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كلية الطب/جامعة بغداد701.2احيائيشمس عمر حسين جميل1101742078065

كلية الطب/جامعة بغداد699.0احيائيموسى علي حسن طارش2221741065063

كلية الطب/جامعة بغداد699.0احيائيزينة سمير عبدهللا احمد3211742135048

كلية طب األسنان/جامعة بغداد685.0احيائيرقيه احمد عبدالرزاق دباس4101742091040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد679.0احيائيمحمد سالم هادي هاني5251741111057

كلية الصيدلة/جامعة بغداد678.0احيائيرنده محمود خضير عبد6131742100026

كلية الصيدلة/جامعة بغداد676.0احيائيمينا عدنان نريمان رحيم7141742103023

كلية الصيدلة/جامعة بغداد675.0احيائيزينب كاظم محمد عطية8291742052136

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0تطبيقييسر سليم ستار عواد9141752084043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0تطبيقيسيف الدين رائد محمد كريم10131751229006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0تطبيقيسالم احمد صالح عبود11161751043076

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد608.0تطبيقيتارا عالء جليل محمد حسن12131752096003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد602.0تطبيقيعبد هللا ستار عايد عجيل13131751240008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقيمهدي جبار خزعل عكاب14221751022145

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0تطبيقيعلي ضياء عبد الحسين حميد15161751001157

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائينور أزهر طالب محمد جواد16131742118191

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيحسين علي فالح صيوان17151741003021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائيعلي مرتضى يونس حمزة18321741009020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيبتول علي هاشم حمزه19231742114013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0تطبيقيخطاب شهاب احمد رشيد20131751224001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0احيائيكوفان علي نافع عباس21211742248011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0احيائينبأ بشار كاظم توفيق22141742084069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0احيائيمحمد علي محمد حسين علوان23281741009045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0احيائيمحمد سعدي عباس عودة24101741026165

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0احيائيايه رائد بيك جاسم25261742103011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0احيائيمصطفى جواد عبد ولي26211741031039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد632.0احيائيامير حميد شنان خضير27231741008014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد631.0احيائيغفران عباس سلطان زغير28101742103032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد623.0احيائيوجدان عدنان ساجت عكيد29151742051091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0تطبيقياحمد محمد حمزة عبد هللا30101751026014

234 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0تطبيقياحمد محمد خالد محسن31311751024005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيسماهر صادر احمد ضمد32261742120079

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد658.0احيائيزهراء لطيف عبد الواحد ظاهر33261742075029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد606.0تطبيقيقحطان عدنان سلمان مخلف34111751014026

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد648.0احيائيثناء محمد عبد هللا حسين35321742020007

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيزهراء وسام صالح عيسى36221742204055

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0احيائيرباب عالء فاضل عباس37111742110027

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد639.0احيائيسجى يوسف عبد الحسن خميس38141742106014

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد636.0احيائياحمد رحيم عبد الزهرة خمام39281741006006

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0تطبيقيحامد ليث حامد حمدي40101751006015

كلية العلوم/جامعة بغداد648.0احيائيفاطمه ثامر مهدي علي41131742089026

كلية العلوم/جامعة بغداد647.0احيائياسيا كمال عبد هللا حسن42131742106005

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0احيائيميس كريم حسن علي43131742098071

كلية العلوم/جامعة بغداد636.0احيائيجيهان حسين طاهر بنيان44131742099010

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0احيائيزهراء علي احسان محمد علي45141742107013

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0احيائيحوراء عبد  الحسين جاسم ضريع46151742052004

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0احيائينوره محمد داخل دحام47121742092058

كلية العلوم/جامعة بغداد625.0احيائياحمد عبد الحليم علي عبد48121741005001

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0احيائيجنان حسن عبيد خضير49141742102006

كلية العلوم/جامعة بغداد622.0احيائياشواق علي عبد هللا محمد50111742133002

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0احيائيايه موفق حامد عبد51101742094005

كلية العلوم/جامعة بغداد618.0احيائينور صالح عبد هللا عارف52141742078096

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0احيائيعلي رحيم كريم جاسم53141741019048

كلية العلوم/جامعة بغداد614.8احيائييوسف عباس عالوي عباس54281741026034

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيتبارك فالح ابراهيم مصطفى55271742061006

كلية العلوم/جامعة بغداد613.6احيائيحيدر طالب فرحان غياض56141741010031

كلية العلوم/جامعة بغداد613.0احيائيأنس مصطفى عبد القادر حسن57131741234001

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0احيائينورس رشيد فليح حسن58141742080040

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0احيائيحارث صالح حسن عبد59101741029010

كلية العلوم/جامعة بغداد607.0احيائيفؤاد استبرق جبار زيدان60151741006070
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كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائياحمد عبد الكريم عبد الوهاب محمد61101741018004

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0احيائيزبيده حامد سلطان علي62111742084067

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0احيائياسراء حسن حسين هليل63151742049002

كلية العلوم/جامعة بغداد602.0احيائيحسين كريم منصور عيال64261741026010

كلية العلوم/جامعة بغداد600.5احيائينور محمود جهاد عبدالقادر65101742100105

كلية العلوم/جامعة بغداد598.0احيائيرشا عبد الرزاق شاحوذ حايف66111742112024

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0احيائيشهد صبحي عبد عالوي67131742401021

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0تطبيقيزينب خالد عبيد علوان68111752120008

كلية العلوم/جامعة بغداد520.0تطبيقيحسين علي طارش قاسم69281751013014

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0تطبيقيطيبه صالح مهدي احمد70121752093011

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0تطبيقيمحمد نوري عباس عبد الباقي71101751020134

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0تطبيقيانس منصور خضير طالب72111751021029

كلية العلوم/جامعة بغداد496.0تطبيقيمرتضى خليل طعمه محمد73141751021113

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0تطبيقيمقتدى خالف زويد خلف74141751011050

كلية العلوم/جامعة بغداد494.0تطبيقييوسف نجاح هاني رسول75271751003088

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد578.0احيائيرحمه عبد الخضر محمد محمود76111742082022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0احيائيندى هادي ابراهيم محمد77191742308016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد572.0احيائياحمد رياض كاظم محمد78291741153156

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0احيائيسيف محمد ابراهيم احمد79111741025015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد570.0احيائيمريم رعد زاير عبد80141742110113

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد611.0احيائيايه عزيز محمد نخش81141742081002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد593.0احيائيفرح احمد عداي علي82141742077053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد592.0احيائيزينب فيصل فرحان جالب83131742105028

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد591.0احيائيفاطمه جبار حسوني جبر84151742050072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد583.0احيائيامنه عدنان جدعان علي85141742110008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد582.0احيائيغصون عبد هللا خضير موسى86111742068056

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0احيائيفاطمه نزار علي سعيد87141742100047

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد574.0احيائيزهراء منتظر سلمان حسن88141742112033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0احيائيتبارك مصطفى كامل عبد الرزاق89141742077012

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0احيائيتمارا احسان علي اسماعيل90111742073015

234 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0احيائيزهراء صاعد خورشيد مجيد91151742054045

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد569.0احيائيسجى علي رشيد جليب92151742044066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0تطبيقيساره عدنان هاشم جاسم93101752109019

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد491.0تطبيقيزينب احمد عبد جاسم94121752106004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد565.0احيائياستبرق جبار عبد الحسن سلمان95131742081001

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد553.0احيائيآيات موحان غانم غريش96111742071004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد548.0احيائيآيات هاني كاظم سعيد97141742084002

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد547.0احيائينورا خالد جمال مراد علي98111742091037

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0احيائيرسل حيدر جاسم عبد99141742066012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد545.0احيائينرجس بحر محمد مجيرش100151742049112

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0احيائيسمر وليد خالد حسن101151742048075

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0احيائياالء عبد االمير محمد خلف102111742074006

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد566.0ادبياسيل عبد الكاظم شبوط منخي103141722135007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد519.0ادبيديانا عباس كريم وحيد104121722121012

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد504.0ادبيفاطمه جابر رضا زايد105141722099054

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد567.0احيائيأيالف حيدر ناصر حسين106121742102001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد564.0احيائيرسل علي عمران داني107141742072032

كلية التمريض/جامعة بغداد663.0احيائيزينة عبد الكريم معلة محمود108111742079020

كلية التمريض/جامعة بغداد662.0احيائيعبد الرحمن مهدي سلمان قدوري109211741005060

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0احيائيرواء كاطع كامل زعيزع110261742090022

كلية التمريض/جامعة بغداد653.0احيائيمروه صالح حسن خفيف111211742141051

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0احيائيطاهرة ابراهيم علي عبد112111742066055

كلية التمريض/جامعة بغداد649.0احيائيفرح فائق حسن عبد113211742158018

كلية التمريض/جامعة بغداد646.0احيائينور شوكت فاضل مهدي114131742104050

كلية التمريض/جامعة بغداد643.0احيائينور عامر سعدي جواد115111742110087

كلية التمريض/جامعة بغداد640.0احيائيزينب علي ابراهيم حسين116261742103036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد586.8احيائياسماء اسماعيل علي حسن117111742113002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0احيائيرامي رعد عبيد علوان118151741004018

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد575.0احيائيسجود حسين ياسر سريح119221742125086

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0احيائيافنان رياض سلمان حسن120141742076004
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كلية الطب البيطري/جامعة بغداد572.0احيائيشهد منعم مرشد مجيد121111742115006

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد571.0احيائيحسين وزير محسن ثعبان122241741061026

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد568.0احيائياحمد محمد احمد فواز123231741027002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0احيائيابراهيم خليل مزهر عايد124181741127001

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد563.0احيائيعلي رحمن عبيد جابر125221741040043

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0احيائيمهند عبد الرحمن ياسين تركي126131741244014

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد524.0احيائيمحمد طركي فرج زعيتر127101741205070

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد513.0احيائيعمر خليل ابراهيم فرحان128191741337063

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد512.0احيائيسراج عماد علي رحيم129111741018022

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد509.0احيائيجعفر اياد عبد الرضا حسين130261741044007

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد502.0احيائياثير محمد صالح ذهب131101741009001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد490.0احيائيحسين مصطفى حسن رحيم132141741016036

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد486.0احيائيشهد رعد مهدي سعد133111742104015

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد485.0احيائيمهج ستار عباس رشيد134131742224008

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد484.0احيائيبتول عماد كاظم عبد الرضا135121742095003

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد483.0احيائيرسل سعد فليح حسن136121742105050

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد482.0احيائياالء عماد محمود عبدالقادر137101742095005

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد480.0احيائيفاطمه حسون عبد الحسن حسون138121742091022

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد480.0احيائيسيف خالد نعمه نجم139111741026054

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد479.0احيائينهى عبد هللا صالح عبد140111742070096

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد475.0احيائيكرار حسن عسكر علي141121741007111

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد478.0تطبيقيمحمود حسن علي عباس142111751008045

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد477.0تطبيقيسجاد عالء فيصل علي143281751151162

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0تطبيقيزهراء عداي جريان مخلف144101752110031

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0تطبيقيمحمد جمعة حسن جاسم145211751008020

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيمنتظر محمود خلف محمود146101611019187

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد485.0احيائيأنس حسن جبار جاسم147141741170001

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد470.0احيائيساره وليد صدام محي148141742140075

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد469.0احيائيالحسن فالح كاظم عاشور149141741016016

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0احيائيسجى فؤاد محمد كرحوت150121742096016
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قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد459.0احيائيعبد الرحمن علي عباس حسون151111741026065

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائينور رحيم حطاب راضي152111742112075

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيبراق طالب جاسم صكر153111742126008

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائياحمد جسام ندى كنو154101741024002

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيميمونة طالب احمد عواد155111742102043

