللا اسامة عبد الزهرة علي268141741010039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية646.0احيائيمريم خلف عكار عبود269141742138040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0احيائيغدير علي قاسم كاظم270121742107139
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0احيائيزينب محمد علي شمخي271221742175062

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0احيائيالحسن حيدر كريوش عبد هللا272221741002024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0احيائيعبد هللا محمد بدن نغيمش273281741006056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0احيائيمصطفى فاضل رحيم حسن274131741031030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0احيائيزهراء قصي عباس لفته275101742115081

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0احيائيتبارك كريم عبدالهادي رشدي276151742050018

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية540.0تطبيقيعقيل هادي علوان مزبان277221751066010

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية640.0احيائيرانيا علي حسين علي278261742083027

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية627.0احيائيسارة احمد حمزة علي279111742079021

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية626.0احيائيعلي عيسى جوده علوان280261741012078

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية656.0احيائيمصطفى حسن محمد جاسم281131741002034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0احيائيمريم سامي دحام حسين282141742090033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية628.0احيائيكوثر عامر شناتي محمد283141742110106

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0احيائيوالء مطشر مجيد عناك284181742162070

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية624.0احيائيحنين طالب علوان داخل285151742050023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0احيائيسجاد نجم زغير جبر286151741015036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية619.0احيائيجاسم محمد عبد الرزاق حمزة287151741009010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0احيائيفاطمه كريم مرز ياسين288151742048100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0احيائينور محمد غازي ناصر289141742117084

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية591.0احيائيحوراء ناجي حسين خلف290141742074034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0احيائياميرة صفاء مجيد جاسم291141742111011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0احيائيمحمد ورش مجلي زغير292141741003059

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0احيائيهبه احمد صالح احمد293101742102035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0احيائياية عماد فاضل عيدان294121742102011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0احيائيعالء شاكر حرين رويهي295261611155026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0احيائيحسين عبدالهادي مهدي عبدالحسين296191741046012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية565.0احيائيروان صالح سعيد عبد علي297121742095011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0احيائيعبد الهادي خصاف حمود حسوني298141741050018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية562.0احيائياحمد ايوب يوسف حسن299141741017003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0احيائيعباس رياض طاهر خلف300221741007029
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0احيائيفاطمة خضير هاشم حسن301231742137033

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0احيائيأكرم خصاف حمود حسوني302141741050003

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية556.0احيائيسلسبيل عيسى اكبر منصور303141742080017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.2احيائيعلي عالء صادق محمد304121741001042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.2احيائيرانيه حيدر فاخر محسن305141742094038

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية555.0احيائيعبد المهيمن محمد سليم سلمان306131741010042

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0احيائينبأ كريم حسين كاظم307131742071132

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0احيائيابراهيم خليل جاسم قاسم308151741009001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0احيائيايمان عماد عبد العزيز رشيد309131742103006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0احيائيحوراء شوان عبد بكي310151742054023

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0احيائيشهد حقي اسماعيل عبد الباقي311101742090046

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية550.0احيائيحيدر احمد نجاة جودت312131741005021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0احيائيعلي عماد جبار ابراهيم313231741067043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية546.0احيائياستبرق حامد عطوان حزام314141742121001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية543.0احيائيحنين عامر محمد عطيه315271742160043

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية568.0احيائيورود عبد الحسين ابريهي شناوه316271742091111

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية560.0احيائيعبد هللا فارس اغا ولي317151741011051

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية537.0احيائياحمد طالب غالي لفته318151741008001

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية534.0احيائيازهر عباس خلف سالم319151741013003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية627.0احيائيمحمد حيدر كاظم عبد الهادي320241741034025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0احيائياحمد جاسم نوري محمد321251741031035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية562.0احيائيكريم تركي كريم حسون322241741028058

كلية التربية/الجامعة المستنصرية543.0احيائيمريم شمران طالع زكري323111742068065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0احيائيعلي صالح خضير عبدعلي324231741027036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0احيائيضحى كريم إبراهيم علي325121742110074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائياحمد عبد داود شكير326111741151007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائينرجس حسن ورد زري327151742046110

كلية التربية/الجامعة المستنصرية534.0احيائيعباس محمد حسين عباس328101741022030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0احيائياحمد جليل كاظم جاسم329151741011003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية533.0احيائيادريس سعد اسماعيل ابراهيم330231741009013
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0احيائيرشا خماس كاظم خماس331131742091050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0احيائياحمد كريم خلخال جواد332231741005006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0احيائيتبارك احمد عبد الحسين عباس333151742049018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0احيائيبلسم هادي عشي صلبي334261742120023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0احيائيفاطمه معين عبد هللا خميس335151742050079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0احيائيزينب ستار عباس رسن336121742112048

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0احيائيذكرى احمد مطر رجب337111742076034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية526.0احيائيمحمود جعفر كريم علي338231741001054

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0احيائيحوراء سمير حسن عبد339111742089008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0احيائيرقيه محمود عداي خلف340111742084060

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية534.0احيائيميسلون سعدي حمود خريبط341141742118024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية536.0احيائيزينب عدنان نعيمه جامل342151742055032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية525.0احيائيعبد هللا جبار خميس جسام343111741151029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0احيائينبأ عبد الناصر حسين عبد هللا344161742165253

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة655.0احيائينور عالء حامد درويش345161742165272

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة654.0احيائيزينب عماد محمد داخل346161742184105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0احيائيمحمد عدنان سلطان عبد النبي347161741001142

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة647.0احيائيفاطمة علي عبد الرحيم مبارك348161742184154

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0احيائيعذراء عادل الزم سبتي349161742381072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة644.0احيائيفاطمه بهاء الدين غازي عبد المجيد350161742165189

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0احيائينور كريم عباس موزان351161742184225

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة667.0احيائيتبارك باسم محمد علي حميد352161742165043

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة666.0احيائيام البنين منير حامد مزبان353161742165019

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة665.0احيائياحمد عبد الكاظم عوش حسون354161741076002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0احيائيايام محسن ديثان حادور355161742259002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0احيائيسما سعد متي بطرس356161742184124

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0احيائيهدى عقيل هادي دويج357161742275014

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0احيائيساره خضر رزاق سلمان358161742165141

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة658.0احيائيمؤمل عبد الرزاق كاظم عنيد359281741006088

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة639.0احيائينبأ يعقوب حسين يعقوب360161742292011
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قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة637.0احيائياحمد حيدر محمد اديب كاظم361161741002001

كلية العلوم/جامعة البصرة621.0احيائيارشد حليم كاظم حمود362161741120002

كلية العلوم/جامعة البصرة615.0احيائيتمارا صالح مهدي مزيد363161742202027

كلية العلوم/جامعة البصرة612.0احيائيزينب طارق جليل أحمد364161742248008

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0احيائيام البنين علي عدنان هادي365161742184012

كلية العلوم/جامعة البصرة597.0احيائيزينب موفق حامد ياسين366161742183039

كلية العلوم/جامعة البصرة596.0احيائينسرين سعيد الفي خزعل367161742152210

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0احيائيزهراء عبد علي طعيمة حسن368161742164015

كلية العلوم/جامعة البصرة592.0احيائيفاطمة احمد شاكر حسين369161742212014

كلية العلوم/جامعة البصرة591.0احيائياسراء عباس مذكور سيد370161742272001

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0احيائيآيات صفاء عبد القادر حمود371161742166002

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0احيائيايالء علي نهاب ملبس372161742145024

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0احيائيعلي عبد االمير كمر عبد373221741001092

كلية العلوم/جامعة البصرة563.0احيائيبنين معن محمد كشاش374221742176006

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0احيائيمسلم عقيل جاسم خلف375161741075170

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0تطبيقيكرار حيدر قاسم خضر376161751084176

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة531.0احيائيكرار حيدر هندول جاسم377221741058045

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة600.0احيائيزهراء مكي حسين علي378161742240046

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة599.0احيائينور الهدى عبد االمير زكي عداي379161742239052

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة587.0احيائيدانية قاسم محمد جعفر جاسم380161742170009

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة543.0احيائينور محمد ابراهيم عبد هللا381161742274009

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة536.0احيائينور الهدى صبري شياع حسن382221742155098

كلية القانون/جامعة البصرة606.0احيائيآيات شاكر ثامر عبد الوهاب383161742198001

كلية التمريض/جامعة البصرة629.0احيائيفرح عباس مبدر منجي384231742092090

كلية التمريض/جامعة البصرة629.0احيائيتبارك سليم نعمه حسن385231742076007

كلية التمريض/جامعة البصرة622.0احيائيقدس محمد محسن خليف386141742096009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة529.0تطبيقيعلي توفيق مشهد خريبط387161751019092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة526.0تطبيقيزينب خالد حمزه عباس388161752152028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة525.0تطبيقيعمر ابراهيم احمد يوسف389161751358083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة527.0احيائيكرار هاشم سالم حسين390281741028023
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة589.0احيائيمريم حنون عبد النبي سنبل391161742243058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة585.0احيائيتقى وليد خالد عكلة392251742062231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0احيائياسيل عواد ربيد حمود393161742152024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة563.0احيائيدالل حسين ناصر حسون394161742267003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة544.0احيائيعلي جاسم هاشم خلف395161741091002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة530.0احيائيحليم محمد ساجت محمد396221741312010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة639.0احيائيابتسام نعيم وحيد شكاكي397161742153001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة638.0احيائيزهراء عباس حسين خلف398161742202052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة625.0احيائيزهراء حميد نعمه عجيل399161742183030

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة564.0احيائيمالك كريم قاسم عذاب400161742168019

كلية اآلداب/جامعة البصرة539.0تطبيقيعذراء عباس عليوي عطية401161752260022

كلية اآلداب/جامعة البصرة535.0تطبيقيفاطمة مهدي محسن محمد402161752268049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل586.3احيائيمحمد بارزان حسين محمد حسن403131741020065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0احيائيمحمد حازم عيسى علي404191741014038

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0احيائيعبدالرحمن فرحان حاكم حمزه405101741041035

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0احيائيعلي محمود داود محمد406331741058038

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0احيائيانفال محمد ياسين محمد407331742040149

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0احيائيبكر كمال حردان عبد الجبار408131741238002

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيفاضل محمود فاضل حسن409311741024107

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0احيائياحمد حسن صالح علي410331741021001

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0احيائيمزهر عبد الرزاق جاسم محمد411101741004015

كلية التمريض/جامعة الموصل664.0احيائيلبنى يحيى شاهر علي412311742045037

كلية التمريض/جامعة الموصل605.0احيائياسماء صاحب فاهم كاظم413241742093006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0احيائيعلي مسلم يونس علي414271741153048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيياسين عز الدين محمد علي خضر415201741043038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0احيائيبراء حازم عبد القادر عبد هللا416311742039041

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية649.0احيائيآيات أيوب ذياب حميدي417151742056003

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0احيائيحسن علي بردان اسود418191741005005