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد454.0احيائيسيف عادل عبد علي مزعل156101741043023

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0تطبيقيعبد الرزاق منصور عبد الرزاق منصور157161751049090

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0تطبيقيحيدر كاظم بدر بطي158111751008016

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0تطبيقيزهراء عبد الكريم باني عنبر159141752100018

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0تطبيقيطيف حسين جودي هادي160141751041006

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد443.0تطبيقيسجاد يعرب حسون عناد161151751011046

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيميرهان عبد االمير جبار محمد162141612075107

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0احيائيايمان كريم فرج مطرود163121742094022

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0احيائيرحاب علي هاشم عيسى164141742070022

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيزيد علي كافي هاشم165121611031121

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد467.0احيائياالء محمد عبد الزهرة هاشم166151742041004

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد457.0احيائيسجى قاسم غازي زمام167131742070101

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد453.0احيائياحمد حسين علي عباس168101741055002

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد452.0احيائيحنين عمار ياسر مجيد169141742079023

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد452.0احيائيميس ليث خليل مهدي170121742118089

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيزينب عماد فالح محمد171131742226004

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائينبأ محمد علي مرهش172131742075026

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيتمارا احمد كريم حميد173131742087012

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيريام رعد عجالن حوشان174141742071017

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائينورهان احمد قاسم محسن175141742072100

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائيأيالف لطيف صليبي عوده176111742085001

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائيسجى عالء درويش مصحب177131742081012

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0تطبيقيكوثر كريم جبر طميغ178111752089017

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد476.0احيائيزينه احمد داود ظاهر179111742092005

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد474.0احيائيحوراء ابراهيم حسين عبدهللا180101742113011
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قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائيايه محمد عيدان فرحان181101742092002

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0احيائيسجاد رمضان جواد رمضان182121741201027

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0احيائيهبه فاضل نشمي خميس183261742098021

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد445.0احيائيفاطمه عباس كاظم علي184121742091023

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد444.0احيائيشوان علي خسرو امان هللا185211741270019

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد443.0احيائيسيف علي حرب بهار186121741032034

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيايه تحسين جمعه سعيد187151742047012

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيحيدر عماد صحن خلف188151741013011

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيضاري ياسين خضير عواد189101741032019

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيعلي كريم قاسم حسن190141741019055

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيهاله رافع عبدهللا محمد191101742090087

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيبنين نجاح فاضل عمران192131742070031

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيحمزة علي الزم كطيب193141741016037

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0تطبيقيرؤى ميثم سمير جياد194141752101007

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0تطبيقيعلي احمد محمد رجب195141751026035

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0تطبيقيحوراء كريم كامل عبد االمير196121752094016

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0تطبيقيغفران محمد فتح هللا عبد الكريم197111752215036

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد454.0احيائياحمد مجيد رشيد عبيد198111611156019

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد506.0احيائيشهد عدنان مصطفى رضا199131742072030

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد463.0احيائيمحمد عادل عمر عبد الرحمن200101741029029

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد453.0احيائياطياف صباح جلغف شيحان201231742128004

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد441.0احيائيمرتضى سالم محمد سلمان202141741173074

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد440.0احيائيضحى فوزي هادي احمد203141742069025

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيسيف كريم ناصر علي204221741098038

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيزينب بدع مهدي محمد205111742082035

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيبنفشه سعد عبد هللا سلطان206111742076022

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد434.0احيائيحمد صبار علوان محمد207111741026032

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد434.0احيائينور علي حسين علي208111742104028

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد441.0تطبيقيعلي اياد علي احمد209111751055022

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد441.0تطبيقيعلي محمد سعدون عباس210131751003057
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد474.0احيائيحنان شاكر احمد غزال211111742070031

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيجمانه سعدي احمد عباس212121742098015

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيآالء احمد سالم ربيط213231742086002

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائيضحى داود سلمان سعيد214111742065040

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0احيائيأمين حقي اسماعيل قهرمان215131741001013

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0احيائيرسل هاشم غازي هاشم216111742077015

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد445.0احيائيحسن قاسم سعد يونس217151741003014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0تطبيقيابراهيم محمد نجم عبد هللا218181751123002

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0تطبيقيحيدر رعد عبد مزعل219121751031052

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد459.0احيائيايالف كاظم كرم عباس220121612094022

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد589.0احيائيحيدر عدنان محمد عبد الحسن221181741085014

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد468.0احيائيزينب صبري فرج محمد222151742041024

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0احيائيهاله محمد جواد كاظم223111742084158

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد459.0احيائياية مصطفى فاضل حسين224141742072006

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائياحمد فؤاد مجيد علي225111741009026

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد505.0احيائينقاء هيثم علي محمد226101742110059

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد504.0احيائيزينب رائد عبد االمير طاهر227121742091015

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد490.0احيائيريهام رائد رشيد عباس228141742076037

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد480.0احيائينبأ فاضل مهدي لهمود229121742117043

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد475.0احيائيميادة مثنى عيدان حمزة230121742110094

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد475.0احيائيغفران عبد الصمد عجيل تعيبان231151742040062

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد471.0احيائيمريم محمد رسول ناجي232141742072083

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد468.0احيائيغفران عبد  الكاظم علوان كاظم233111742108045

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد465.0احيائيمحمد ظاهر محسن موسى234101741008019

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد465.0احيائيطيبه مفيد محمود محمد235101742118051

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد472.0تطبيقيزهراء خالد ريسان دخيل236141752101009

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد457.0تطبيقيأحمد مؤيد فاضل خلف237131751041003

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد449.0احيائيامير علي طاهر خميط238281611006038

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0احيائيايه محمد عبد محمد239111612129007

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائيحوراء خالد جواد كاظم240311612081015
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قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0احيائيكرار عصام جاسب براك241141741017073

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائيجعفر زياد صادق علوان242231741007017

كلية اللغات/جامعة بغداد516.0ادبياسماء نوري صباح خلف243141722067018

كلية اللغات/جامعة بغداد509.0ادبيمحمد عماد سلمان داود244141721031092

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0ادبيمصطفى سليمان أحمد فريح245321721041008

كلية اللغات/جامعة بغداد498.0ادبيفرقان علي عبد الجبار عبد المجيد246141722070093

كلية اللغات/جامعة بغداد497.0ادبيزهراء كريم عبيد مناتي247141722102042

كلية اللغات/جامعة بغداد495.0ادبيمنار قاسم محمد علي248121722035008

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0ادبياحمد نعمه احمد علي249101721055008

كلية اللغات/جامعة بغداد488.0ادبيزهراء ثائر داود جاسم250131722127005

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0ادبياطياف حافظ علي سالم251141722401011

كلية اللغات/جامعة بغداد486.0ادبيمحمد صدام جبر ديوان252131721014103

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ادبياسماء محمد جبار سعد253151722051008

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ادبيحسن محمد مفتن رسن254151721020024

كلية اللغات/جامعة بغداد471.0ادبيمنى كاظم محمد شهد255111722072087

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ادبيحسين شنيت عبد هللا شراد256221721082010

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0ادبيأالء محمد عجمي محان257141722110001

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ادبيحيدر علي كاظم محمد258151721001035

كلية اللغات/جامعة بغداد468.0ادبيسميه ياسين خضر غضيب259111722100018

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ادبيانور حسن سعود عبيد260231721033010

كلية اللغات/جامعة بغداد465.0ادبيهاجر امير سيد حبيب261121722099063

كلية اللغات/جامعة بغداد462.0ادبينور اسماعيل عبد العزيز عبد الحسن262101722084031

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبيسجاد عبد الكريم محمود سعيد263111721028024

كلية اللغات/جامعة بغداد459.0ادبياحمد عامر احمد داود264131721009009

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0ادبيباسم احمد حسن كريم265181721088005

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ادبياحمد شهاب كاظم سعدون266111721021016

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ادبيسكينة ناظر محمد حسين عبد العباس267121722110025

كلية اللغات/جامعة بغداد457.0ادبيمريم ستار رزاق علي268141722144051

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيدعاء عماد عيدان جبر269111722071036

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيحسين محمد جاسب عيدان270131721011039
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كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيامنة جابر مهدي عباس271121722104005

كلية اللغات/جامعة بغداد456.0ادبيقتاده جميل عبود ياسين272191721020028

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ادبيمصطفى محمد كريم طه273101721016104

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ادبيمروة حميد حسين جودة274151722044078

كلية اللغات/جامعة بغداد454.0ادبيشهد جواد مهدي نوار275211722153034

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ادبيرواء حاتم محمد فرحان276121722173002

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ادبيكرم سعد عباس مصلح277111721016074

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0ادبيايات محمود خليفه محمد278101722108007

كلية اللغات/جامعة بغداد452.0ادبيغدير علي حسين مجذاب279151722044068

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0ادبينور صبيح عبيد زهاوي280111722093013

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ادبيتغريد ماجد مطر عباس281141722100023

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0ادبيسجى غالب حسين علوان282111722081032

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0احيائيعمار حسين عبود نعمه283271741005221

كلية اللغات/جامعة بغداد575.0احيائيأمنه انس ناجي حسين284181742238002

كلية اللغات/جامعة بغداد573.0احيائيحسين داخل علي هذال285221741011010

كلية اللغات/جامعة بغداد561.0احيائيعلي منشد حسن عقريت286151741017033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد559.0ادبيسجاد جميل فرمان سيف هللا287151721011021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد558.0ادبيعلي جمال مريح صيره288141721031055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد547.0ادبيهاجر سعد خضير علي289111722095095

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد542.0ادبيحسن عالء حسين عبد علي290121721006006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد526.0ادبيمصطفى عداي مهدي حسين291121721011048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ادبيحسين يوسف احمد بنجشمه292211721076027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ادبيزهراء كاظم سبتي مذكور293151722047053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0ادبيحسن فالح محسن زيدان294261721015016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0ادبيايمان حمود حسين ناصر295121722101004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0ادبيحسن حيدر حسن خليل296131721023016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد544.0احيائيحنين حيدر يحيى عبد الستار297141742078017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد538.0احيائيعمر رزاق مهدي جواد298141741026025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0احيائينبأ ناظم عمران سلمان299151742051077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0احيائيرويدة مؤمن فؤاد محمود300111742071019
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0احيائيغفران محمود خليفه محمد301101742108043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0احيائينور وسام عبد الوهاب عبد المحسن302101742094027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد521.0احيائيباقر عادل ذرب مشري303141741022011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0احيائيريام حسين رشيد حسين304271742056072

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد518.0احيائيعبد الكريم رمزي سعيد عبد هللا305171741026199

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد517.0احيائيهند حازم مجيد حميد306211742098063

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0احيائياساور صالح حسن فريح307111742105007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0احيائيحيدر حميد عبد  علي308151741017016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0احيائيايه هيثم طالب عبد هللا309131742070022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0احيائيمريم علي عبد عيدان310101742110055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد511.0احيائيشهد فالح حسين بدن311151742048078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد535.0تطبيقيشهد حسين جاسم موحي312141752135017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0تطبيقياحمد عماد كاظم عزيز313291751003014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0تطبيقيداود صالح الدين صالح ابراهيم314111751004053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد484.0تطبيقيامير مسلم هندي دكل315261751021004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد626.0احيائيهاجر محمد خضير فرحان316111742084156

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0احيائيفرقان سلمان خشان شاني317151742048105

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد585.0احيائيزينب عادل احمد سلمان318111742084077

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد576.0احيائيحوراء ياس محسن دبس319151742044032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0احيائيعمر ناهض صبحي محمد320211741229024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0احيائيهدى كريم ابو جواد زغير321141742073108

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد562.0احيائيعلي السجاد حسين بشير راهي322141741047063

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد558.0احيائيأحمد عبد الكريم عبد هللا مهيدي323131741004006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0احيائيصادق عمر احمد عباس324121741020044

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد550.0احيائيرجاء صادق درب مهدي325111742082021

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0احيائيريام هربود حسين محميد326261742072015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائياحمد حمزه كاظم مطر327231741020015

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد548.0احيائيزينب علي راضي عبيد328141742073058

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد547.0احيائيترتيل علي محمود اسماعيل329111742160010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0احيائيحيدر حسين علوان عيدان330111741026034
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0احيائيعلي محمود مصطاف علي331211741005080

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0احيائيمحمد كريم جواد كاظم332231741161024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد545.0احيائيرانيه رفعت حميد باوه خان333211742092022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد543.0احيائيبدور حسين حمود خلف334141742121004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيحسين عباس مول عباس335271741009034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيسجاد منعم عبد حبيب336111741004024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد541.0احيائيمريم ستار عليوي كاظم337111742133034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد539.0احيائيعلي كريم كاظم حسين338151741010039

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0احيائيسجاد اسماعيل زغير قاسم339141741026014

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0احيائيحسن حامد عبيد كاظم340231741001012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0احيائيايهاب فالح حميد مشلول341111741029006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0تطبيقياحمد هيثم علي جاسم342101751009005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0تطبيقيعلي عبد غالب طويهر343221751070024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0تطبيقياحمد حسين طالب راشد344111751026005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد571.0ادبينور الهدى محمود طالل عبد الغني345171722288110

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0ادبيزهره مزهر خليل خليفه346141722122019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0ادبيوفاء حسن كايز عزيز347121722112133

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0ادبيزهراء علي عبد الحسن ربيع348131722098064

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0ادبيعباس قاسم محمد سمير349141721049054

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد586.0احيائيأُمنيه عالء محيسن ازغير350261742083002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0احيائيورده طالب عبد كاظم351231742119196

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0ادبيعلي فالح زاير كاظم352231721187010

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد490.0ادبيوائل اركان حبتور حمود353101721009056

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد473.0ادبيعباس عبد الحسن محسن شريف354251721017024

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد469.0ادبيعبد الرحمن حسين علي حمزه355101721150028

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد468.0ادبيعذراء باسم جالب عبود356151722049127

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد559.0ادبيشيماء كاظم علوان كاظم357111722101023

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد525.0ادبيايمان ارحيم جبار فرحان358141722070013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ادبيرقيه نوفل سلمان رجب359141722122015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0ادبيماجدة صباح عارف محمد360121722130012
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511.0ادبيسحر حسن منصور مهدي361111722133030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد507.0ادبيروان رحمان كامل عبد362111722095042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0ادبيرواء جمال حسين مصطفى363101722108021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0ادبيعذراء حسن زغير فنجان364141722110057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0ادبيسمى فاضل حسن خضير365111722085041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0ادبيايالف رعد علي ابراهيم366111722085009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ادبيزينب عائد كاطع بريسم367141722075086

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ادبيطيف راشد فزع فرحان368101722109097

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد485.0ادبيروان حسين علي سلمان369151722040032

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0احيائيندى خضر عباس ناصر370121742094171

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0احيائيدالل علي عبيد عبد النبي371131742118050

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد553.0احيائيضحى حسين علي عباس372111742078020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0احيائيعبير غريب فاكر خضير373141742110094

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0احيائيليلى حسن راعي حويز374141742114018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد489.0ادبيدعاء هليل جبر علي375141722073034

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد465.0ادبياسراء كاظم محمد عباس376111722116001

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد460.0ادبيغدير احمد جواد عبود377121722125067

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ادبيايالف حسين نايف عطيه378111722079004

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ادبيرنده نعيم نزال محمد379111722089018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد503.0احيائيدعاء علوان حمزة دايخ380111742080036

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد484.0تطبيقيساره رعد ايليا عبد الكريم381141752140020

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد453.0ادبيمريم لؤي محسن عبد النبي382121722105121

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0تطبيقيلقاء قحطان عدنان حسن383231752095023

كلية اآلداب/جامعة بغداد512.0ادبيعبد هللا عماد مظهر محمد384111721020065

كلية اآلداب/جامعة بغداد485.0ادبيحسن حسين محمد عباس385141721038035

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0ادبيحسين ابراهيم قاسم سعدون386131721011032

كلية اآلداب/جامعة بغداد479.0ادبيحسين سمير عيسى عمران387141721030020

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ادبيدالئل مجيد عزيز حسين388121722095010

كلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ادبيحسين منير موسى سلمان389131721008045

كلية اآلداب/جامعة بغداد476.0ادبيمرتضى مهدي امين طاهر390141721037278
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كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ادبيمريم محمد عطيه فرج هللا391121722125087

كلية اآلداب/جامعة بغداد468.0ادبيعلي محمد حسن رمضان392131721026067

كلية اآلداب/جامعة بغداد556.0احيائيموج علي عبد الحسين رسول393111742127035

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0احيائيتقى مصطفى نوري فاضل394141742077014

كلية اآلداب/جامعة بغداد539.0احيائيزهراء حسين حميد ضايف395141742110048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد456.0ادبيدحام حكمت عيدان شويش396261721047069

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد533.0احيائياية حسين سالم رحمان397261742113007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0ادبياحمد شالل حامد عبد398191721348015

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيريسان عطيوي خليف مطير399221721034021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0ادبيعادل عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن400111721014011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد446.0ادبياية محمد احمد محمد401211722133007

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0احيائيرواء صادق منعم جاسم402261742084017

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد509.0احيائيحوراء احمد عبد هللا قصاب403141742080005

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد483.0تطبيقينبأ خميس لفته جاسم404131752229001

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد484.0ادبينبأ هاشم عله كاظم405141722075164

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد471.0ادبيعلي اسماعيل احمد ابراهيم406331721011021

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد461.0ادبيهبة عباس فاضل علي407111722152014

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد459.0ادبيعلي غازي فرحان سعود408141721032036

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد455.0ادبيحسين محسن محمد يونس409151721020037

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد449.0ادبياحمد كريم محمود سعود410111721053019

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد448.0ادبيزين العابدين عبد المحسن جبجاب مايود411151721006056

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد448.0ادبيمحمد مجيد مطشر كريم412151721005104

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد447.0ادبيعلي حسين محمد وحش413111721042062

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد447.0ادبيمصطفى صبيح محسن علوان414111721150080

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد447.0ادبياسراء صابر صاحب عزيز415111722127003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد444.0ادبيزينب جياد عبره حسن416141722108024

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد443.0ادبيعثمان حمزه خضير يوسف417101721032036

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد442.0ادبيرسل صباح عبد الرضا حسين418121722105045

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد440.0ادبياحمد جبار حلو مصاول419121721034003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد440.0ادبيمصطفى محمد عبد عباس420131721024108
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد439.0ادبيبراق حيدر ماجد عطوان421131722107019

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد439.0ادبيوائل ناطق حسن عبد علي422261621015162

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيجيهان حسن علي حمزه423111722084025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد438.0ادبيعذراء عبد االمير عبد السادة جبار424141722073069

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0ادبيزينه سلمان عامر ابراهيم425211722112024

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد436.0ادبيشهد عمران عيسى حسن426111722217053

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيمنى حاتم كبيش زياره427151722401078

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيمصطفى عريبي زغير حسين428151721006143

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0ادبيعلي حسين ضبيب عوفي429151721001062

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد435.0ادبييحيى احمد حسن جبر430151721017098

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد518.0احيائيساره عادل مخيف عبد431111742083007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد488.0احيائيفاطمه فالح ضميد حيدر432141742108087

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد486.0احيائيحوراء ناظم مطلك حسن433151742054025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد486.0احيائيزمن جليل ابراهيم عبد علي434101742094014

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد483.0احيائيابتهال سعيد برغوث مزبان435141742152001

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد482.0احيائيناريمان منذر محمود علي436141742067048

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد498.0تطبيقيدالل عدنان هاشم جاسم437101752109012

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد473.0تطبيقيزينب حسن صاحب عبود438291752058013

كلية األعالم/جامعة بغداد502.0ادبيزهراء حسن حبيب سلطان439131722111038

كلية األعالم/جامعة بغداد499.0ادبيمحمد باسم عذاب جساب440111721009093

كلية األعالم/جامعة بغداد495.0ادبيحيدر صالح عيسى عامر441261721047066

كلية األعالم/جامعة بغداد488.0ادبيمصطفى صادق خلف ملكه442141721037290

كلية األعالم/جامعة بغداد486.0ادبيبهاء جاسم محمد عزاوي443111721018013

كلية األعالم/جامعة بغداد560.0احيائيعبد االمير ناصر محمد ضهد444141741011058

كلية األعالم/جامعة بغداد520.0تطبيقييعقوب يوسف زغير منادي445171751020035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد450.0ادبياحمد زعيم مهدي صخي446261721026003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0ادبيمحمد عباس عبدالحسن كيطان447261721034018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد440.0ادبيمينا عبد الكريم خير هللا مرهج448131722238007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0ادبيكرار نصير شاكر محمود449131721030056

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد438.0ادبيمحمد حميد ضيول حمود450111721009128
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد437.0ادبياسماء طالب راشد حسن451211722155003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0ادبيايات باسم الزم خلف452151722049016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد436.0ادبياحمد محسن صالح مهدي453181621351013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ادبيمهيمن حميد مجيد سمار454261721035122

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد435.0ادبيحيدر سلمان كوكز سلمان455151721006050

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد434.0ادبياحمد باسل كريم جمعه456141721013004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد433.0ادبياحمد حسان رضا حسن457101721013004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد546.0احيائياحمد حسن عبد عون فواز458271741009002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد485.0احيائيالمصطفى محمود جميل عبداللطيف459101741002017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد484.0احيائيحسين مؤيد حسين حذيه460141741019023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد482.0احيائيسيف يوسف جاسم هاشم461131741003026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0احيائيجنان جالي زغير كاطع462111742105018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0احيائياطياف سعد مسير هالل463231742095007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0احيائينور كامل جهاد جمعة464131742075029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد469.0احيائيحوراء جعفر حمود حسن465151742048027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيعال حسين عطشان علوان466161742401013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيحيدر بلبل عبيد زبون467261741022031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية688.0احيائيحيدر خالد عبد العزيز زوير468271741005110

كلية الطب/الجامعة المستنصرية687.0احيائيايمان خضير عباس رشك469151742040008

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية677.0احيائيياسين رياض احمد حبش470211741020073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0احيائيحسين جواد عبد الكاظم عذاب471261741044012

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية673.0احيائياسماعيل سعد خليل ابراهيم472111741008004

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية628.0تطبيقيعمار سمير فالح حسن473101751016045

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية595.0تطبيقيمحمد عبد القادر فاروق عمر474131751227005

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية588.0تطبيقيمصطفى عبد الحسين مبارك فاضل475161751139062

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0تطبيقينهايه عباس عالوي عماره476141752134039

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية584.0تطبيقياحمد ضياء طاهر محيسن477151751011003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية575.0تطبيقيعبد الرحمن عوده كطامي سعود478221751003071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0تطبيقيعلي محمد عاصي زعيبل479161751050075

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية648.0احيائيسارا وليد مهدي عبد االمير480121742117029
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية643.0احيائيحيدر باسم سيف هللا جمعه481211741010026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0احيائيحنين حامد علي حنتوش482231742115026

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0احيائيمنتهى عباس مهدي جواد483271742064102

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.0احيائيمحمد خليل نعمه خضير484101741013105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.3احيائيكاظم محمد عيسى فيصل485241741048016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية617.0احيائينورس عبد الحسين خالد محمد486141742138044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية543.0تطبيقيحسن جعفر عبد الرحيم حسن487161751079007