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية644.0احيائيزينب برهان خالد مولود419211742290020

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية628.0احيائييحيى عماد موسى علي مراد420131611250096
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية629.0احيائيلينه قاسم حسين موزان421141742094110

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية625.0احيائيمنتظر محمد عبد الرضا محمد422181741006063

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0احيائيزهراء علي عبد المجيد نعمه423131742070074

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية624.0احيائيعذراء حسن علي حردان424111742076086

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0احيائيعبد هللا باسم عمير محمد425101741019062

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.6احيائيمصطفى محمود شاكر عباس426111741010059

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية661.0احيائياحمد علي ناجي علوان427101741026021

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية657.0احيائيحسينان صباح حسن صيهود428251741051009

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0احيائيزينب رحيم علي صياح429241742104044

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية653.0احيائيأمين مصطفى أمين الياس430141741020004

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0احيائيمحمد المصطفى احمد عبد الحسين سوير431131741016066

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية610.0احيائيادريس ثامر عبد ثامر432111741017007

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية605.6احيائيمحمد سمير احمد محمد433101741026166

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية602.4احيائياحمد ابراهيم مهدي علي434101741026005

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0احيائيامنه طالل حسن علوان435111742099002

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0احيائيرسل حمد علوان خضير436111742081015

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0احيائيلينه فراس جاسم محمد سليم437101742080023

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية614.0احيائيحسين علي فليفل عسل438281741031002

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.2احيائيحسنين طالب سلمان عباس439141741046009

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0احيائيايمن هادي محسن نجم440111741039003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية607.0احيائيحنين احمد عبد الجليل عبد441111742071014

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0احيائيمحمد فيصل عزيز عباس442131741022130

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0احيائيزهراء كريم علي محمد443241742120090

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية666.0احيائيعبد هللا خالد جمعة أهميل444141741023019

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0احيائيعلي أكبر رافد مانع445111741011039

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0احيائيسما سمير عطوان هتيمي446111742080072

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0احيائيمحمد نصيف جاسم محمد447191741009112

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0احيائيعلي محمد قاسم حسن448281741001073

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية664.0احيائيمحمد فاضل عبد داود449121741030132

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0احيائيجاسم محمد عطاهللا مخلف450191741009034
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قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0احيائيرسل محمد خضير عبد الحسين451221742162035

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0احيائيياسر عالء عبدالكاظم مالك452231741020238

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية662.0احيائيايات كريم ماضي حريجه453141742068006

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية661.0احيائيزهراء مهدي الزم مطرود454241742121080

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0احيائيحيدر صالح مهدي علوان455281741024001

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية652.0احيائيامجد احمد ريسان مطلك456281741042005

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية651.0احيائيسالم لؤي عبد الستار عبد457271741001069

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0احيائياحمد سامي خليل ابراهيم458101741003002

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية647.0احيائيهند احمد حميد حسين459211742178103

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية626.8احيائياحمد اكثم حمودي محمد رؤوف460101741026006

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية618.0احيائيغفران محمود عبد الواحد خلف461121742106053

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية608.3احيائيحوراء اياد عبداالمير محمد462151742057006

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية617.0احيائيبنين عباس لعيبي حافظ463141742108013

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية615.0احيائيصادق قاسم عبد االمير مجهول464251741031344

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية607.0احيائيهاجر مصطفى كامل عباس465101742115205

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية603.0احيائيمحمد ثائر عبد االمير محمد466101741029026

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0احيائيعلي قاسم عواد علي467131741257027

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0احيائيعلي محمد رحيم فارس468161741126023

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0احيائيسيف الدين ستار شعالن عجيل469141741047049

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية596.0احيائيزهراء فضاء رشك سيد470111742076057

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية595.0احيائيميس طارق اسد خان شالف471151742050097

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية600.0احيائيحيدر حبيب عمران عبد هللا472261611011068

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية604.0احيائيمالك طالل محمد هاني473221742139155

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية598.0احيائيطه زياد فخري محمد474111741032028

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية617.9احيائيزهراء منير عبد الخالق عزيز475131742087036

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية624.0احيائيشهد جميل صالح درويش476101742080018

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0احيائيسيف جاسم جبار عبد هللا477141741011050

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية607.0احيائيكوثر كريم معيجل ورد478141742110108

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية606.0احيائيزين العابدين يحيى عبد الكاظم مجيد479141741036015

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية664.2احيائيزين ضياء كامل عبد هللا480141741046014
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قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0احيائيآية حسين عبد جاسم481221742169010

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية655.0احيائينوران طلعت أحمد فخر الدين482201742120034

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.0احيائيفوز رياض سامي علي483271742089053

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.4احيائياحمد ضيدان مجبل غالي484291741020002

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.9احيائيعلي محمد عبد الكاظم برهان485291741020022

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية652.0احيائيحسن حسين جاسم عبود486111741013003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية586.0احيائيزهراء هاني مهدي عبد487181742205045

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.8احيائيعلي عصام عبد الجليل والي488121741001041

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0احيائيمنتظر محمد جواد علي محمد489271741001176

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة650.0احيائيمحمد رضا عون علي سلمان490251741031635

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0احيائيمازن محمد حسن زامل491161741090027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة624.0احيائيريام علي عبد الرضا سعيد492251742096067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0احيائيفاطمة الزهراء عباس كامل ركن493251742062905

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0احيائيفاطمة محمد شاكر بعيوي494241742099011

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة638.0احيائيمصطفى وسام رحيم حسين495251741031808

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة637.0احيائيفرح علي نصيف جاسم496251742083094

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة636.0احيائيحسنين سالم نعمه حسن497251741031157

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة633.0احيائيسكينه واثق حمد صادق498251742056031

كلية العلوم/جامعة الكوفة641.0احيائيبلسم لطيف عابر سلمان499291742053015

كلية العلوم/جامعة الكوفة622.0احيائيزينب عبد االمير هادي جابر500251742062615

كلية العلوم/جامعة الكوفة615.0احيائيفضاء ماجد منادي اليم501251742053074

كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0احيائيفرقان قاسم حسن عبد502251742100039

كلية العلوم/جامعة الكوفة599.0احيائيرفل محمد جابر عباس503251742096057

كلية العلوم/جامعة الكوفة595.0احيائيليث ميري سهر محيسن504251741009206

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0احيائينور الهدى فاضل ابراهيم مجبل505251742084441

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيعبد هللا ثامر محمد علي عبود506251741009141

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيزين العابدين قاسم راضي كاظم507151741013014

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيعلي حسين عبد الشهيد محمد رضا508251741034053

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0احيائيفاطمه خضير هادي عبد علي509251742070125

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائيمحمد حيدر هاشم حسين510251741007209
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كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0احيائيبراء رسول ناجي نعمه511111742109013

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائينور الهدى حسين شهيد حسون512251742100222

كلية العلوم/جامعة الكوفة567.0احيائيغسق محمد محمد حسن صادق513251742070119

كلية العلوم/جامعة الكوفة566.0احيائيمصطفى رحيم بدر طعمة514141741047099

كلية العلوم/جامعة الكوفة564.0احيائيامجد كاظم عبد النبي جبار515221741030003

كلية العلوم/جامعة الكوفة561.0احيائيمريم فالح حسن كاظم516251742059422

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيزهراء عباس مطرود فليح517251742084174

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0احيائيحيدر حسين كاظم دخيل518221741074014

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيبنين رائد حامد ياسين519251742086009

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيسجا أياد كريم علوان520251742101038

كلية العلوم/جامعة الكوفة553.0احيائيعبد هللا سمير حسن جعفر521251741031380

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائيزهراء عبد هللا حسن راضي522251742062499

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائيسرى ماجد نايف عبود523221742113186

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائياسماء غالي عويد جديه524221742163003

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائيهدى سالم هادي مصحب525251742098013

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائينور الهدى ياسين عباس مهدي526251742059447

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيفواطم هادي كطوف علوان527251742170216

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0احيائيضرغام عبد هللا رزاق حسان528251741044098

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0احيائيكوثر عادل خليل ابراهيم529251742100052

كلية العلوم/جامعة الكوفة542.0احيائيمصطفى عبد الحسن سالم بدن530281741009055

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيحسين رزاق رشك دعدوش531141741047024

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0احيائيحسين احمد جمعة عبيد532221741059004

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيالحوراء زينب ارشد حميد راضي533141742111008

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيسجاد كاظم جوالن سبهان534281741001044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة575.0احيائيزينب صباح عطيه عاشور535251742084225

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة553.0احيائيعلي كاظم عبد الزهره جواد536251741122094

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة539.0احيائيمؤمل جاسم محمد خالوي537251741031554

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة537.0احيائيحيدر ثائر فيصل عبد الرزاق538251741031241

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة535.0احيائيزينب ماجد عبد الجليل ثعبان539251742062648

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0احيائيسجى حسن هادي مراد540251742070089
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0احيائيذو الفقار حيدر عبد الحسين عبد541271741001060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائيحسن بشير داخل عبد الواحد542251741111009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائيمريم عبد االمير عباس حسين543251742113005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة528.0احيائيسالم شهاب حسوني محمد544231741002069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة532.0تطبيقيعلي عبد هللا عباس عبد هللا545161751042052

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة531.0احيائيرنا احمد نوري عبد المحسن546251742062411

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة528.0احيائيمرتضى ماهر محمد عبد547121741031166

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0احيائيحسين هاتو كويطع جبر548151741003023

كلية التمريض/جامعة الكوفة659.0احيائيسعد سالم حسين بحث549261741012042

كلية التمريض/جامعة الكوفة642.0احيائيشفاء فاضل جدعان شناوه550241742104053

كلية التمريض/جامعة الكوفة640.0احيائيحنين علي محمد جواد جبر551251742170067

كلية التمريض/جامعة الكوفة639.0احيائيفضاء جميل كاظم غانم552251742170214

كلية التمريض/جامعة الكوفة638.0احيائيصفا عيسى كزار شالل553101742110037

كلية التمريض/جامعة الكوفة636.0احيائيزهراء عماد علي كريم554251742062518

كلية التمريض/جامعة الكوفة636.0احيائينبأ مردان ناصر حسون555231742080082

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة534.0احيائيسلوى محمد جريح تعيبان556221612113129

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة583.0احيائيحوراء حسن هادي كاظم557251742055014

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة564.0احيائيزهراء فيصل عبد االمير مهدي558251742059231

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة534.0احيائيمقداد حيدر محمد عبد559251741031814

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة526.0احيائيحوراء علي عبودي نعمه560251742070034

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة526.0احيائيمصطفى نصر محمود سلمان561251741031806

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة532.0احيائيضحى حسين عبد الخضر حسين562251742076067

كلية التربية/جامعة الكوفة645.0احيائيزهراء رشيد سبتي عطيه563251742062468

كلية التربية/جامعة الكوفة628.0احيائيبشرى شاكر موسى خليل564251742089015

كلية التربية/جامعة الكوفة628.0احيائيمريم رسول عبد حسين565251742116028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة621.0احيائيضي علي محمد حسين علوان566251742062824