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية538.0تطبيقيمحمد صادق محمد عبد الهادي شاكر488121751001011

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0تطبيقيحسين مجيد يوسف حسين489111751152008

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية619.0احيائيبدور ناطق محمد جبار490291742055009

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية524.0تطبيقيمحمد وعد نعمان عرب491181751340047

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية520.0تطبيقيلينه مظهر صادق سبع492131752072021

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية515.0تطبيقيهند عبد هللا مجدي فتحي493131752093041

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية511.0تطبيقياحمد عبد النبي صكر عجالن494281751005001

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية510.0تطبيقيحسين صبري جبر فزع495281751001043

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقيمريم عبد الستار جابر خلف496131752098034

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية508.0تطبيقيمحمد بهاء جبير عبدالرزاق497191751020074

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0تطبيقيعلي حسين رشيد عرار498281751020018

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0تطبيقيمحمد سالم هادي ظاهر499251751008182

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية503.0تطبيقيمنتظر كاظم فرحان عبود500261751002083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية621.0احيائيامنه غافل ناهي معله501151742049005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية620.0احيائيزهراء ماجد زيدان عطشان502141742108041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية613.0احيائيغاده حلو سبكتر طهيمر503151742048089

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية610.0احيائيرسل حاكم مهدي صالح504121742094061

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية605.0احيائيالينا شهاب قحطان يحيى505111742127006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0احيائيسجاد باسم ابراهيم حسين506131741007005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية599.0احيائيغسان سامي دواح داوي507151741003047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0احيائيكرار علي مجيد مزهر508141741019062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0احيائينور الهدى مصطفى صدام رحمة509151742080060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0احيائييوسف عبد السالم محمد امين شريف510201741390049
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0احيائيزهراء ناجي هاشم علي511131742123012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0احيائينور الدين حامد صبري عباس512311741012126

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0احيائيمهدي خضر عبد العباس الزم513131741012143

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائينرجس جواد كاظم داود514111742106036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0احيائيهبه محمد فليح سلمان515151742055072

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية579.0احيائيمصطفى عالء حسن عطيه516231741023014

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0تطبيقيزيد أنعم خليل ابراهيم517141751201097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية571.0احيائينورس حسن عبد فرج هللا518151742080080

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0احيائيداود سالم داود جاسم519111741032019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0احيائيعلي حسن عبد الرزاق محمد520171741026228

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0احيائيرفاه لفته محمد مضعن521211742209002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0احيائيعلي رشيد مجيد محمد علي522211741033043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية553.0احيائيجاسم محمد اسماعيل خليل523111741019005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية547.0احيائيمصعب مهدي مسير فيحان524261741014103

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية545.0احيائيزينب بشار جبار جبجاب525141742074064

كلية القانون/الجامعة المستنصرية576.0ادبيخنساء عبد معارج كعيد526131722119011

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية503.0ادبيعبد هللا حسين أبراهيم عمران527231721170019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية557.0احيائيأحمد اياد علي حسين528111741024002

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية494.0تطبيقيغفران جمال ثامر زمان529151752080020

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية516.0ادبيمنتظر نجم عبد هللا لفته530131721038053

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية559.0احيائيختام عقيل حمد مران531151742048034

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0احيائيزينب عبد االمير خزعل حسين532131742098039

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية513.0احيائيفاطمه ناجي فليح محمد533151742042052

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0احيائيمحسن عبد الستار محسن عاشق534151741005108

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية509.0احيائينور جاسم كاظم حسين535101742099037

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0احيائيزمن محمد علي محمد536111742127017

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0احيائيآيه اياد صالح حمود537141742220001

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0تطبيقيعبد هللا رياض ابراهيم علي538101751016036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0ادبيزهراء علي جاسم عبود539151722050039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية525.0ادبيسيف هادي حسين علي اغا540141721031041
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0ادبيصالح مهدي صالح طويب541141721040018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0ادبيمريم عدنان مناتي شمخي542121722125084

كلية التربية/الجامعة المستنصرية515.0ادبيمحمد ناصر خضير فارس543141721028133

كلية التربية/الجامعة المستنصرية514.0ادبيعزيز ياسين عزيز محمود544171721144076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية513.0ادبيمريم قاسم سيد مراد545141722065045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0ادبياستبرق مصطفى هاشم شاكر546141722116001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية503.0ادبيباقر عادل حسن كاطع547121721018012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ادبيعالء كريم محمد داود548111721160038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0ادبيكوثر مهدي بالسم جبر549151722044077

كلية التربية/الجامعة المستنصرية501.0ادبيوسام محمد احمد مرعي550211721229038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية499.0ادبيمحمد ثامر لفتة دوح551141721031082

كلية التربية/الجامعة المستنصرية498.0ادبيزهراء منير زمام محسن552141722080025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ادبياسراء قاسم عطية علي553121722081002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية497.0ادبيكرار عباس زغير مسلم554141721061115

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0ادبيعمار رشاد سابط شمخي555261721035076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية495.0ادبياحمد محمود اسود عيد556111721150014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0احيائيعلي عطيه جاسم حسن557141741018065

كلية التربية/الجامعة المستنصرية550.0احيائيكرار حاتم كريم جغيل558121741013022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية547.0احيائيمرتضى راشد كامل فرهود559261741027104

كلية التربية/الجامعة المستنصرية545.0احيائيمحمد صالح صبيح رضا560261741044045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية542.0احيائيداود سلمان محمد كاظم561191741292009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية538.0احيائياحمد مالك سعد عباس562101741041003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0احيائيمحمد فالح عبد الحسن شناوه563261741003138

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0احيائيمؤمل خضير عباس جبر564121741007119

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائياحمد محمد حمزه جاسم565271741034008

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائيايسر موسى مراح صيهود566261741162003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0احيائيآسيا عبد الستار اسماعيل حمد567231742085001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531.0احيائيمحمد محسن جوده داود568251741150260

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0احيائيحسن عليوي عبيد دوهان569241741016029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية529.0احيائينور مازن حمدي نعمه570221742301024
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0احيائيعلي حسين محمد عباس571121741025034

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0احيائياحمد طالب عليل عباس572241741012005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيمحمد ثامر علي رشيد573231741009090

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيايوب هاشم محمد زغير574261741011022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيفاطمه كاظم غالم معن575261742112022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0احيائيرقيه حسن كامل منديل576241742088009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0احيائيعلي حسين جبر شده577141741009011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيعلي كامل محمد حبيب578231741040024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيورود منجي جبر عجيل579141742073109

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيادريس مهدي محمد علي580151741020009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيزهراء نجم عبد هللا مطر581101742125007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0احيائيخضر عبد االمير حسين عباس582271741027006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0احيائيعبدهللا باسم محمد عيدان583211741229017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية519.0احيائيعمر خالد محمد سلمان584111741026098

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية527.0ادبيمريم ضياء حمودي كاظم585121722093032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية502.0ادبيعلي عناد جمعة علي586141721003107

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية485.0ادبيايه جليل محسن ناصر587141722083004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0ادبيسرمد سعد جبار موسى588141721036029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية475.0ادبياحمد جاسم لعيبي زغير589151721002002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية472.0ادبيانوار ابراهيم عبود نجم590141722097007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية470.0ادبياحمد محسن كاطع مظلوم591281721010003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ادبياحمد امير وادي زامل592151721010001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية469.0ادبينبا صباح فاضل موسى593131722073115

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0ادبياالء حسين جعفر محمد594151722048006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ادبيمقداد محمد هادي شراد595141721019099

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0ادبيريام كريم حاتم مظلوم596121722092020

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ادبيعباس ماجد زبون عاصي597141721019041

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0ادبيمحمد سرمد رياض عبد العزيز598121721016038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ادبيكوثر صادق علي عطية599111722071100

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ادبيحيدر حنون داود خلف600141721029029
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية452.0ادبيزينب حسين عبد الرضا مهدي601151722045062

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية530.3احيائيفاطمه عبد الرسول عبد الحسين زبون602101742115143

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية460.0ادبيايمن وسام يونس شاهر603171721350032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ادبيايات حسين هزام حنتوش604151722048010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية453.0ادبيمرتضى عادل عريبي نيروز605131721012116

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0ادبيسجاد كاظم راضي خلف606151721001045

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0ادبيمحمد عبد الغني بدر احمد607171721018162

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية447.0ادبيشهد زامل مجافل محسن608151722048093

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ادبيعلي صالح مهدي حمودي609111721007064

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيغفران حمودي شكر حمود610131722075029

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0ادبيعلي احمد حسين راهي611141721201133

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية538.0ادبيخالد مطشر عبد صخي612141721031033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ادبيمحمد وليد جاسم حمادي613111721160056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0ادبيسرى هاشم جامل حسين614181722346006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0ادبيزهراء سعد خلف عطا هللا615131722110006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0ادبيمحمد اسماعيل مهنا فياض616101721009041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ادبيعلي عبد محيسن خريس617151721006099

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0ادبيعباس علي قاسم محمد618121721009062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0ادبيطيبة صدام فزع عداي619111722133038

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية475.0ادبيمرتضئ علي عبود علي620131721029078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ادبيعلي جواد عبد الكاظم محمد621141721049064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0ادبيصالح حسن مهدي صالح622101721158025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية469.0ادبياية حسن هادي بريج623141722076016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ادبيامير صالح بعيوي عذاب624111721032014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيزينب محمد صبيح عبد هللا625151722051070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيشيماء حميد حسين فري626151722044060

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية467.0ادبيعالء اسماعيل خليل ابراهيم627211721039017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية466.0ادبيحيدر هادي صالح كشاش628141721050009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية465.0ادبيعماد كاظم هداد لفته629221721254016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0ادبيمروه محمد احمد هزاع630101722099022
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0ادبيايمان حسين حبيب صالح631151722055007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيامير عبيس سلمان عطيه632231721013007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيعالء ثامر رشيد حنتوش633101721150037

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبياحمد اسماعيل يوسف عبود634131721171004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيكرار علي جاسم عبود635131721250067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0ادبيمحمد هداب عباس رحيمة636141721012082

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية527.0احيائينور فؤاد لطيف جاسم637131742101070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0احيائينور الهدى كريم محمد حسن638141742110131

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية516.0احيائيفاطمه عامر سرحان فرحان639151742051067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0احيائيزينب كريم حسن عبد640151742044059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0احيائينبأ محمد علي عبيد641121742094168

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0احيائيمحمد علي رحيم بدر642151741006087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0احيائيحمزه كاظم ميس محسن643221741022026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0احيائيزينب محمد فرحان جاسم644261742092022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيعذراء سمير بهنم طوبيا645141742112051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيزين العابدين هادي حسين علي646271741036046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0احيائيبتول عالء جوعان عبد الصاحب647151742049013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0احيائيايات حسين خضير كسار648231742126007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0احيائيازهار سلمان مشجل جاسم649141742073007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0احيائيحسين عبد هللا كمر خوير650141741048017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0احيائيهارون رشيد صفيان فهيد651261741002066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيحيدر حسين رمح مزعل652261741014024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائينور عامر محمد محسن653141742076093

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيساره غالب كريم حمد654131742118105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيحسين هادي مراح مشكور655261741014021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0احيائيعلي هاشم سيد توله656131741014020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0احيائياالء عدنان فاضل حمد657101742117012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0احيائيمحمد فليح حسن عبد658221741065048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية500.0احيائيحسين عالء عمران هادي659231741040009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائيصابرين سعيد برغوث مزبان660141742152010

234 من 22صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائيحوراء جعفر عبدهللا حسين661141742076023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0احيائيسجى سعد داود سلمان662141742067026

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيعلي كريم كاظم خليف663121741013020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيغدير قحطان عبد العظيم كاظم664271742093059

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيعلي جعفر علي خميس665141741036019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0احيائياالء شهاب احمد علي666211742135008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية449.0ادبييحيى معتز احمد طه667121721032156

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0ادبياحمد محمد مهدي محمد668141721027006

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية438.0ادبياسامة صالح جاسم محمد669111721014002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية435.0ادبيزهراء فالح سعد عزيز670151722051058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0ادبيعلي عدي عدنان عباس671291721001125

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0ادبيبهجت عبد الكريم عزيز مزعل672121721025017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0ادبينبأ علي شاكر رحيم673141722081046

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية433.0ادبيرسل نبيل عبد الزهره حسين674101722105017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية432.0ادبيزهراء عبد األمير هادي سعيد675111722094035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيحسين فالح جاسم كنهار676151721003027

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيمحسن حميد مهنا حافظ677121721170031

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيعبد الوهاب حميد رشيد حرج678111721029093

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيعلي سالم بدر دهماج679131721013030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيلبنى نعمان رؤوف نعمان680101722119018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيمصطفى ناظم طاهر اسماعيل681121721032140

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيغدير حسين عيدان عطية682151742051058

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية487.0احيائيفاطمه محمد عبدهللا عباس683101742099030

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية474.0احيائينبأ وادي راهي حسون684111742084150

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيصفا ابراهيم عباس علي685101742107019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0احيائيهبه طالب جسام محمد686111742067087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية467.0احيائيعبير رعد خضر حبيب687121742117032

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0احيائيباقر سالم كركان مطلك688281741042009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0احيائيزياد طارق غربي جاسم689111741026044

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية471.0تطبيقياحمد رعد محمد يوسف690101751015007
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0تطبيقيعلي اكرم عطية حسن691101751017035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0تطبيقيزيد فالح جاسم صالح692141751042008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية462.0تطبيقيأحمد فرج زويد حسوني693131751041002

كلية الطب/جامعة البصرة699.0احيائيعباس نعيم محسن نايف694221741016016

كلية الطب/جامعة البصرة689.0احيائيزينب نجم عبد هللا ياسين695161742176051

كلية الطب/جامعة البصرة686.0احيائيعلي نصر شالل حاتم696161741085034

كلية الطب/جامعة البصرة686.0احيائيفرح خير هللا ورش حمزه697221742169047

كلية الطب/جامعة البصرة683.0احيائياحالم نجم عبد هللا وذاح698161742233003

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة682.0احيائيزينب سالم ناصر مراد699231742125033

كلية الطب الزهراء/جامعة البصرة681.0احيائيتبارك سمير عبد االمير نعيم700161742184033

كلية طب االسنان/جامعة البصرة679.0احيائيزهراء سعيد عودة فلحي701161742228037

كلية طب االسنان/جامعة البصرة678.0احيائيبدور باسم محمد جاسم702161742152038

كلية الصيدلة/جامعة البصرة676.0احيائيساره معين كاظم جواد703161742234035

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0احيائيابراهيم علي شنشول اسماعيل704161741083001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة671.0احيائيمنير عبد الباري يعقوب كشمر705161741300020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة627.0تطبيقياحمد عقيل جادم عبد الحسين706161751311003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة664.0احيائيأيمان كامل ياسر عباس707221742141018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.4احيائيايات حمد والي صحن708221742125018

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0احيائيافراح ثامر ضمد عبد هللا709161742246002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة661.0احيائياسراء اسماعيل ابراهيم عباس710161742187004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0احيائيشهد عودة نخش وهيب711281742069035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0احيائيشهد حسن خلف حسن712161742274007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة643.0احيائيزينب مزهر عبد السادة حنين713161742207030

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة662.0احيائينور الهدى رغدان كاظم سعيد714161742228080

كلية العلوم/جامعة البصرة619.0احيائيزهره مال هللا علي محمد715161742228042

كلية العلوم/جامعة البصرة618.0احيائيعلياء عبد الخالق حسين محمد716161742228062

كلية العلوم/جامعة البصرة611.0احيائينور الهدى ايار علي موسى717161742230049

كلية العلوم/جامعة البصرة610.0احيائيخوله ميثم عطيه عياده718161742152061

كلية العلوم/جامعة البصرة608.0احيائيعمار احمد نوري عبد القادر719161741041008

كلية العلوم/جامعة البصرة602.0احيائيعباس فاضل عباس عودة720161741063012
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كلية العلوم/جامعة البصرة588.0احيائيهدى ياسين عبد رومي721161742381104

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0احيائيزهراء عليوي سكران خليل722161742240041

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0احيائيرقيه محمد داوود سلمان723161742225021

كلية العلوم/جامعة البصرة582.0احيائيزينب عادل وحيد راضي724161742226024

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0احيائيفاطمه منذر عبد الواحد مزيد725161742152186

كلية العلوم/جامعة البصرة576.0احيائيبنين عبد الجبار مخلف عودة726161742171008

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0احيائيمريم عبد الكريم حيدر حسن727161742169053

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0احيائيمنتظر عبد السادة عداي عبيد728281741005016

كلية العلوم/جامعة البصرة571.0احيائيبشرى عبد الكريم محمد صالح729161742231003

كلية العلوم/جامعة البصرة566.0احيائيسارة محمد ابوكطفة شناوة730111742110045

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0احيائيفاطمة صالح محمد علي حسين731281742069040

كلية العلوم/جامعة البصرة558.0احيائيزكي صدام حسين كباشي732161741127008

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0احيائيزهراء عدنان كاظم محمد733221742166015

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0احيائيزينب علي سالم حمادي734221742147021

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0احيائيدنيا فيصل غازي عبد الزهرة735161742247013

كلية العلوم/جامعة البصرة552.0احيائيمريم هشام فاضل بدر736161742187032

كلية العلوم/جامعة البصرة557.0تطبيقيكاظم عبد االمير عبد الكاظم حمود737161751060159

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة571.0احيائينور الزهراء جمعه خضير عيسى738161742234072

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة562.0احيائيمحمد عماد عبد الكريم مكي739161741074020

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة521.0احيائيايمان عبد المنعم مناتي بداي740161742152031

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة554.0احيائيحيدر صباح نوري شطب741271741005112

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة552.0احيائياحمد صادق عبد هللا حسن742161741019003

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة548.0احيائينور الهدى محمد كطافه ضمد743161742240083

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة547.0احيائيعلي كريم حاتم عبد الحسين744161741001117

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة542.0احيائيهيام نجم كاظم نعيمه745161742150038

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0احيائينمارق عبد الرزاق حيدر جواد746161742231015

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة541.0احيائيمريم عبد االله ابراهيم حبيب747161742262002

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0احيائينور الدين علي شالكة عبيد748161741110006

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة540.0احيائيمحمد ماهر ابراهيم حسون749161741019038

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0احيائيحنين عقيل علي حسن750161742234010
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كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة538.0احيائياحمد هادي منخي نهار751161741075018

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة535.0احيائيسوزان عبد الودود عبد السادة حمزة752161742381061

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة534.0احيائينادية خالد نعيم عالوي753161742240081

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0احيائيحوراء محمد سالم راضي754161742226013

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة529.0احيائيفاطمة حامد محي محيل755161742211009

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة524.0احيائيسجود اسعد اكريم حاجم756161742246013

كلية القانون/جامعة البصرة542.0ادبيزينب علي داود سلمان757161722287056

كلية القانون/جامعة البصرة525.0ادبيحنين حاتم زويد دغيم758161722212008

كلية التمريض/جامعة البصرة647.0احيائيأالء راضي خلف خطار759161742210007

كلية التمريض/جامعة البصرة627.0احيائيرغد عامر علي سعيد760231742091024

كلية التمريض/جامعة البصرة626.0احيائيديانا محمد كامل محسن761251742084123

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة608.0احيائيمريم رائد ماجد احمد762161742183066

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة538.0احيائيمحمد قاسم جبر خيون763161741019037

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة519.0احيائيعال عبدالكريم حميد كيطان764161742401014

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة498.0احيائياحمد سعد ابراهيم ناصر765221741011003

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة494.0احيائيضفاف معمر يحيى ياسين766221742209134

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة494.0احيائيمرتضى حمادي عبطان هادي767241741008093

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة459.0احيائياحمد نوري صبيح خضير768161611068005

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة464.0احيائيبدر الدين اسعد دشر حسان769161741019009

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة458.0احيائيعثمان علي حسين علي770121741002022

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيحسن عباس شمران عليج771231741198005

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0احيائيأسراء كريم فالح رسن772161742241001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة البصرة478.0تطبيقيشهد عادل مجيد حسن773161752294011

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيحيدر فاضل حيدر حمزه774271611036057

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة426.0احيائيعزام محمد نديم عليوي775261611002095

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0احيائيحيدر خزعل مذكور سيد776161611001158

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيدانية ميثم عبد الصاحب صالح777161742159002

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0احيائيسجاد عدنان حمدان جربوع778291741004052

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائياسراء جبار حسين محمود779131742099003

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة422.0احيائينوال خالد علي رباط780241742220250
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قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة457.0تطبيقيعلي أحمد صبري محمد781161751361014

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0احيائيدعاء علي عبد الحسين جاسم782161742247012

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة446.0احيائيافنان قصي عبد الرزاق معتوق783161742234004

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيماجد محمود خوام ياسين784111511008113

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0احيائيمنتظر احمد جبر موسى785251741113047

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائيعلي اركان طراد خلف786221611034071

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة448.0تطبيقيحسن صادق رشيد صادق787161751355053

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0احيائيحسين ناجي عبد الحسين خضير788161741007004

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة436.0احيائيرواء هالل كريم مزيعل789161742176031

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0احيائيجاسم فاضل جاسم محمد790161741400002

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة462.0تطبيقيجنان حازم عبد الرحيم خضير791161752234015

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0احيائيعلي شمخي جابر لفتة792231611067076

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0احيائيسلسبيل مجيد سوادي جعفر793161742244018

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة439.0احيائيزهراء حيدر كاظم حمود794161742268009

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائيمحمد باقر فارس جابر حسون795281741031008

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائيسمانه جبار جلعوط فرمان796231742090126

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائياديان محمد نجم زوري797221742394004