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0احيائيزهراء داخل عباس عبد567251742111028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0احيائيدعاء غالي زعين منصور568251742102008

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة563.0احيائيشهالء فيصل راضي عبد569251742111044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0احيائياسراء محمد مظلوم حسون570251742097002
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة547.0احيائيسجى ياسين لفته كاظم571251742059289

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة544.0احيائيرباب حسن علي حسين572251742096051

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة543.0احيائيزهراء عادل جاسم محمد573251742062490

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة538.0احيائيطيبه حسام مجيد حسين574251742062827

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة529.0احيائيبنين علي مطير خنجر575241742142016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة528.0احيائيفرح موسى حميد عكيلي576251742111054

كلية اآلداب/جامعة الكوفة564.0احيائيعذراء محمد جاسم شنين577251742089066

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة528.0احيائيزينب ياسين فخري كاظم578231742131020

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة571.0احيائياحمد سمير يسر عبد الحسن579221741093008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة565.0احيائيفاطمة نبيل اسماعيل ابراهيم580251742059364

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة534.0احيائيزينب نعمان كريم كلو581251742062665

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة527.0احيائيعلي الهادي علي عالل مزبان582111741020047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت614.0احيائيصفيه محمد ابراهيم خليل583321742040004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت613.0احيائيرونق كاظم جدعان عبد الرزاق584191742151014

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت644.0احيائيشهد شكر محمود مرعي585321742029062

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت639.0احيائياحمد كنعان فاتح سعيد586201741048026

كلية العلوم/جامعة تكريت668.0احيائيثائر احمد حسين سليم587181741006015

كلية العلوم/جامعة تكريت654.0احيائيسرى سعد كامل عبود588181742161028

كلية العلوم/جامعة تكريت648.0احيائيأشواق عبد رحيم حمزه589181742182003

كلية العلوم/جامعة تكريت569.0احيائيعثمان رحمان محمد سعود590101741041039

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت555.0احيائيطيبة منيب عبد هللا جاسم591201742136017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت551.0احيائيحمد عزت مصطفى حبيب592211741027006

كلية التمريض/جامعة تكريت635.0احيائيلينا كامران عمر توفيق593181742383062

كلية التمريض/جامعة تكريت621.0احيائيميس حميد شلبه راضي594231742119169

كلية التمريض/جامعة تكريت615.0احيائيساره محمد ازرك جواي595241742117131

كلية التمريض/جامعة تكريت611.0احيائياستبرق قحطان كامل شنابه596241742124012

كلية التمريض/جامعة تكريت609.0احيائيرتاج جواد ابراهيم بلط597231742145037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0احيائياحمد حسن محمد احميد598181741065003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0احيائيسرور هادي هاشم محمد599211742264011

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت572.0احيائياية عبد هللا كامل تركي600181742265002
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية631.0احيائيزيد رياض علي مطر601241741037014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية623.0احيائيمصطفى سرحان شمران عناد602241741003187

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية662.0احيائيدرر حسن عليوي عبد603241742108032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية649.0احيائيهدى كريم عليوي لفته604241742220235

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية645.0احيائيايالف محمد لفته عبد االمير605261742113009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية643.0احيائيمحمد عامر علي خضير606231741020181

كلية العلوم/جامعة القادسية615.0احيائيغدير حيدر عبد هللا صاحب607241742114110

كلية العلوم/جامعة القادسية570.0احيائيايه فاضل كاظم عبد نور608241742095012

كلية العلوم/جامعة القادسية566.0احيائيزينب حسين عبد الخضر مهدي609241742146027

كلية العلوم/جامعة القادسية566.0احيائياكرم جبار هلول شنين610241741030005

كلية العلوم/جامعة القادسية563.6احيائييوسف صالح عبد الجبار صالح611121741001083

كلية العلوم/جامعة القادسية554.0احيائيشدن عبد الجليل عيدان عباده612241742082056

كلية العلوم/جامعة القادسية550.0احيائيايات طعيمه عبد حمزه613261742110007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية571.0احيائيمرتضى عباس حسين تايه614231741069033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية567.0احيائيسيف كريم كيطان كاشي615231741167008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية559.0احيائيغفران عبد الخالق انتيش جواد616251742059354

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية548.0احيائيفاطمه حسين حمد منيهل617241742136066

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية547.0احيائيفارس مهدي صاحب سعيد618251741031521

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية546.0احيائيسجاد عماد عبد الحسين هادي619241741002034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0احيائيمروه خليل علي عبد العزيز620231742153044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0احيائياحمد يوسف نعيم جاسم621241741203027

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية532.3احيائيآيه عامر كاظم احمد622141742094006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0احيائيفاطمه سلمان جبار عبود623241742108113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية663.0احيائيرفل فالح كاظم جابر624241742121055

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية606.0احيائيطيبه احمد سالم حمود625241742119151

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية596.0احيائيهمام حسن جاسم عبد626221741036167

كلية التمريض/جامعة القادسية666.0احيائيرحيق عالء واعي يونس627241742123042

كلية التمريض/جامعة القادسية665.0احيائيكوثر محمد حسين علوان628241742124144

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0احيائيمرتضى محمد عبيد محسن629231741054107

كلية التمريض/جامعة القادسية661.0احيائيمريم عباس محمد علي عبد الحسين630241742107084
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كلية التمريض/جامعة القادسية658.0احيائيبنين جبار عفات علوان631241742121023

كلية التمريض/جامعة القادسية656.0احيائيايات محمد عبد زيد علي632241742120013

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية546.0احيائيسما عالء نوري صالح633111742064038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية539.0احيائيعلي سليم عبد ابو كذيله634141741021070

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية527.0احيائيأمير عامر كاظم عبد635241741001012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية526.0احيائيزهراء نافع حامد عباس636241742108066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية529.0احيائيمرتضى علي خوان عزوز637241741001245

كلية التربية/جامعة القادسية655.0احيائيزهراء ستار حميد حمزة638241742082044

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائيزينب طالب عبيد فرهود639231742080047

كلية التربية/جامعة القادسية560.0احيائيحسين علي متعب سرحان640251741022008

كلية التربية/جامعة القادسية559.0احيائيندى حميد عبد حسن641241742114151

كلية التربية/جامعة القادسية556.0احيائيزينب محمود عبد السادة عباس642241742102059

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائيخديجة ارحيم مراد فارس643241742107029

كلية التربية/جامعة القادسية553.0احيائيزهراء جالل كاظم عباد644241742093034

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائيمحمد جاسم محمد جاسم645241741036095

كلية التربية/جامعة القادسية551.0احيائيمصطفى عايد زنبور ابو عوجه646241741017068

كلية التربية/جامعة القادسية551.0احيائيحوراء عالء مهنا نغماش647241742120041

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية532.0احيائيهدى محمد جاسم جوده648231612109304

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيسجى محمد علي علي عمران649231742115056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائينور الهدى علي حسن حسين650271742058251

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيغدير عبد المحسن عبد الواحد مهدي651251742062875

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيمريم كاظم جاسم عبود652121742093027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيمريم وليد خالد راضي653111742096026

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائياسماء عباس محمد كاظم654211742226001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار636.0احيائيضحى قيس عبد الهادي عيسى655311742040062

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0احيائيمرام خالد عبد عبد هللا656191742370196

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار663.0احيائيمقسط نوري محمود احمد657191741012076

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار662.0احيائيميس عدنان طه ياسين658191742199071

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار661.0احيائيهديل علي جهاد علي659191742204060

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار658.0احيائيسجى ماجد محمد حسين660191742370128
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار655.0احيائيرلى اسماعيل احمد مصلح661311742040036

كلية العلوم/جامعة االنبار623.0احيائياخالص رشيد هادي حسين662321742029006

كلية العلوم/جامعة االنبار616.0احيائيبان غنام محيسن علي663191742199014

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار565.0احيائيوليد خالد ذنون سالم664321611010221

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار630.0احيائيتبارك احمد عواد علي665191742189032

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار575.0احيائيامنه مفيد اسماعيل ابراهيم666191742369012

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار564.0احيائيزينه رعد حمود خلف667191742370265

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار562.0احيائيايه سمير عبد الرزاق ايوب668241742108011

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0احيائيرقيه محمد حماد عبد هللا669191742173022

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0احيائياحمد شاكر حماد عبد670191741338006

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية639.0احيائيمصطفى محمد رشيد حميد671131741204008

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0احيائيسجى ارشد حنون كاظم672141742109021

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0احيائيسرور مازن طاهر رحمه673131742070103

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0احيائيساره فراس حميد نصيف674101742118043

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0احيائيسمر عبد الرحمن محمد عبد675321742027014

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0احيائيمريم نعمه لفته خلف676131742086056

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية631.0احيائيطيبه جمعه خليفه كنج677111742105045

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية630.0احيائيهمام سعد باش اغا كاطع678101741029038

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.1احيائيآمنه فرج محمد عبدهللا679101742078003

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية629.0احيائيسجاد علي خزعل جبر680131741012050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية537.0احيائيفاطمه حافظ عبد هللا احمد681111742062043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية528.0احيائيشهد فالح مهدي لطيف682121742108023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية525.0احيائيمصطفى سمير عبد هللا محمد683131741003071

كلية االعالم/الجامعة العراقية532.0احيائيلمى بهاء محمد حسن684131742073054

كلية االعالم/الجامعة العراقية529.0احيائيقمر علي رشيد سعيد685141742112059

كلية االعالم/الجامعة العراقية528.0احيائيياسين مظلوم محمد سنيد686231741014091

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.2احيائيسجى قصي جمعة ايوب687111742067040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل630.0احيائيمصطفى حلو راضي حمود688161741033035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0احيائيالنا حارث جاسم حمزه689231742103048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل617.0احيائيمحمد علي كامل عبد الحسين690231741212008
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل612.0احيائيمحمد وليد حسين جعيفر691231741007083

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل665.0احيائيود عامر حسن كاظم692231742087205

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل669.0احيائيبالل عبدالرسول نور سوادي693231741020037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل667.0احيائيمحمد حامد مجيد حسوني694241741006041

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل666.0احيائيكرار علي فاضل مساعد695271741030034

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0احيائيمحمد حميد عبد علي696211741273011

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل601.0احيائيسامي سالم زايد جابر697161741083012

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0احيائيمحمدباقر مسافر عبدنور ناصر698231741020197

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل599.0احيائيحسن حامد ادهام جبار699241741207040

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.6احيائيايوب عبد الحسن زهير عبد700161741105002

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل598.0احيائيعمران ابراهيم لطيف عجيل701221741385033

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل629.0احيائيفاطمه امجد ميري هادي702271742058194

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل619.0احيائيزينب نعمان عجيل علوان703271742055127

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل617.0احيائيزهراء عايد عبد الشهيد عباس704231742124033