قسم االسماك والثروة البحرية/كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0تطبيقيحوراء مجيد حامد عبد الحسن798161752176016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0احيائيصادق عبد الستار سلطان رحيمه799241611001184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة517.0ادبيمهدي جاسم رشم عطيه800161721033043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة512.0ادبيعبد العباس عبد الحسين كريم مهدي801161721050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة502.0ادبينور صفاء جميل نعيم802161722401100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة493.0ادبيشهد مروان مالك حسن803141722082021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0ادبيجاسم محمد امين عزيز جعفر804161721045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0ادبييوسف ناجي يعقوب يوسف805161721045025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0ادبيفالح مهدي صالح طه806161721029017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة484.0ادبيرفل قاسم جواد حسن807111722071043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0ادبيحسين باقر كاظم حميد808161721044006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0ادبيجالل مدلول سبهان سعيد809261721023008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0ادبيزينب عبد الكريم قاسم حطاب810161722254022
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ادبيكرار هاشم عبد الرضا علي811161721061068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة469.0ادبيمنى يوسف حسن سلمان812161722258028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة467.0ادبيحارث فاضل مهوس شنيار813221721068008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0ادبياسماء عباس ناصر محمود814161722220005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ادبيعذراء جبار عاتي حالوب815221722265002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة463.0ادبيرغد خالد ياسر عبد الرضا816161722209031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0ادبيرزاق عبادي كسار مزعل817221721254007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0ادبيمنتظر ايوب يوسف داخل818271721038122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ادبييوسف عالء مكطوف جعفر819161721056040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0ادبيامير جالل عبد هللا محي820161721006003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0ادبيحيدر جاسم محمد مال هللا821161721050009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ادبيسارة طه ياسين حنظل822161722225041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ادبيمالك علي محمد عيسى823161722258027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0ادبيعباس عادل مخرب مرجان824161721030021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ادبيمهدي مؤيد عبادي عبد الرزاق825161721045023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة452.0ادبينبأ عادل فالح محمد826161722211032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0ادبيأمير عبد الكريم هاني مهدي827231721060002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ادبيشهاب احمد جواد كاظم828161721027028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ادبيمريم فؤاد حميد محمد829161722258026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0ادبيحمزه عارف مطشر عجيمي830221721256011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0ادبيغدير حسن عبيد حسن831161722225049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0ادبيزهراء حميد علي خضير832221722124014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0ادبيبهاء محمد كاظم علوان833231721173013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0ادبيعلي سعود عزيز علي834161721006040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0احيائيحوراء جواد كاظم جارح835161742164011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة504.0احيائيحنين مطشر عبد الحسين خضراوي836161742237004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة498.0احيائيأسراء ماجد فهد صبيح837161742210002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0احيائيمنتظر عبد الحسين هليل صكر838161741357053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0احيائيالحسين منتظر سالم نعيم839161741019007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491.0احيائيفاطمه صادق قاسم حميد840161742234050

234 من 28صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0احيائيقيس اياد باجي عبد الرضا841161741001125

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة489.0احيائيزهراء حسين جاسم محمد842161742210039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة488.0احيائيياسمين صبري مجيد عبد الرضا843161742241013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0احيائيهدير عددنان مانع ناصر844161742223028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة481.0احيائيسجى علي حسين علي845131742084010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0احيائيآدم مالك جابر جاسم846281741016001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة478.0احيائيمنتظر عدنان عوده رميح847221741310082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0احيائيعلي رياض كاظم لعيبي848281741008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0احيائيصفاء عقيل عبد الهادي حويلي849291742057164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0احيائيبنين يحيى صابر عويد850161742164009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0احيائيآثار حسين فارس بالو851231742081001

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة496.0ادبيهدى عاطف رحيم غازي852161722383067

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة482.0ادبيأيات سعد عبد الحليم يعكوب853161722289005

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0ادبيمحمد محمود موش سليمان854171721144135

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة459.0ادبيعبد العزيز عبود رابسة حمود855161721041015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة608.0احيائيناريمان رحمه ابراهيم رشم856161742383069

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة526.0احيائيمريم لفته خلف سالم857161742153051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0احيائيايمان صافي مزبان مجلي858161742204004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة515.0احيائيعمار كاظم مظلوم حسين859221741034037

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0احيائيكرار عجيل ساهي راضي860221741005034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة507.0احيائيهيثم عايد نعمه منصور861231741198024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة599.0احيائيزينب نمر عبد الحسين علي862161742212013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة564.0احيائيعلي عبد السالم عبد الستار صالح863161741044020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة549.0احيائينور حسن عبد الزهرة فضالة864161742200026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة539.0احيائيأثمار عاجل جلود حسين865161742201001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0احيائيسلوى عبد الرضا هاشم عبد هللا866161742240062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة538.0احيائياحمد صباح جواد كاظم867221741035009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0احيائيمختار جمال عادل محمد868161741030051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0احيائيعلي عباس جاسم حبيب869231741061030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة529.0احيائيابراهيم فايق منصور جابر870271741032002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة526.0احيائيفاطمة عبد الرسول حمود سعيد871161742200019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة559.0تطبيقيجنات خضر عباس حمود872161752311001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة555.0تطبيقيعواطف خالد سكتان عليوي873161752266006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة551.0تطبيقينداء عبد هللا زباري حنظل874161752226130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة545.0تطبيقيايه علي كاظم عبود875161752213005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة658.0ادبيفاطمة قاسم مهدي زري876161722174028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة587.0ادبيحسين محمود جاسم ناصر877161721112018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة568.0ادبيحبايب حسن عزيز هاشم878161722241012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة546.0ادبيخليل تاج الدين خليل حسن879171721080045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة528.0ادبياسراء صالح خلف عاشور880161722258003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة527.0ادبيزهراء عبد الكريم عبد الحسن عبد علي881161722225033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة520.0ادبيمصطفى محمد عبد هللا عيسى882161721050023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة519.0ادبيزينب ابراهيم عبد الغني محسن883161722254021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة518.0ادبياحمد صادق خلف عبد االمير884161721103001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة516.0ادبيمنتظر خلف كاطع نكيان885161721112062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ادبيعباس غانم شاكر عبد العباس886161721306014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة509.0ادبياحمد رياض حمودة خشان887161721030004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة508.0ادبيدعاء رحمن يوسف عبد العكار888221722164004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة501.0ادبيآية عبد الكريم حسن بردان889161722257005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة499.0ادبياساور داود عبد الحسن فالح890161722222001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة498.0ادبيمروة عبد الباسط يحيى فالح891161722176071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة493.0ادبيمروه مؤيد عبد العزيز عبد االمام892161722220056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة490.0ادبيفاطمة احمد عامر سلمان893161722257033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0ادبيهبه ضياء شالل خضير894161722154072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة483.0ادبيعذراء عبد الخالق محمد علي عبد895161722168024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ادبيعلي حسن حمود رضا896161721112041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة481.0ادبينرجس فالح مهدي عبيد897161722173045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة480.0ادبيعلي حسان عبد النبي جاسم898221721305025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ادبيفاطمة احمد حسن موحي899161722209056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة585.0احيائيمريم بشير خلف جابر900161742252013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة577.0احيائيحسام حامد علي عبد الحسين901161741022006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة557.0احيائيزهره حميد خنياب حسن902161742296004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة500.0ادبيذكران صباح فرحان عبيد903161722203014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة493.0ادبيفاطمة جميل حمود عطيه904161722222013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة478.0ادبيآيات علي عودة كرم905161722211004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة476.0ادبيحميدة مصطفى محمد صالح عناد906161722224020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة475.0ادبيدعاء ياسر احمد عبد الرضا907161722211016

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة474.0ادبيزهراء عبد الحليم اكريز عبد هللا908161722242018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة466.0ادبينبأ جعفر مجيد ابراهيم909161722220059

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة465.0ادبيندى هيثم سلمان ثجيل910161722176081

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة462.0ادبيسوران عدنان كاظم والي911161722269017

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة459.0ادبيشموس مسلم عباس عبد اللطيف912161722216032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة458.0ادبيعبير فالح كامل لفته913161722269019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ادبيرباب علي عبد الزهرة خزعل914161722257013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ادبيغفران عبد هللا اكميل هاشم915161722254028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة520.0احيائيفاطمة الزهراء يعقوب شهاب احمد916161742227015

كلية اآلداب/جامعة البصرة516.0ادبيسحر راشد دايخ يزاع917161722212021

كلية اآلداب/جامعة البصرة507.0ادبيعباس علي حسين عاشور918161721020044

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0ادبيحوراء رياض فالح حسن919161722265009

كلية اآلداب/جامعة البصرة481.0ادبياحمد خالد زغير شاهر920161721051002

كلية اآلداب/جامعة البصرة466.0ادبياالء شهاب احمد جايد921161722294002

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ادبيامجد خضير زغير عبد922161721041002

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ادبيهبة احمد محمد عبادي923161722287120

كلية اآلداب/جامعة البصرة446.0ادبيفاتن جمال ناصر سهر924161722217079

كلية اآلداب/جامعة البصرة444.0ادبيشيخة علي حسن عناد925161722212023

كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0ادبيآيات علي عبد الحسين لفته926161722224004

كلية اآلداب/جامعة البصرة441.0ادبيمروه محمد عبد الزهره جاسم927161722401089

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيزياد ناظم قاسم حمد928161721044007

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ادبيعلي حسين عبد االمير عبد هللا929161721029013

كلية اآلداب/جامعة البصرة439.0ادبيفاطمه رحيم بدن حسين930161722380033

234 من 31صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيجالل احمد ناصر عباس931161721051005

كلية اآلداب/جامعة البصرة438.0ادبيمراد عبد الكريم قاسم محمد932161721004044

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيزينب فاضل منعثر زياد933161722164029

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيسارة عالء مزيد حميدي934161722167019

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0ادبيمريم شهيد طعمه مايع935161722200040

كلية اآلداب/جامعة البصرة434.0ادبيتقى عبد الودود عبد الكريم لعيبي936161722252010

كلية اآلداب/جامعة البصرة432.0ادبيصفا ابراهيم جوني غدير937161722243028

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيمشاعل صيوان علي ناصر938161722267026

كلية اآلداب/جامعة البصرة431.0ادبيمحمد علي عبود عبد السيد939161721112054

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيزهراء عبد الكريم قاسم صقر940161722253009

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيعلي محمود شاكر عيدان941271721016100

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيمحمد خالد محيسن سعد942161721099024

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0ادبيعلي ميثم عبد مكي943161721004031

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيعبد هللا عباس علي عباس944161721041016

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبياية عبد الحسين هويدي محسن945161722171009

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيبشائر جاسم عبد العباس احمد946161722236008

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبيزين العابدين نظمي هادي كامل947121721032061

كلية اآلداب/جامعة البصرة429.0ادبياحمد عامر شاكر سبهان948161721311003

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيرزاق داخل محسن هاشم949281721001016

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيرفاه محمد علوان كعيد950161722217029

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيسجى رياض مسلم جادر951161722217060

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ادبيزينب جبار صالح مبارك952161722168013

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيزهراء وليد خزعل جويد953281722078023

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيحسين سالم ناصر حسن954281721008011

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيهدى عبود سهر جابر955161722170044

كلية اآلداب/جامعة البصرة427.0ادبيمارينا صباح ايوب بهنان956161722173039

كلية اآلداب/جامعة البصرة426.0ادبيمرتضى مثنى علي محسن957251721163051

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبينور حسن ناصر راشد958161722269031

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0ادبيعلي صالح فتحي يابر959261721047111

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ادبيعلي حسن محمد صاحب960231721012049
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كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبياسراء جبار خريبط مطر961161722227002

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيأيات باسم خلف فارس962161722220002

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0ادبيرسول هداب نعمه رضا963221721067017

كلية اآلداب/جامعة البصرة547.0احيائيزهراء مهند عبد االمير هادي964161742188004

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0احيائياسراء مهند احمد حافظ965161742207005

كلية اآلداب/جامعة البصرة510.0احيائياحمد عادل موسى كاطع966291741105002

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة491.0ادبياحمد عبد هللا فتحي حميد967171721080014

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0ادبيازهار محمد فاضل جاسم968171722302001

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة446.0ادبياحمد عبد االله نعمي عبد هللا969171721028011

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة438.0ادبيكوثر طالل يونس حامد970171722314053

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة437.0ادبينجالء طالل يونس حامد971171722314060

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0ادبيحمزه عامر محمد حنون972231721063022

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0ادبيمحمد هادي سلمان مصلح973261721155041

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة420.0ادبيشمس سالم عبد الحسين سلمان974161722167021

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة464.0احيائيمصطفى لقاء عبد الحسين كاظم975291741005101

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة464.0احيائيزينب محمد هاشم داوود976161742168012

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة457.0احيائينور الدين علي بستان جواد977131741222005

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة448.0احيائيمحمد نصير جدوع عبد هللا978261741032039

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة446.0احيائيأنسام عيسى خضير محمد979221742132003

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة444.0احيائيحسين صالح مهدي سلطان980281741012014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة542.0احيائيفاطمة فؤاد محمد عبيد981161742230039

كلية علوم البحار/جامعة البصرة515.0احيائيزهراء سعيد مالك حامد982161742246008

كلية علوم البحار/جامعة البصرة488.0احيائيعيسى نصيف جاسم علي983161741036043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة487.0احيائيمحمد جاسم صيوان كبر984161741127014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة483.0احيائيرسل داود سلمان منصور985231742085009

كلية علوم البحار/جامعة البصرة481.0احيائيحيدر حلمي عباس عبد986161741019014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة480.0احيائيحسين سعد كامل حسن987291741004028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة473.0احيائيعبد هللا وليد صبيح سلمان988161741075089

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0احيائيمحمد لعيبي حسن هليل989221741030026

كلية طب الموصل/جامعة الموصل707.0احيائيساره احمد محمد ابراهيم990171742233113
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل706.7احيائياية امجد محمود عبد991171742294054

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0احيائيفاطمة محمد عارف ايوب992171742237194

كلية طب الموصل/جامعة الموصل702.0احيائييسر يونس بالل عبد العزيز993171742233189

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.8احيائيمريم خالد محمد خليل994171742233151

كلية طب الموصل/جامعة الموصل701.0احيائيحسان عدنان حسن حميد995171741022035

كلية طب الموصل/جامعة الموصل700.0احيائينور خضر الياس خضر996171742289216

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.6احيائيزينه وعد محمد فتحي997171742233107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0احيائيزهراء مازن شيت محمود998171742292038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل699.0احيائياحمد عبدالحميد محمد سيد999171741012013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.8احيائيزينب علي عبدالرزاق احمد1000171742233101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.6احيائيسما احمد خيري صالح1001171742233122

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0احيائيرحمة نشوان صديق رشيد1002171742292031

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0احيائيشدن غالب احمد عزو1003171742304021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0احيائيهالة عفيف حسين شريف1004171742298053

كلية طب الموصل/جامعة الموصل698.0احيائيآمنه خليل ابراهيم قاسم1005171742285017

كلية طب الموصل/جامعة الموصل697.0احيائياسراء حازم حسن حسين1006171742294034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.8احيائيعبد الرزاق خالد عبد صالح1007171741022062

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.7احيائيرشا احمد مظفر نايف1008171742233078

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.4احيائياسراء ياسين احمد وهب1009171742233120

كلية طب الموصل/جامعة الموصل696.0احيائيشهد  عمار غانم حسن1010171742237158

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.7احيائيريم موفق محمد خليل1011171742286107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.4احيائيايالف علي يونس محمد1012171742233034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.4احيائيأسيل عبدالمالك شعبان مهيدي1013171742233001

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0احيائيورود وليد سعدون محمود1014171742285181

كلية طب الموصل/جامعة الموصل695.0احيائيسرى نجم الدين عبداالله عزيز1015171742233121

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0احيائيايالف وعد ادريس عبدهللا1016171742288057

كلية طب الموصل/جامعة الموصل694.0احيائيفاطمة عامر عبد الجالل يونس1017171742302158

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيحنين حسين محمد يونس1018171742295022

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيرسل اسعد احمد عبد هللا1019171742292032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيساره محمد فالح اسماعيل1020171742294169
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيعبد هللا خليل ابراهيم محمد1021171741026206

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيذكرى هاشم علي حسين1022171742293099

كلية طب الموصل/جامعة الموصل693.0احيائيهديل  عماد  سعد هللا خضر1023171742302204

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيآمنه معاذ سالم حمودي1024171742294006

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيعبدالعزيز لقمان عيسى حسن1025171741012080

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيامنه نشوان غانم عبدهللا1026171742294051

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيطه حسن حاضر محمد1027171741020058

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيامل فتحي حسن ارمان1028171742235028

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيايه عمار يوسف نجم1029171742295015

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيايمان عبدالخالق سعدهللا شهاب1030171742231024

كلية طب الموصل/جامعة الموصل692.0احيائيهاني حسن ياسين صالح1031171741025184

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0احيائيزهراء اكرم يوسف احمد1032171742233093

كلية طب الموصل/جامعة الموصل691.0احيائيسجى ابراهيم  خليل ابراهيم1033171742235101

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائياحمد بشير بدران ابراهيم1034171741017013

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائيهديل هشام سالم  مال حسين1035171742302206

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائيظالل فواز حسين علي1036171742301092

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائيرؤى هادي يونس علي1037171742300021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائيبراء طه محمد طه1038171742288072

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائينور وليد نوري قاسم1039171742289220

كلية طب الموصل/جامعة الموصل690.0احيائيرضاء عالءالدين محمد مصطفى1040171742294107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.0احيائيمحمد يونس عبد الستار محمد خضر1041171741016113

كلية طب الموصل/جامعة الموصل689.0احيائيآمنه زين العابدين حسين عسكر1042171742302005

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688.0احيائيهدى احمد جاسم عطية1043171742286228

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688.0احيائيسجى محمد جاسم محمد1044171742293120

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688.0احيائيسيف سعد محمد محي الدين1045171741017107

كلية طب الموصل/جامعة الموصل688.0احيائيرحمة عمار محمود عبو1046171742290067

كلية طب الموصل/جامعة الموصل687.7احيائيايمان يونس مهدي صالح1047171742233038

كلية طب الموصل/جامعة الموصل687.0احيائيرفل  اكرم قاسم سلطان1048171742295032

كلية طب األسنان/جامعة الموصل689.0احيائيشهد يونس محمد علي1049171742296096

كلية طب األسنان/جامعة الموصل687.8احيائيسجى وليد سعدون محمود1050171742233118
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كلية طب األسنان/جامعة الموصل687.0احيائيآمنه سهل سالم محمد صالح1051171742288004

كلية طب األسنان/جامعة الموصل686.0احيائيرؤى  عمار  صائب سعد الدين1052171742290062

كلية طب األسنان/جامعة الموصل684.0احيائييمامة حارث سلطان عبو1053171742294286

كلية طب األسنان/جامعة الموصل681.0احيائييمامة سالم طه احمد1054171742301153

كلية طب األسنان/جامعة الموصل680.0احيائيايالف عبد الكريم محمد سعيد1055171742302046

كلية طب األسنان/جامعة الموصل680.0احيائيسارة جاسم عبد هللا حياوي1056171742291079

كلية طب األسنان/جامعة الموصل680.0احيائيندى نعمت يوسف محمود1057171742340010

كلية طب األسنان/جامعة الموصل680.0احيائياريج  خالد عبدهللا فتحي1058171742299002

كلية طب األسنان/جامعة الموصل680.0احيائيابراهيم صباح نوري خليل1059171741026003

كلية طب األسنان/جامعة الموصل679.0احيائيعبلة جاسم عبدهللا عبوش1060171742230097

كلية طب األسنان/جامعة الموصل679.0احيائييونس ذنون حمد علي1061171741195013

كلية طب األسنان/جامعة الموصل679.0احيائياصال امين سعيد حسو1062171742286010

كلية طب األسنان/جامعة الموصل679.0احيائيزينب نشوان نافع حميد1063171742233103

كلية طب األسنان/جامعة الموصل678.7احيائيمصطفى زياد ابراهيم احمد1064131741234012

كلية طب األسنان/جامعة الموصل678.0احيائيسهى سالم احمد عمر1065171742305045

كلية طب األسنان/جامعة الموصل678.0احيائيمسره دريد عبدهللا محمدعلي1066171742294244

كلية طب األسنان/جامعة الموصل678.0احيائينور ابراهيم سعيد سلطان1067171742237230

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.8احيائيتقى زياد فاضل سليمان1068171742233048

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.1احيائيمحمد فنر فاضل اسماعيل1069171741022118

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.0احيائيمريم خيري حمدون حامد1070171742305066

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.0احيائيزينب مهند محمد نديم توفيق1071171742237126

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.0احيائيرضاب ميسر علي حامد1072171742288141

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.0احيائيهند احمد ادريس بكر1073171742232201

كلية طب األسنان/جامعة الموصل677.0احيائيظالل خليل يونس إبراهيم1074171742340013

كلية طب األسنان/جامعة الموصل676.0احيائيضحى صدام ادريس احمد1075171742294206

كلية طب األسنان/جامعة الموصل676.0احيائيسلوى عبدهللا طارق احمدغريب1076171742294180

كلية طب األسنان/جامعة الموصل676.0احيائياسراء ادريس حامد عبدالرحمن1077171742290012

كلية طب األسنان/جامعة الموصل676.0احيائيصافيه حارث حسين سعيد1078171742233128

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيمحمد غازي خلف محمد1079171741018136

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيبشائر احمد عبد الجبار يوسف1080171742295018
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كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيبراء خزعل شيت احمد1081171742299026

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيعمر حسن فرج خلف1082171741026256

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيعمر شكر محمود شريف1083171741021056

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيحاتم طه خضر عبيد1084171741017074

كلية طب األسنان/جامعة الموصل675.0احيائيايالف  سامي  عزيز صفوك1085171742267026

كلية الصيدلة/جامعة الموصل691.0احيائياية جار هللا جاسم محمد 1086171742289037

كلية الصيدلة/جامعة الموصل690.0احيائيرؤى إبراهيم محمود عيسى1087171742298015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل687.0احيائينور طالل محمود مصطفى1088171742294264

كلية الصيدلة/جامعة الموصل685.0احيائيقطر الندى يونس صابر ابراهيم1089171742267105

كلية الصيدلة/جامعة الموصل683.0احيائينور شامل عبد المطلب محمد1090171742233165

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0احيائيريم محمد يونس محمد1091171742296065

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0احيائينور عبدالقادر عبدالعزيز عبدالقادر1092171742288297

كلية الصيدلة/جامعة الموصل681.0احيائيرفل  مهند جالل  محمد توفيق1093171742290078

كلية الصيدلة/جامعة الموصل679.0احيائيمروى اياد حمدي فؤاد1094171742299103

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.2احيائيعبد هللا زياد صالح مصطفى1095171741022068

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0احيائيرشا  رغدان قحطان محجوب1096171742296059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0احيائيمها حازم احمد حسين1097171742288281

كلية الصيدلة/جامعة الموصل678.0احيائيإيمان عبد هللا صالح حمود1098171742291032

كلية الصيدلة/جامعة الموصل676.0احيائيعالء حسين يونس سليمان1099171741340015

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.9احيائيانفال اياد اسعد ذنون1100171742294052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيلبنى عبد العال عباس محمد1101171742267107

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيهدى محمدنوري قاسم احمد1102171742232198

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيصبا ماهر عادل صالح1103171742294198

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيفاطمة محمود مرعي صوفي حسن1104171742286180

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيعبدالحق اسماعيل ابراهيم محمد1105171741028140

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيربى علي حسين يونس1106171742315052

كلية الصيدلة/جامعة الموصل674.0احيائيايالف الزم جبوري داؤد1107171742299016

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيايالف عبد الكريم هاشم احمد1108171742289045

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيزينه ذاكر زكي علي1109171742294160

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيمروة محمد احمد حمدي1110171742230101
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائياية اكرم احمد حامد1111171742292008

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيمروة رضوان محمد عودة1112171742304025

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيعثمان طلعت حازم اسماعيل1113171741011134