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل604.0احيائيمحمد جاسم حمود عبيد705231741005091

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0احيائيحيدر مهدي حميد عبد الحسن706241741207070

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0احيائيالحسن محمود عبد االمير هاشم707161741084013

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0احيائيوصفي نزار رشيد عبد هللا708271741001186

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0احيائيمجتبى عبد الوهاب عبد الرزاق حسين709141741173059

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0احيائيمصطفى جعفر محمد مهدي710231741007089

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0احيائيبنين جواد كاظم حسين711231742117014

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل591.0احيائيدعاء جاسم فرج طارش712281742060015

كلية العلوم/جامعة بابل600.0احيائينور محمد حسين ادريس713231612138058

كلية العلوم/جامعة بابل658.0احيائيفاطمه لؤي عادل جاسب714271742058208

كلية العلوم/جامعة بابل639.0احيائيمحمد نصيف جاسم جابر715131741002032

كلية العلوم/جامعة بابل626.0احيائيعلي عباس ناصر حسين716231741020130

كلية العلوم/جامعة بابل577.0احيائيفاطمه علي عبد الحسين علي717231742118038

كلية العلوم/جامعة بابل571.0احيائيمحمد علي جاسب حميد كاظم718271741006043

كلية العلوم/جامعة بابل570.0احيائيرشا رزاق سعيد عاجل719231742092037

كلية العلوم/جامعة بابل570.0احيائيايمان يونس جبر علي720261742104009
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كلية العلوم/جامعة بابل569.0احيائيمحمد محمود كريم جادر721231741038089

كلية العلوم/جامعة بابل568.0احيائيمحمدعلي فهد عبدالساده منسي722231741013041

كلية العلوم/جامعة بابل566.0احيائيمهدي علي شاهر علوان723231741256089

كلية العلوم/جامعة بابل565.0احيائيطيبه سعدي حميد عبد724231742164038

كلية العلوم/جامعة بابل561.0احيائيرؤى نجم الدين عبد هللا ابراهيم725231742117035

كلية العلوم/جامعة بابل559.0احيائيايهاب عراك عبد نجم726231741033016

كلية العلوم/جامعة بابل558.0احيائينبأ طه كاظم هزاع727111742084149

كلية العلوم/جامعة بابل557.0احيائيرفاه تركي حيوان صاحب728231742076013

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيمثنى حسين علي جعفر729231741021059

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيمؤمل عبد الكريم محمد حسين730141741173058

كلية العلوم/جامعة بابل549.0احيائيوسام ماجد حميد مرزه731271741005360

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل583.0احيائينورس قاسم ناصر حسين732231742098081

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل568.0احيائيأطياف عباس كاظم عبود733271742070001

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل544.0احيائيفاطمه عبد علي خضير عباس734271742057109

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل542.0احيائيتبارك حسين حمزه عبود735231742106010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل540.0احيائيزينب سجاد حمزه عبود736231742106027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل536.0احيائيزهراء حامد كريم مطلك737181742301004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل532.0احيائيحوراء بشير ظاهر عبد738231742115027

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل528.0احيائيزهراء علي مدلول مهدي739231742146005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل601.0احيائينور غانم جبر غانم740231742119183

كلية التمريض/جامعة بابل659.0احيائيوسام رائد عبد الكريم محمد741241741003208

كلية التمريض/جامعة بابل658.0احيائيزينب حفظي جواد كاظم742231742103027

كلية التمريض/جامعة بابل657.0احيائيهبه حسين جليل هيجل743231742088290

كلية التمريض/جامعة بابل655.0احيائيريام احمد عوده علوان744231742101013

كلية التمريض/جامعة بابل652.0احيائينبأ عبد الزهره علي محيسن745231742080081

كلية التمريض/جامعة بابل650.0احيائيرواء عظيم مال هللا عبادي746231742077029

كلية التمريض/جامعة بابل642.0احيائيغدير حامد جواد كاظم747231742103043

كلية التمريض/جامعة بابل639.0احيائيزينب اياد كاظم عباس748231742109124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل549.0احيائينبأ عبد األمير عبد الرسول عبد الرضا749231742103052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0احيائيحسين سعيد عبيس علي750231741183007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل570.0احيائيدالل نعمان مصلح صباح751231742115030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0احيائيعباس شاكر كاظم عيفان752231741173030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0احيائيسارة علي حسين عبود753231742109145

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0احيائيعلي عمران حسين عباس754251741113028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل564.0احيائيانعام علي نعمه عبد755231742111005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0احيائيباقر عبد الحسين كاظم عودة756241741005016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل628.0احيائيفاطمه حيدر يوسف علي757231742121052

كلية التربية األساسية/جامعة بابل564.0احيائيحوراء فالح راضي جياد758231742104010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل535.0احيائياسراء عواد مهدي مغير759271742058012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0احيائيمحمد صادق عناد عبد العباس760121741031145

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين658.0احيائيزهراء عبد علي حسين عبود761271742095031

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0احيائيرونق احمد عبد المهدي درب762101742094011

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0احيائيزهراء وليد ضياء حقي763131742072016

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0احيائينبأ علي صبيح عبد الرضا764111742088039

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين663.0احيائيزهراء ابراهيم شمخي جابر765261742104045

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0احيائيسجاد ليث محمد لوتي766111741058032

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0احيائيعبد هللا حازم محمد وادي767111741005043

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0احيائيليلى مهند ناظم حكمت احمد768101742116037

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين653.0احيائيعبد هللا طالل لفته صالح769211741014044

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0احيائيشمس صباح كاظم هادي770111742081029

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0احيائيأسل خليل ابراهيم غثوان771141742084001

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين652.0احيائيمصطفى عبد الستار سلمان طه772101741017070

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين649.0احيائيدالل خالد صالح سعيد773111742112022

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين647.0احيائياوس محمد مجيد حميد774211741012012

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0احيائيهدير ياسين جعفر غضبان775111742076138

كلية العلوم/جامعة النهرين590.0احيائيمحمد طاهر ناصر ماجد776121741005039

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين594.0احيائيحسين جبار عذافة جاسم777111741037023

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين576.0احيائيجعفر الصادق جبار عذافة جاسم778111741037017

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين566.0احيائيمروه ماجد شعبان طويب779131742118166

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين652.0احيائياروى وسام عباس حمود780131742121009
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كلية الحقوق/جامعة النهرين608.0احيائيزهراء عالء عباس محمد781121742094086

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين567.0احيائيزينب ليث غانم عبد هللا782101742117059

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين562.4احيائيمحمد صباح يوسف مهدي783101741028074

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0احيائيحيدر حازم حديد سلمان784131611030053

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى647.0احيائيزينب ثامر حسين وهاب785211742091033

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى640.0احيائيسرى عباس عبدالوهاب مسعود786211742291053

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0احيائينبأ عدنان ناصر حسين787211742143090

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى619.0احيائيمحمد عماد رجب عبد الحميد788211741007048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0احيائيرسل بشار اسماعيل حسون789211742143034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى599.0احيائيجواد جبار حسن طاهر790131741012027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى595.0احيائيايه سعد جميل صالح791161742165027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0احيائياحمد شهاب علي وسي792151741006006

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى639.0احيائيزهراء ادهم احمد نريمان793211742104011

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0احيائياحمد فتحي خلف احمد794201741001031

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى632.0احيائيليث توفيق جبار حمزه795261741012100

كلية العلوم/جامعة ديالى582.0احيائيزهراء عماد حامد كاظم796211742100022

كلية العلوم/جامعة ديالى563.0احيائيكرار علي حسين مظلوم797211741008045

كلية العلوم/جامعة ديالى560.0احيائيماريه احمد شاكر عبيد798211742136063

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0احيائيهدير عاصي دحام فهد799211742178097

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0احيائيشهد عبدالمنعم معمر نعمان800211742094043

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0احيائيمصطفى غانم حميد مطرود801211741005118

كلية العلوم/جامعة ديالى557.0احيائيمرتضى احمد عبود سلمان802211741018021

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائيحسين جليل ردام شيبان803211741272034

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائييونس ياسين مدحي حسين804211741257012

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0احيائيرحاب فالح حسن علي805181742375010

كلية العلوم/جامعة ديالى552.0احيائيزينه عمران موسى جرموندي806211742125008

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0احيائيساره رعد محمود شكر807131742091078

كلية العلوم/جامعة ديالى540.0احيائينورا صباح رهيف ياذوب808141742108106

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى539.0احيائينور هادي احمد عليوي809211742140195

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى551.0احيائيعلي شهاب احمد كنعان810211741005076
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كلية الطب البيطري/جامعة ديالى534.4احيائيعمر احمد خضير حسن811131741010057

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى532.0احيائيمجتبى هيثم عباس حمود812211741274023

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0احيائيندى اياد سلمان صالح813211742152022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى617.0احيائيزينب علي حسين محمود814211742131011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0احيائيمصطفى رحيم خلف امسير815211741052043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى544.0احيائيسرور عامر رحيم جحيل816211742094037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى533.0احيائيزهراء فاضل محمد جواد817211742016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى530.0احيائيدعاء حسين ناجي عبد المجيد818101742101025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0احيائيخالد وليد عبد الكريم سخته819211741036010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى527.0احيائينوره جاسم حسين مسلط820211742143100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى525.0احيائياحمد عباس ياس عطية821321741060008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء625.0احيائيفيصل غزاي كاظم جواد822271741005229

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0احيائيحوراء داخل رزاك شاكر823271742056053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء667.0احيائيآمنه صابر جماغ سلمان824261742075003

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0احيائيايات حسن كريم عبد هللا825241742096005

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0احيائيصابرين عواد هاشم عبد826271742095040

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0احيائيقبس عباس عبيد حسين827231742115081

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء664.2احيائيغيث علي شدهان عبيد828271741029052

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء664.0احيائيزينب رعد سلمان عواد829111742072027

كلية العلوم/جامعة كربالء656.0احيائيايات حسين هاشم علي830271742057014

كلية العلوم/جامعة كربالء603.0احيائيشهد محمد طالب سلمان831231742114045

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0احيائيعلي انور عبد العالي عباس832271741005183

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0احيائيزينب عبد العباس مهدي محسن833271742060100

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0احيائيزهراء كامل سهيل منديل834271742058124

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0احيائيعادل فارس عوده عبيد835271741011026

كلية العلوم/جامعة كربالء559.0احيائيعبد الوهاب كريم مزهر مخيف836221741065028

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0احيائيصباح حسن سهر طوفان837261741159013

كلية العلوم/جامعة كربالء556.0احيائيمحمد جميل لفته علوان838271741019055

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء661.0احيائيزينب رعد علي عبد839211742140100

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيساره حميد شاكر طراد840241742108079
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء651.0احيائيزينب علي محمد حسين محمد علي841271742061023

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0احيائيبان تحسين علي جعفر842271742063038

كلية القانون/جامعة كربالء592.0احيائيحسين خليل ابراهيم محمد رضا843271741002043

كلية التمريض/جامعة كربالء652.0احيائيبنين عدنان كاظم سعود844271742064030

كلية التمريض/جامعة كربالء643.0احيائيشفاء باسم عبد الحسين سلمان845271742160102

كلية التمريض/جامعة كربالء639.0احيائيكوثر هالل عجيل عامر846271742087046

كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائيهند احمد علي كاظم847231742125063

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء541.7احيائيبراء سعد عبد هللا حسب848141742094022

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء534.0احيائيعباس سلمان نصر حمزه849231741016020

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء532.0احيائينصر علي موسى فاضل850231741027064

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء527.0احيائيعباس فاضل شمران خميس851231741027024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء544.0احيائيفاطمه جميل كريمز فليح852271742052061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء617.0احيائينور هادي عباس سلمان853271742081040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء596.0احيائيشهد حسين جابر حسين854271742088079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء571.0احيائينبأ صالح حمد صالح855231742117110

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0احيائيعلي صبار عبيد كاظم856251741044133

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء558.0احيائيمهند حمزه محسن حسن857231741051084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء553.0احيائيمجتبى جاسم محمد كاظم858271741015036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0احيائيرسل تركي حميد حباج859271742076018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0احيائينور طارق علوان سلمان860271742060208

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0احيائيآمال سالم حمزه حسون861271742060002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء543.0احيائيكرار فيصل غازي دوش862241741036088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء667.0احيائيبثينه ابراهيم عباس عبد863271742081009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0احيائياسراء قاسم علي خضير864231742125005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار652.4احيائيحنين محمد مهدي جخيم865221742125047

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار645.4احيائيحسين عبيد ابراهيم سفيح866221741080016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار636.0احيائيباقر سليم جاسم مونس867161741131006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0احيائيزينب جودت كاظم داخل868221742113143

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.6احيائيمحمد سالم حسين صبر869221741080039

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار665.0احيائيزهراء سعد عزيز طاهر870221742154035
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كلية العلوم/جامعة ذي قار638.0احيائينبأ صباح حاجم لطيف871101742123037

كلية العلوم/جامعة ذي قار615.0احيائيعذراء خضير راشد بركه872221742103115

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0احيائيعاتكة حازم عبد المحسن سلطان873221742120061

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0احيائيابراهيم علي كاظم عبد هللا874241741069002

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0احيائياالء صباح محسن حسن875221742151003

كلية العلوم/جامعة ذي قار571.0احيائيزينب جليل حسين ياسر876221742185031

كلية العلوم/جامعة ذي قار568.0احيائيكوثر حسن خليف كزار877221742169049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0احيائينغم رعد كاظم صكبان878221612154114

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار568.0احيائيمنتظر حسن حنين زامل879221741057016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار560.0احيائيعذراء علي ياسر خضير880221742113210

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار556.0احيائيايات حسين سبتي مطير881221742155013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار555.0احيائيزين العابدين مزهر وهين مهلهل882221741001057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار548.0احيائيزهراء محمود جمعة جبير883221742116023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار541.0احيائيزهراء اسماعيل هبل علي884221742147016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار532.0احيائيشيرين علي قاسم سماوي885221742101054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0احيائياالء علي حسن حمد886221742153015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيعلي حسن ثامر هالل887221741009034

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيرؤى احمد عبد الوهاب حسون888271742055061

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار528.0احيائينور محمد جميل جبار889221742190104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار526.0احيائيسليمان عادل حسين عبيد890221741003074

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار525.0احيائيأيناس عزاره حيذور مري891221742141020

كلية القانون/جامعة ذي قار544.0احيائيقمر هاشم ثامر طالب892221742209153

كلية التمريض/جامعة ذي قار659.0احيائيدعاء فاضل كريم هميم893221742157014

كلية التمريض/جامعة ذي قار656.0احيائيأيمن احمد يعقوب حسن894271741045001

كلية التمريض/جامعة ذي قار649.0احيائيرؤى كاظم عبد الرضا كاظم895221742391008

كلية التمريض/جامعة ذي قار642.0احيائيافراح محمد رحيم غانم896221742170004

كلية التمريض/جامعة ذي قار633.0احيائيضحى يحيى شعالن راضي897221742113200

كلية التمريض/جامعة ذي قار631.0احيائيفاطمة الزهراء محمود راشد صالح898221742113221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار644.0احيائيرانيا كامل عبد اللطيف عجيل899221742111013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار629.0احيائيابتهال عباس بشارة محمد900221742111001
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0احيائييقين حكيم خضير كاظم901221742170072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار569.0احيائيارشد عويد شمران عذافه902221741076003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0احيائيكرار ابراهيم حسن عمران903221741037053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0احيائيوالء كاظم فيصل حسين904221742125138

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار555.0احيائيالحمزه جاسم محمد هاني905221741035017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0احيائيشهالء عبد الزهرة عبد الرضا جحيل906221742183040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0احيائينور علي عمران خلف907221742185082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار546.0احيائيزينب عبد الرضا عباس علي908221742156063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0احيائيزنان عبد الشهيد عبود عبد هللا909271742094022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0احيائيمحمد يوسف طالب محمد910221741261012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار561.0احيائياديان جمال طاهر محسن911221742153003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0احيائيسرجل سرجنك مجيد محمود912201742114036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك654.0احيائيأشنا أنور عمر شريف913201742352001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك652.0احيائيزينب محمد عبد الجليل محمد914201742118072

كلية العلوم/جامعة كركوك639.0احيائياري ولي خورشيد رشيد915201741303031

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0احيائيرسل خالد حسن جاسم916201742144010

كلية العلوم/جامعة كركوك575.0احيائيأالء احمد سعيد قادر917201742331003

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0احيائيمروة قاسم مجيد محمود918181742383063

كلية العلوم/جامعة كركوك569.0احيائياحمد عزيز محمد محمود919211741033004

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0احيائيامنه محمد سعيد اسعد عبد الوهاب920191742151007

كلية العلوم/جامعة كركوك565.0احيائيايمن مهدي عبد احمد921321741047005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك547.0احيائيهدى عبد الصمد احمد رسول922201742331130

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك532.0احيائيمحمد عبد القادر ناظم محمد923211741011064

كلية التمريض/جامعة كركوك664.0احيائيمصطفى عجيمي محمود احمد924201741008028

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0احيائياخالص هدايت محمد ابراهيم925201742154001

كلية التمريض/جامعة كركوك649.0احيائيهدى حازم مزاح فاضل926181742231031

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك625.0احيائياحمد ابراهيم خلف حسن927201741002006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0احيائيهيلر خالد ولي محمد928201742330028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0احيائينشتمان عمر علي عزيز929181742383068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0احيائيمحمد ناصح محمد محمود930201741309056
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كلية التربية األساسية/جامعة كركوك537.0احيائيمحمد كوثر كريم محمد931201741303150

كلية العلوم/جامعة واسط562.0احيائيحسين فليح عليوي زمام932261611002058

كلية العلوم/جامعة واسط670.0احيائيمريم موفق عباس مجيد933261742117020

كلية العلوم/جامعة واسط618.0احيائيتبارك علي دهله شناوه934261742103017

كلية العلوم/جامعة واسط600.0احيائيبتول سامي صاحب حسين935261742104013

كلية العلوم/جامعة واسط589.0احيائيايات جبار برهان حنوان936261742095002

كلية العلوم/جامعة واسط588.0احيائيمحمد كريم شاوي فري937281741010010

كلية العلوم/جامعة واسط576.0احيائيابو الغيث علي عجيد رشيد938261741036001

كلية العلوم/جامعة واسط564.0احيائياحمد سالم عبد الحسن صكر939261741005003

كلية العلوم/جامعة واسط562.0احيائينور الهدى محمد حميد جواد940261742090058

كلية العلوم/جامعة واسط561.0احيائيانوار سعد حياوي خليف941261742087011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط564.0احيائيمصطفى نعيم جدعان مالح942261741009121

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0احيائيرنا جاسم لطيف مزيعل943261742090021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0احيائيحسن سعد علي محسن944261741043004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط544.0احيائياحمد خالد خليف ساجت945261741001006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط535.0احيائيزينب عوده خليل ردام946261742104059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط533.0احيائيزينب وليد مشكور محمد947261742106021

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0احيائيليث باسم مجيد عبد هللا948261741001122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط532.0احيائيزينب محمد هذال منصور949261742116052

كلية التربية/جامعة واسط571.0احيائيزينب نعمان شدود يرد950261742089051

كلية التربية/جامعة واسط565.0احيائيتبارك هادي حسين رجا951261742104023

كلية التربية/جامعة واسط564.0احيائيعلياء حبيب عيسى عليوي952261742092026

كلية التربية/جامعة واسط527.0احيائيمالك كمال عبد الحسن ساجت953281742069044

كلية التربية/جامعة واسط526.0احيائياحمد فرحان شكاح مفضي954261741019001

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط561.0احيائيضحى نعمه محمد حاصل955261742111040

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط552.0احيائيحنين حسين ماهود طربوش956261742111016

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط532.0احيائيسجاد مسلم مناح ظاهر957261741044025

كلية العلوم/جامعة ميسان597.0احيائيبنين محمد حوشي هويرف958281742074010

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0احيائيعالء فرحان كاطع فرهود959241741008064

كلية التمريض/جامعة ميسان657.0احيائيحسن عبد الزهرة عاجل حميدي960251741015011
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كلية التربية/جامعة ميسان614.0احيائيطيبه محمد حسين علي961281742062040

كلية التربية/جامعة ميسان534.0احيائيزينب فراس خلف جاسم962281742087006

كلية التربية/جامعة ميسان529.0احيائيمجتبى سعد جمعه برهان963281741001085

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى643.0احيائيحوراء رياض عبد االمير ردام964291742153010

كلية العلوم/جامعة المثنى560.0احيائيسيف الدين رحيم متعب حمادي965291741007093

كلية العلوم/جامعة المثنى554.0احيائينور الهدى ياسر عبيد غانم966221742190100

كلية العلوم/جامعة المثنى548.0احيائيساري طارش عبيد مارد967221741253013

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى535.0احيائيمصطفى ابراهيم خضير سلمان968291741004118

كلية التمريض/جامعة المثنى630.0احيائيورود حميد دخيل عبود969231742107021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى543.0احيائيزهراء حامد وحيد جاسم970231742087069

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى538.0احيائياسماعيل محمد خريجان غداي971291741100013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى536.0احيائيحسين علي جبر مسعر972241741203064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0احيائيعطا هللا جعفر عطيه غبن973241741063023

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء585.0احيائيعبد هللا رائد صابر يحيى974201611015046

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء665.0احيائيأيالف عمر جواد كاظم975181742242002

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء587.0احيائيافياء قصي عبود فرج976101742115003

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء607.0احيائيزهراء قاسم محمد سعيد977231742109119

كلية التربية/جامعة سامراء525.0تطبيقياحمد سعيد نايف يوسف978221751300013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر537.0احيائينرجس ضياء ثابت معن979151742054101

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء627.0احيائيحوراء محمد حمزة جاسم980231742109062

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء606.0احيائينور الهدى محمد سعد كاظم981281742059100

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء598.0احيائيعباس عقيل جبار فالح982281741008034

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء596.0احيائيزهراء عقيل محمد سلمان983231742115041

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء660.0احيائيسيماء غانم كاظم جاسم984231742109158

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء618.0احيائيمحمد صادق جعفر نعمه مرزوك985251741200043

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء613.0احيائيكوثر حسين حبيب ناجي986231742103047

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء567.0احيائيكوثر حسين عبد علوان987231742271155

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء566.0احيائيعلي عبدالرحمن موسى كاظم988231741007061

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء536.0احيائيسجاد نعيم كاظم فارس989231741001031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء531.0احيائيرغده جالل عبد الرضا مرهون990101742114008
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى614.0احيائياثير كاظم حسن بجاي991231741252003

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى598.0احيائيرحمة عصام محمد عبد الرضا992311742040119

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0احيائيعادل سالم حسين علي993101741013057

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0احيائيمصطفى خضير عباس حسين994161741022047

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة543.0احيائيسارة أبراهيم رديف ذنون995101742101044

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة539.0احيائيحارث علي عبيد علي996101741035017

كلية التمريض/جامعة تلعفر652.0احيائيحبيب عمران علي رضا قاسم997251741052003

كلية التمريض/جامعة تلعفر651.0احيائيحسن عودة حسن كشوات998241741001055

كلية التمريض/جامعة تلعفر614.0احيائيسجى عبد الحمزه يوسف عبود999231742120076

كلية التمريض/جامعة تلعفر604.0احيائيهدى مهدي احمد حسن1000181742203027

كلية التمريض/جامعة تلعفر599.0احيائيخديجه موسى نعمه جعاز1001231742120032

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز648.0احيائيساره عبد الوهاب عبد االمام جراد1002251742086043

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0احيائيأزهار خالد أحمد عبد القادر1003161742183003

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز643.0احيائيميسون حسين خضير طعيمة1004161742293039

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم629.0احيائيسجى حمزه سلمان حسون1005141742145059

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم615.0احيائينور الزهراء عطيه حسن سعد1006121742098078

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم591.0احيائيمصطفى جواد كاظم حمد1007141741042043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم585.0احيائيباقر محمد زهراو عباس1008131741022029

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم565.0احيائيحسن طابع كزار شوجه1009231741006023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم546.4احيائيروز عبد جواد داود1010101742100045

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم542.0احيائيديانا خضير هادي عبيد1011111742076033

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم542.0احيائيامير سعد عبد الغني رشيد1012101741010004

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم541.0احيائيزينب عامر عبد الهادي محمد1013121742094098

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم540.0احيائينور شوقي محمود صيهود1014101742106031

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم537.0احيائيطيف فالح نعيم مطلك1015101741205030

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0احيائينور الهدى محمد عبد الواحد مجيد1016131742236007

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم535.0احيائيغفران رياض قاسم محمد1017141742401026

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم535.0احيائيامنه مزيد حمود محمد1018311742056003

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم534.0احيائيحسن هادي عطيه علوان1019111741021013

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم534.0احيائياسيل عبد هللا نايف بسمار1020111742215007
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم533.0احيائيزينب سعيد رشيد موسى1021111742071023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0احيائياسيل حمادي سلوم محمد1022101742221008

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم532.0احيائياالء جودت كاظم موزان1023121742107011

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم531.0احيائينور الهدى علي قاسم جابر1024151742042061

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت640.0احيائياحمد عالء حسين عباس1025231741050002

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت635.0احيائيهالة طارق جواد كاظم1026141742117086

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت633.0احيائيمريم علي نعيم بندر1027151742050089

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت633.0احيائيحسين خضر فاضل محمد1028111741011010

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت627.0احيائياسراء خالد عبد صالح1029121742020001

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0احيائيزهراء اياد جمعه محمود1030141742071018

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0احيائيأيالف عبدالغفور محمد اسماعيل1031201742118006

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت622.0احيائيمروان منذر مشكور محمود1032101741011038

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت598.0احيائيحوراء قاسم كريم فنيطل1033141742076026

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت596.0احيائيدعاء عبد السالم حسين غالم رضا1034121742105048

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592.0احيائيزهراء فاضل عباس جاسم1035141742070036

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588.0احيائيأم البنين محسن كامل خريط1036151742042004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت555.0احيائيزين العابدين حسن اكريم محمد1037121611031125

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت567.0احيائيسرى جاسم احمد علي1038121742089035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت556.0احيائيفرقان جبار حمودي ظاهر1039111742096021

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت555.0احيائيروز صالح مجيد علي1040141742125019

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت554.0احيائيتبارك كريم ابو كطفه شناوه1041111742065016

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت552.0احيائينور كريم ابو كطفه شناوة1042111742215092

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت549.0احيائيسجى رضى محب هادي1043121742091018

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت548.0احيائيمريم محمد جميل خضير1044131742100067

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت547.0احيائياحمد نايف حميد ابنيان1045131741011004

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0احيائيضياء عبداالمير كاظم راضي1046231741007034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت542.0احيائيحسين علي سعيد علي1047261741012025

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت540.0احيائيشيماء رشيد حميد جاسم1048111742080080

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت540.0احيائيرغد نبيل هاشم فاضل1049111742127015

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت539.0احيائيزهد محمد فاخر رحمه1050131742087030
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كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0احيائيسجى نجم عبيد علوان1051111742068040

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0احيائيسرى شهاب احمد حسون1052101742090041

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت534.0احيائيفاطمه فاضل حسين كاظم1053141742125030

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيفاطمه بايز كريم محمد1054201742345069

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيمحمد فاضل حبيب محمود1055201741001198

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيابراهيم احمد كريم خميس1056121741022001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيمريم خليل عبد الخالق علي1057201742132022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيهدى كاظم سرحان محمد1058251742100341

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية569.0احيائيحاتم سلمان محمود عباس1059211741086003

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيغدير خالد خلف عبد هللا1060201742114051

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية539.0احيائيطه مصطفى محمد علوان1061101741026089

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائيالره عادل جالل محمد1062201742331102

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية610.0احيائيأرين هيوا عبد هللا وهاب1063201742334006

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائياحمد علي صبار محيل1064221741002010

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائيمصطفى عدنان غربي صالح1065201741012029

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية566.4احيائيمحمد علي حسن صالح1066141741007066

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية562.0احيائيمصطفى اكرم فخري عبود1067111741025057

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية559.0احيائينور نظام الدين محمد عمر1068201742134089

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية556.0احيائيابراهيم عاصم مجيد مرشد1069201741017002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيمسلم عقيل سعيد صبار1070251611122233

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائيوليد قاسم عليوي محمد1071191741040040

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائياريج صفاء كامل علي1072181742176002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائيامجد فرحان عالوي فياض1073321741060011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0احيائيوليد حميد حمدان كطاع1074191741341187

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0احيائيحسين غانم كاظم مطلك1075211741001013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0احيائيخالد خميس عذاب حمد1076191741341054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائيزينب ناصر عالوي محيسن1077111742073033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائيحسين ياسين طه سلطان1078211741229010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيسالم عمران نعمان فرز1079211741041003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائيقاسم جمعه حسيب بكتش1080251741031529
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0احيائيقاسم مكي عبدالقاسم عبدالحسن1081231741006113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيعباس جواد كاظم عبيد1082231741042058

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0احيائيكامل ماجد حسن مغد1083281741008046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائيمصطفى فائق مصطفى مجيد1084191741020055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0احيائيضرغام ناصر كاظم عبد الرضا1085251741122062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائيعامر محمد عويد هندي1086201741065025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائيجعفر سليم حظي علوان1087231741054016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائيمحمود ابراهيم فرحان ياسين1088201741073194

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0احيائيجواد خالد جواد كاظم1089121741022018

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0احيائيفراس جرجيس عبد حمادي1090201741231026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيحسين محمد جساس منخي1091211741008016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0احيائيامين عباس خضير عمران1092231741034009

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0احيائيزينه محمود عطية فرحان1093261742112017

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0احيائيشهد حسن احمد حريفش1094231742128020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيشروق علي والي درواخ1095261742163008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائيمحمد خالد فراس صالح1096191611093059

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0احيائياحمد شاكر محمود صالح1097181741049004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائياحمد عبد الزهره جبار طاهر1098181741006004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائياحمد خالد جبار فرحان1099231741031003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيحسين ناجي ناظم عبود1100181741006022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0احيائيمرتضى محسن عبد الزهره كاظم1101251741031736

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0احيائيرسول عبد االمير رشيد وهاب1102201741259050

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائيبشائر حبيب ظاهر جابر1103231742089016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0احيائيحسن علي جياد خدام1104251741016025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0احيائياحسان علي حسين جياد1105251741001018

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائيمجيد خالد كاظم حسن1106231741011044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائيمنتظر حميد عماد كاظم1107251741007267

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائيرسل عباده ايوب حمادي1108231742117037

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائينور محمود عباس جعفر1109251742059462

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0احيائيشهد حامد صالل جوده1110241742095068
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيمحمد علي صلبوخ داود1111261741032038

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيعذراء ثامر شاكر حسن1112181742183054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيياسين تركي فالح حسين1113141741208169

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائيهدى اثير عباس شالل1114181742309006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيبنين صباح صكطري مشير1115231742076006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائينوح الياس نوح الياس1116241741203233

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيانور طه كاظم عبود1117271741010013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيريام محمد عاصي جياد1118111742103024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيجيهان علي مظلوم رهيف1119221742175022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيسجاد نبيل عبد علي مزعل1120181741006032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0احيائيريام فالح حسن عطية1121161742210034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0احيائيعباس علي عباس مجيد1122181741006038

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية598.0احيائيآيه نبيل حتوف جاسم1123241742121006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيحسن عقيل حسن جمعه1124271741150014

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيمريم جبار عبد عاصي1125241742138028

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيعباس رويح بردي شاطي1126241741036060

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائياحمد عباس محمود نجم1127231741002007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائياياد ثاير ستار عبد1128211741037003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائينورالهدى عبدالجبار عبدالستار محمود1129211742145093

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائيأيمن مجيد جمعة بكري1130131741001016

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيعلي حسين كاظم سالم1131221741018029

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيخميس عامر سعدون حرامي1132111741025010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائيعلي هاتم ولي حسين1133181741012020

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائينجم جواد نجم صغير1134201741067072

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0احيائيمصطفى حسين عبيد حسن1135231741400046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية608.0احيائيمجيد كاظم راهي طحيور1136241741036094

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيمحمد عبد الكريم مزعل خضير1137111741018065

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائيهدى رمضان حسين علي1138211742109076

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيسجاد كريم حسين خانه1139211741034018

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيمحمد قاسم سمين حسن1140181741037025
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيمحمد حيدر محسن حسين1141231741067054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيعدي صدام علي احمد1142201741004025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيايمان نعمان احمد لطيف1143201742137007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيرضا صباح حامد عبيد1144221741033032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيعلي محمود ماهود سليمان1145141741048040

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيعلي ثائر عبد علي سرحان1146261741027060

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيحسين عبدالعباس حسن حسين1147231741191010

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيزينب كسار علي حسين1148241742123067

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيزهراء عزيز عبد سلمان1149241742084021

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.4احيائيرونق علي حسن علي1150131742121037

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيزينب عبد الكريم شذر حسين1151291742065040

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيحوراء عدنان حليم مجيد1152251742122057

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0احيائيتبارك علي مهدي مطر1153251742062214

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0احيائيعمار خضر فخري عيادة1154291741003162

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0احيائيأنفال محمود صالح خلف1155211742120001

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0احيائيمرتضى احمد كاظم جواد1156251741031713

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 553.0احيائيسجاد فرات علي جابر1157251741009126

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0احيائيكرار عقيل عبد زيد علي1158251741052018

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 527.0احيائيمحمد علي حامد مسير1159261741011117

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيرضا عباس رحمان عزيز1160251611009221

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيعلي فريد صاحب مهدي1161251611044214

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيياسر مؤيد جاسم ياس1162231741020239

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.4احيائياحمد عاصم رحيم غراب1163251741035001

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيزينب ابراهيم علي صادق1164241742121082

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائيجعفر علي محسن ناجي1165251741031119

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيايمان ماجد محمد جاسم1166231742087018

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائيجنان جبار عبد الكريم حبيب1167251742170062

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيمحمد عدنان عبد هللا عبد1168251741007223

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيامجد حميد جبير خنجر1169291741025019

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيعلي عبد هللا عبد االمير فاضل1170181741006045
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيزينب كريم سالم محمد1171251742101034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيمنتظر عالء طاهر هارون1172251741022045

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيفاضل جواد ذهب ليلو1173231741008127

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيمحمد جلوب خلف جدوع1174211741008047

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيمحمد باقر حسين عزيز كاطع1175251741034065

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائيمحمد علي عبد العالي قاسم سعدون1176251741031679

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0احيائيمحمد قاسم محمد لفته1177281741012051

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0احيائيمحمد صالح عبيد شهاب1178231741027052

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0احيائياسماء عباس ادهام وزير1179111742218007

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيعلي عبد اليمة عبد العباس ثامر1180291741025067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيرضاب سالم حمود وادي1181271742160063

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيفاطمه زهير يوسف مشجل1182271742058200

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيمحمد غانم زياد كاظم1183231741024030

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيحسين صالح مهدي رشيد1184231741172015

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائياحمد محمد راضي اغا1185251741031064

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيمحمد فواز محمد عبد علي1186271741001149

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيمثال محمد حسن عبود1187231742115088

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائينور حيدر عبد الحر مهدي1188271742060207

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائيمحمد مرتضى كاظم عبيد1189231741006134

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0احيائيمحمد عماد عدنان غازي1190241741006044

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائياحمد بهاء مكي عبود1191231741020010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائينرجس عالء عز الدين حسين1192231742110033

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائييوسف مهدي كاظم جواد1193251741031886

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيمريم كريم ابراهيم كيطان1194231742096052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيليلى عباس فضال علي1195271742058223

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيآمير حسين علي حسون1196251741031015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائياهداء منسي عباس حمود1197231742105003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيشهد عوده جبار بريهي1198231742149031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائينبأ عبد الزهره برهان دبعون1199231742089087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائينور الهدى فالح عبد الحسن محمد1200231742100027
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيزهراء حسين محسن خضير1201231742166013

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيزينب علي زباله سالم1202231742096030

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيايه حيدر عبد الساده عبد1203241742136014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيفاطمه علي هادي حمزه1204241742108117

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائياحمد اسماعيل عبيس عزيز1205231741016001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيفاطمه علي هادي عبيد1206231742152012

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيفاطمه رائد عبد الحسين اسد1207251742062942

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيالباب كاظم حمزه كريم1208251742055003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيميس ماجد فاضل خضير1209251742084412

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيمحمد حمزه حسن عباس1210271741036079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيمحمد سعيد هاشم عبد1211271741011045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيزينب حسين كاظم كشيش1212231742088131

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيعلي سالم بجاي ماي1213251741122087

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيمريم عبد الكريم داخل مهدي1214251742071027

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيآيات احمد عبد الزهره هادي1215251742084004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيزينب هويدي هارف غوجان1216261742096102

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائيدعاء فاضل عبد مسلم1217271742057039

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيبلقيس عامر محمد رضا جواد1218251742062137

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيزهرة قاسم محسن ويس1219271742094024

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيمصطفى محمد حمزه جهادي1220251741031797

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيهادي مهدي جبار حسن1221121741013038

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيزهراء محمد علي يحيى علي1222271742160084

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيحسن صالح حسن نجم1223231741038025

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيرنده احمد اعماره جبر1224271742054023

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيمرتضى موسى فليح برهان1225241741017066

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيايهاب محمد جواد كاظم1226241611010039

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيمنتظر سالم عباس مطشر1227241741005137

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيكرار عالوي عبود حمزه1228251741013019

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيهبه سعد جاسم محمد1229241742118054

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيميس ساجد حمزه سلمان1230241742108132
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيبنين غسان عبد الكاظم جاسم1231241742123020

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيمرتضى كاظم هادي عباس1232241741006049

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيفاطمه عالء عباس جبر1233231742090158

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائيكرار حيدر جابر ناصر1234241741006035

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيافنان ناظم عبد خزعل1235291742051014

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيانتظار علي عباس حمدي1236291742057025

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيحسين موسى أحمد كاظم1237251741031231

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيفاطمه سعد يحيى رزوقي1238291742079023

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيزهراء علي حسين محسن1239221742157025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعباس كريم فيصل دعدوش1240261741036008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيصفاء ميثم ناجي عبد الحسين1241271742054039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيزيد مجرن علوان حسين1242181741035027

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.8احيائياحمد عامر جاسم عبد هللا1243101741026017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى668.2احيائينور حيدر عبد الرسول رزوقي1244141742117081

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيتماره عباس لطيف زيدان1245121742103003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيأسيل وحيد يعكوب يوسف1246231742271001

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائياحمد عادل علوان ابراهيم1247111741002004

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى655.4احيائياحمد صفاء حسين سلمان1248241741041007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائياحمد عبد هللا مطر عمران1249291741013004

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيزينب ماهر عبد الصاحب جبر1250131742093046

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيعبد هللا صباح فالح عبد1251141741013024

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى582.0احيائيزينب محمد عبد الرضا عبود1252111742072029

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى581.0احيائيمالك ثائر لقمان عبد الساده1253251742100147

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى580.0احيائيزين العابدين محمد فاضل عباس1254101741002026

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى578.0احيائيابراهيم رغد محي الدين جاسم1255141741018001

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيعلي محمد مهدي حسن1256151741006069

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى576.4احيائيسيف هللا خالد احمد حسن1257131741020025

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى576.0احيائيحسين حاتم فهد حمادي1258101741019035

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى574.0احيائيمحمد معتز شاكر ركوان1259321741011032

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى573.0احيائيعلي جاسم محمد سليمان1260151741017023

50 من 42صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           فأكثر ومقبولين معاهد % 75نتائج قبول الطلبة معدالتهم 

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيحسين حسن جباره عوفي1261221741041016

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيحسين ثامر زويد عليوي1262221741067012

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0احيائيباقر يوسف بدر جحيل1263281741001014

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0احيائيمريم عادل خير هللا غياض1264111742110077

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0احيائيمصطفى حسين داود شاه مراد1265151741017043

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى559.0احيائيمصطفى طعمه صالح علي1266141741011117

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى552.0احيائيابراهيم حازم محمد عبيد1267131741005001

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى539.0احيائيورود ضياء حمزه عبد هللا1268111742109108

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0احيائيابراهيم رافد حسن حسين1269141741021003

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى536.0احيائيعامر حامد شكر محمود1270121741031073

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى533.0احيائيمحمد عمار فالح ديكان1271231741075027

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0احيائيمحمد االمين احمد عسكر حسن1272111741037072

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0احيائيإسراء حيدر مزاحم رشيد1273121742086001

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0احيائيفاطمه صادق حسن عبد الصاحب1274141742110104

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0احيائيآيه علي وادي سالم1275121742102013

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0احيائياستبرق حسن خضير عباس1276211742100003

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى532.0احيائيزينب سعد خليفة سهيل1277101742118037

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى526.0احيائينبأ اسماعيل عايد عساف1278131742073069

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيمصطفى كمال سلمان علي1279221741307098

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0احيائيعبد هللا فالح رشم ناصر1280131741045013

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى580.0احيائياسراء منير ابراهيم زيدان1281111742066005

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيشمس ابو سليمان المهدي الحسيني1282121742117031

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيميثم محسن حسن محمد1283271741002170

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيمرتضى خالد عبد الرضا عبد الحسن1284131741257039

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0احيائيعلي حاتم عبد عباس1285131741009035

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى569.0احيائياحمد مجيد عيدان كاظم1286141741017011

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى568.0احيائيعلي قاسم وهاب محمد1287271741005212

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائينور هللا عبد االمير خضر عمران1288121742090035

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيرغد خضير ضهد جبر1289121742089024

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيعلي صفاء خالد حميد1290121741025037
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قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى566.0احيائيشهد عبد الكاظم كاطع هاني1291221742139122

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى565.0احيائيكرار محمد ذاري شرهان1292151741010042

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى565.0احيائيعبدالحكيم حميد فرج حمادي1293101741042017

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى564.0احيائيمصطفى شيحان عواد جار هللا1294221741053053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيعمر سعد حسين علي1295211611033121

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيمحمد علي حسين جابر1296241611011037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيعمار ياسر حسين خشان1297271741034048

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيالهام محمد سعد عبد1298271742057008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيشيالن حسين علي عباس1299211742147040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيناطق خالد سلطان مهاوش1300251741031858

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيمحمد عبدهللا عبدالحسين مهدي1301231741009094

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيضحى رحمان مظلوم علي1302211742100037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيسلوان محمد كاظم عبد1303261741005034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيعباس لفته ديلي حطحوط1304231741003040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيفاطمه مهدي رحيم عطيه1305261742250097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0احيائينور اليقين علي سليم زيدان1306141742136036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0احيائيحيدر عون شاكر هادي1307211741067010

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0احيائيندى حسين احمد فرحان1308101742223063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيعلي عادل احمد سلمان1309211741008037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيبنين عبد حسين عليوي1310151742046016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائياحمد ياسر ناهي عبد هللا1311261741010015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيفاطمه خالد حميد جبر1312151742046093

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيمحمد فيصل مهدي بدر1313231741031068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيعلياء كاظم عبد الساده ناصر1314231742077060

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيعلي كاظم حسين موسى1315281741001070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيسما سعد محمد عواد1316311742041053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائيفاطمه عباس حسين إبراهيم1317231742271149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيهدى احمد عارف ناصر1318141742136039

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائياحمد فيصل مغير ضاحي1319141741015008

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيكوثر عدنان خليف امويع1320131742112024

50 من 44صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           فأكثر ومقبولين معاهد % 75نتائج قبول الطلبة معدالتهم 

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيحسين جواد جلوب حسن1321121741026016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائياحمد باقر صادق داود1322131741005004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيميس طارق صفاء عبدالجبار1323121742401021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.4احيائيزينب ماجد عبد حمزة1324111742113043

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيزهراء علي محمد عليوي1325151742044050

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيسرى علي اسماعيل كاظم1326231742117068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى587.0احيائيخلود مهدي كاظم سلمان1327291742050033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0احيائيبركات احمد حسين علي1328181742093002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيمرتضى عبد الكريم حميد عفتان1329271741009101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيزهراء نهاد كريم داهوك1330211742091032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيعقيل حسين هاشم جبر1331231741163012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0احيائيصميدع نوري عبد الرحمن جاسم1332211741036013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيبالل احمد عباس داود1333211741054008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيمصطفى طارق محمد ابراهيم1334221741001146

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائيمريم محمد قاسم محمد1335211742095032

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيطيبه كامل اسماعيل ابراهيم1336111742067049

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيطه عبد العظيم هاني علي1337221741093043

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيعبد الرحمن خزعل صالح وهيب1338101741020052

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيسيف مهند محمد يوسف1339101741009017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيباقر حبيب ناصر حساني1340271741021017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائيابتهاج عدنان احمد حسن1341111741151001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيمنتظر عباس حمد كريم1342251741031827

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.4احيائياحمد رمضان درويش خضر1343201741001017

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيدعاء سمير خميس احمد1344211742136027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيمحمد احمد دايح حسين1345211741008046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيصادق صباح سموم عكاب1346141741028058

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيجاسم هادي صالح مرزوك1347211741037004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيطيبه قحطان قيس عبدعلي1348211742137052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائياية علي عطية حسين1349211742137018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيسماح حاجم مراد محمد1350211742094041

50 من 45صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           فأكثر ومقبولين معاهد % 75نتائج قبول الطلبة معدالتهم 

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائياحمد ثاير جواد كاظم1351211741013006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيعون غازي منهل ذرب1352141741028070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيمحمد زيد حسين عويد1353211741008049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائياطياف قاسم ابراهيم هادي1354211742160005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيبدور عاشور طه مهدي1355211742293003

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيمؤمل حكيم غفوري محسن1356211741015013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيسجاد يوسف هالل احمد1357211741034019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيعامر عبد الكريم عباس جاسم1358211741004059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيايات ماجد حميد فهد1359141742108006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيورود محمد كريم عريبي1360231742122044

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيحنين نجاح قاسم محمد1361131742071039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيمحمد صفاء خميس علي1362211741003080

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيكرم علي محمد داخل مجيد1363111741003012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيكرار محمد فليح حسن1364221741033071

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0احيائيرسل سعد عبد احمد1365211742099007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائيحسين شدهان لفته رويح1366261741003033

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائيعلي عبد الجليل سعيد عبد النبي1367131741017011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائيرسل قاسم محمد حسين1368211742140069

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيحيدر ثامر حسين عيسى1369231741040010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائيحسن محمد عبد السادة عواد1370131741008011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيسرى ياسين عباس صابر1371131742109019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيانعام كامل حنون عبيد1372221742168006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيسرور خميس عبد علي حسين1373261742115023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيعبد الناصر ثائر خليل ابراهيم1374121741013015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيفاطمه مهدي عبد العباس محمد1375251742059384

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيفاطمه يوسف ملك ضايف1376251742063017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيايه فالح حسن علي1377261742103013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيساره ناصر عبيد كريم1378231742099015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0احيائيزهراء محمد ساجت ناهي1379291742054015

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيزهراء لطيف شريف خزيعل1380221742139090
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيزهراء كامل كيطان ترف1381231742089044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيهبة صاحب ثقال عبادي1382241742111093

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0احيائيآيه عالء احمد مهدي1383141742140004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0احيائيعلياء باسم عبد الحسن أشعيل1384241742108103

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0احيائيبنين رحمن متعب عناد1385241742118008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيحسن راضي عبيد جاسم1386231611006052

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائياحمد وليد علي جودي1387151741005016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيسعد سليم جواد عبيد1388231741255076

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيعلي ستار بالسم سعدون1389221741031091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيعباس قاسم حصين فرج1390251741046029

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائينور ريسان نعمة لطيف1391241742110063

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيكرار منذر سكران باخي1392141741013032

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيعبد العظيم رحيم جبر مهدي1393231741251144

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائينصر هللا رحيم جبر مهدي1394231741251277

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيواقد صادق كريم كاظم1395231741049040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائياحمد عمار داخل كاظم1396241741018003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيمحمد عجيل حميد عليوي1397251741046045

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيمرتضى رضا خضير عبيد1398251741031720

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيمحمد قاسم حسين عباس1399241741002064

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيحسين فضلي حتاتي مشلوخ1400251741046013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيمدينة كريم عبد زيد حمود1401271742060168

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيسارة جليل سيار عذاب1402221742172056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيزينب علي عطيه عبيد1403261742089047

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيمحمد جاسم محمد عبيبيد1404251741122122

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيأحمد كريم نعيمه لعيبي1405151741005015

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائيعبد هللا رائد حسين حمزة1406231741168010

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائيجعفر محمد راضي ياسين1407241741011005

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيحسين محذوف محمد مسلم1408251741046014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيسرى قاسم شالل روضان1409261742107059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيتقى ابراهيم جاسم محمد1410231742077017
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيعلي يوسف موحان منعم1411231741020142

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيسجاد محمد حسن محمد1412231741172021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيياسمين ثامر هالل كاظم1413231742081091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائينبأ سعد خلف عبيد1414221742169056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيعال حالوي عوين شخير1415231742077059

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيمحمد اسماعيل حسين سعدون1416221741003149

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيزين العابدين مهدي كاظم مزهر1417241741020008

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0احيائينور علي عبيد جلوب1418241742111090

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية639.0احيائياسراء وليد عبد اللطيف عبد هللا1419161742227002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية636.0احيائيامنه حسين سعدون حسين1420281742079005

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية634.0احيائيضحى محمد عبد الرسول كاظم1421161742145109

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية631.0احيائيعناد هيثم جبار عوده1422161741060099

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية618.0احيائيزهراء فالح عبد الكاظم مهدي1423161742165107

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائينور حيدر جمعة غافل1424161742164032

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.7احيائيمصطفى عماد عودة احمد1425161741075182

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائيمصطفى حسين كامل صلبي1426261741026033

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائيزهراء عباس محمد رضا محمد1427161742196009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0تطبيقيايمان جميل خلف عباس1428161752212007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0احيائيزينب موسى جابر معيبد1429221742156068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0احيائيعباس محمد منيخر سلمان1430221741379015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0احيائيفاطمة هاشم مهدي نعمه1431251742103017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0احيائيسجى محمد جبار عجيل1432221742113179

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0احيائيعالء نعيم جابر ناهي1433221741035095

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0احيائييعقوب عمار ياسر حسين1434221741002198

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0احيائيعلي احمد وفي بدن1435221741007036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0احيائيعلياء يوسف خنياب عبد1436271742059096

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيعبد الرحمن عبد الرضا نجم محمد1437161741135020

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيانوار وصي مرضوخ جاسم1438221742120015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائيكرار ماجد عاشور محمد1439271741151066

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0احيائيعباس فالح حسن عبد هللا1440221741307059
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القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية597.0احيائيحوراء جبر كريم شكارة1441161742240022

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596.0احيائيفاطمة فائق باشخ حبيب1442161742223017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية649.0احيائيبنين جاسم كامل كنان1443241742220039

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0احيائيحيدر ناصر حسين فرهود1444271741002071

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0احيائيعبد هللا يحيى قلوم عبد هللا1445271741153040

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0احيائيحيدر محمد كاظم محمد1446251741031262

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0احيائيمصطفى مهدي كاظم عناد1447271741005336

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيعدنان خير هللا عبد النبي حسن1448221741015015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيمحمد جاسم محمد سواد1449161741007015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيعلي سالم جبار عبود1450251741044129

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0احيائيسجاد سلمان حسون حسين1451241741025008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0احيائيصدام حسن عليوي عبد1452241741035039

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائيحسين علي حسين يوسف1453271741002051

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائيرجاء نجاح عبد علي ربيع1454241742122010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيقحطان عدنان عبد الحسن عباس1455231741198019

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيباقر محسن كريم حسن1456151741071049

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيعلي عبد االمير علي حطاب1457271741009074

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيسجاد ياسين شنشول فاخر1458221741091046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0احيائيعباس صالح عبد الوهاب عبيد1459271741150040

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيالرا جواد عبيد عناد1460241742220191

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيدانيه ثعبان عجيمي عوده1461221742139046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيماهر عبد االمير عبد علي كاظم1462231741173052

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيصادق احمد محسن محمد1463231741055013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائييحيى محمود موسى حجيل1464241741009064

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائيحسين شاكر خضير عكار1465241741001064

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0احيائيمرح قاسم جبار حسن1466161742243057

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائيجاسم محمد مهدي راهي1467271741005049

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائيحسين طالب ابو الهيل راضي1468241741011012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائيخيري حسن هادي محمد1469231741173017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائيعلي حيدر هادي عبد هللا1470221741002115
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية629.0احيائيفاطمه حسين نعمه جواد1471231742089070

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائيزينب سعد عجيل ابوالحسنه1472231742086038

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائيامير كامل كريم خشان1473251741113004

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيحسن علي حسين مصطفى1474221611046034

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0احيائيزينب علي خضير نغار1475221742161057

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0احيائيزهراء عدنان محمد حمود1476221742113128

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0احيائيبشائر مؤيد عبد والي1477291742053014

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية643.0احيائيحوراء سعد ذياب صادق1478271742055053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0احيائياحمد عبد اليمة جواد ناصر1479291741109007

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0احيائيشجن جواد كاظم وحيد1480221742113189

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائيإيمان علي ساجت جابر1481221742154012

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0احيائيفرقان احسان علي حسين1482251742084369

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيصفاء نجيب حسين مزبان1483221741092024

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيمحمد ستار جابر طاهر1484221741010085

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائيسجى حسن وحيد سويلم1485221742143053

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائيفراس كاظم فائز هداك1486221741253014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0احيائيايه حسن شبيب مطلك1487221742118009

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية606.0احيائيسجى علي وادي موحان1488221742153128

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0احيائيفاطمه علي حيال كاظم1489221742190084

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية526.0تطبيقييوسف عبد الحسين مرزوك موزان1490161751022165
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