كلية الصيدلة/جامعة الموصل673.0احيائيصفا  محمد نذير ذنون1114171742290122

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيرحمة نزار غانم جميل1115171742262011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيفاطمة عماد محمود عبدالرحمن1116171742288248

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيفاطمه زين العابدين حسين عسكر1117171742302161

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيحنين سعد صالح الدين محمد1118171742288096

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيرشا محمدفارس عبدالقادر احمد1119171742288139

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيطيبه احمد حامد علي1120171742288229

كلية الصيدلة/جامعة الموصل672.0احيائيبثينه عبد احمد سلطان1121171742235043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0احيائيمصطفى شامل محمد سعيد1122171741028311

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل648.0تطبيقيرحمة سلطان جبر سلطان1123171752299009

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل647.0تطبيقيرغده عماد ناظم رؤوف1124171752297006

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل631.0تطبيقيرشا وليد يونس مصطفى1125171752290014

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل629.0تطبيقيمراد غانم ابراهيم محمود1126171751025080

قسم التعدين/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل625.0تطبيقيرحمة فارس محمد علي اسماعيل1127331752040020

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل682.0تطبيقيمحمد هاني خليل اسماعيل1128171751026172

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل666.0تطبيقيسراء نبيل صالح يونس1129171752294024

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل652.0تطبيقيعبدالرحمن مهند ادريس محمد1130171751012062

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650.0تطبيقيايمن فتحي حسين يونس1131171751015018

قسم النفط والتكرير/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل650.0تطبيقيعمر حذيفة شاكر احمد1132171751027081

قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل642.0تطبيقيعبدالرحمن منهل ابراهيم عبدالرحمن1133171751012061

قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل640.0تطبيقيعلي مصطفى صبحي سعودي1134171751012076

قسم المكامن النفطية/هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل622.0تطبيقياحمد بشار احمد سعيد1135171751012009

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل617.0تطبيقيصفا احمد حازم محمدنوري1136171752288044

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل613.0تطبيقيرنا رائد احمد ايوب1137171752296016

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل608.0تطبيقيمحمود طه محمود محمد صالح1138171751026176

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل601.0تطبيقيعمار ياسر عبد الكريم طه1139171751026117

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0تطبيقيسعود ربيع عامر عبد هللا1140171751157002
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل592.0تطبيقيعبدهللا بسام عبدالرزاق سليمان1141171751186020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل589.0تطبيقياحمد وعد فتحي جاسم1142171751020004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل588.0تطبيقييزن محمد علي حسين1143171751017136

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل587.0تطبيقيكرم محمد عبد القادر يوسف1144171751026142

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل586.0تطبيقيعمار ياسر فتحي عبو1145171751012080

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0تطبيقيمحمد جوهر عامر عبد هللا نجيب1146171751020020

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0تطبيقيمعاذ احمد جوهر محمد امين1147171751020030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0تطبيقيعبد الرزاق منيب عبد الرزاق يحيى1148171751020011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0تطبيقيروديل عبد هللا روئيل حنا1149331751018015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل620.0تطبيقياديبة عامر حسن اسماعيل1150171752298001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0تطبيقيعمر محمد احمد ابراهيم1151171751020017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0تطبيقيمصطفى خالد نذير عبدالباقي1152171751028083

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل605.0تطبيقيحسن فائق شاكر احمد1153171751019011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل602.0تطبيقياحمد عمر غانم سعدهللا1154171751012015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل599.0تطبيقياحمد حميد محمد علي1155171751026013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0تطبيقيلقمان اسماعيل محمد علي1156171751026143

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0تطبيقيصالح عبد الباسط ابراهيم ذنون1157331751050014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل574.0تطبيقيسعود عبد الرحمن محمد محمود1158171751350039

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0تطبيقيمصطفى مروان نافع خطاب1159171751025084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل573.0تطبيقيسيف لواء خزعل هذال1160171751012052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل572.0تطبيقيمحمد اياد هاشم علي1161171751012095

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0تطبيقيابراهيم وعد هللا عباس ابراهيم1162171751011001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0تطبيقيمحمد امجد حازم علوان1163171751020018

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل568.0تطبيقيمصطفى احمد رياض نائف1164171751028082

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل566.0تطبيقيمحمد يحيى محمد يحيى1165171751026174

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل565.0تطبيقيابو بكر محمد سليم محجوب1166171751012006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0تطبيقيبهاء عبد الستار فاضل خضر1167171751016011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل564.0تطبيقيريم محمد عبيد غربي1168171752235026

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.0تطبيقيابراهيم رافع محمود عبد الرزاق1169171751026003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل556.0تطبيقيعصام رعد عبد هللا طلب1170201751067042
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0تطبيقيزهراء محمد احمد خليل1171171752235034

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0تطبيقيزبيدة منير محمد يعقوب1172171752290016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0تطبيقيبكر احسان مصطفى قاسم1173171751015020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0تطبيقيعبدهللا احمد عبدهللا ابراهيم1174171751023029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل551.0تطبيقيعلي باسم محمد علي حمودي1175171751024051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل591.0تطبيقيعلي فتاح هالل حسين1176171751026110

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0تطبيقيسلطان نشوان نذير عزاوي1177171751024036

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل570.0تطبيقيمحمد عبد الصمد محمد حسن1178171751026157

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل557.0تطبيقيعمر عبد الكريم حسين حسام1179171751020016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل555.0تطبيقيمحمد معاذ حسن ياسين1180171751026168

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل553.0تطبيقيعبدهللا محفوظ خزعل ابراهيم1181171751012069

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0تطبيقيعلي سعيد علي عبد القادر1182171751020013

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0تطبيقيسلطان ابراهيم ذياب حسن1183171751026063

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل546.0تطبيقيمحمود هاني عزيز يوسف1184171751012113

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل541.0تطبيقيعبد الرحمن خالد طالل سليم1185171751020010

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0تطبيقيارشد احمد عبدالستار عثمان1186171751012019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل535.0تطبيقيمحمود سفيان عبد االله محمود1187171751020054

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0تطبيقيلمى خلف علي محمد1188171752232042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0تطبيقياحمد قيس هاشم احمد1189171751024018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0تطبيقياحمد قصيد محمد سعيد حامد1190171751012016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0تطبيقيغفران محمدطاهر  احمد محمد1191171752289038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0تطبيقيزيد محمد عبد يحيى1192171751017055

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل530.0تطبيقيهيفاء محمد توفيق عمر1193171752298020

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0تطبيقيمحمد رعد عبدالقادر ابراهيم1194171751027109

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل529.0تطبيقيمصطفى وعد هللا ياسين طه1195171751017126

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل527.0تطبيقيعبد العزيز اثير عبد هللا علي1196171751011051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0تطبيقيمصطفى طاهر جاسم محمد1197281751150025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0تطبيقيعلي حسين علي حسين1198171751017089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0تطبيقيمصطفى علي عبدالمحسن محمد نوري1199171751023062

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0تطبيقيمحمد رافع ذنون عون1200171751012100
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل517.0تطبيقيراويه عصام حمدون يونس1201171752288021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0تطبيقييحيى عادل محمود محمد1202171751017134

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0احيائيابراهيم عبدالباسط ابراهيم سلو1203171741012004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0احيائيابراهيم عواد عاصي حموشي1204171741011004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل664.0احيائينور محمد علي عثمان علي1205201742164056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل663.0احيائيمروة عامر جاسم محمد1206171742288264

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل662.0احيائيزينب بشار ابراهيم داود1207171742288172

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل660.0احيائينور سعد سالم محمد صالح1208171742288296

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0احيائينور غانم محمود عبدهللا1209171742290170

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل653.0احيائيعبد العزيز زيد عبد القادر حامد1210171741026193

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل646.0احيائيمصطفى منذر حمدون اسماعيل1211171741012165

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل643.0احيائيمحمد نجم الدين عبداالله عزيز1212171741028277

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل638.0احيائيعبدهللا عبدالكريم هاشم احمد1213171741028162

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل636.0احيائيالرا اركان سالم مراد1214331742013012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل635.0احيائيريم خالد يونس اسماعيل1215171742233088

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل632.0احيائينعم رائد عبدالجبار احمد1216171742289207

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل612.0تطبيقياحمد عامر ثامر صالح1217171751026015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل593.0تطبيقيمهند محمد خضير غضبان1218171751144080

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل590.0تطبيقيامنة محمد يونس حسين1219171752296003

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل580.0تطبيقيعبد هللا وليد صالح عبد هللا1220171751020012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0تطبيقيحاتم عاهد حسين محمد علي1221171751027035

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل550.0تطبيقيفراس داود امين داود1222171751012087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل549.0تطبيقيعمر حسن حمادي يونس1223171751020015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل548.0تطبيقيمروه مشير ذنون حامد1224171752297012

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل543.0تطبيقيعبد القادر محمد صالح علي عبد1225171751026086

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل542.0تطبيقيابتهال ابراهيم عادل محمد1226171752290008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل622.0احيائيابتسام عبد الحميد مال هللا حميد1227171742267001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل609.0احيائيمحمد زيد عبد القادر حامد1228171741026321

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل603.0احيائيسرى عطا هللا صالح احمد1229171742286137

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0احيائيمحمد رعد صالح حسن1230171741012134
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل597.0احيائيهبة ياسر محمد طاهر ذنون1231171742301143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل595.8احيائيعمر سمير جاسم محمد1232171741022091

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل585.0احيائيريان عماد حسين محمدعلي1233171741142030

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0احيائيعلي محمود خليل محمد1234171741011143

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل583.0احيائييوسف جاسم محمد عبد هللا سليمان1235171741351068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل534.0تطبيقيمحمد شامل عبد المنعم امين1236171751026155

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0تطبيقيعبدالرحمن معتصم غانم عبدهللا1237171751012060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل505.0تطبيقييونس عبد الواحد سلطان عبد هللا1238171751026207

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0تطبيقيأمال عدنان محسن عجاج1239161752168003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل499.0تطبيقيحكم محمود عبدنافع محمود1240171751019014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل496.0تطبيقيمحمد عالء غانم جارو1241171751012105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0تطبيقيأحمد يعقوب محمد يعقوب1242131751227001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل493.0تطبيقيمصطفى مكرم عرفان برهان1243201751391028

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل514.0تطبيقيمحمد ليث ياسين قاسم1244171751020025

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل512.0تطبيقيكرم محمد حميد فرج1245171751012089

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل511.0تطبيقياحمد محمد انور حميد1246201751005005

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل504.0تطبيقياحمد سمير جاسم محمد1247171751024012

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل501.0تطبيقيعبد هللا خالد محمد عبد هللا1248171751011056

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0تطبيقيمؤمن محمد عدنان علي1249171751012091

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0تطبيقيناصر طه عليوي ناصر1250171751015099

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0تطبيقيسليمان هيثم غانم سعد هللا1251171751011039

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0تطبيقيمصطفى شيت قاسم عبد هللا1252171751026181

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0تطبيقيريان زياد ابراهيم صالح1253171751016018

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل492.0تطبيقيسيف صفاء محمد خيري قاسم1254171751012050

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0تطبيقيفيصل سعود محمد طاهر ذنون1255171751186036

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل516.0تطبيقيأحمد عبدالحميد أخضير مرعي1256171751018001

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل500.0تطبيقيزكريا طالب عصام يحيى1257171751350038

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل498.0تطبيقيمصطفى سعد عبد مصطفى1258171751028086

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0تطبيقيهبه  رضوان غانم حامد1259171752294037

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0تطبيقيعدنان كنعان فيض هللا عبد هللا1260181751002065
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قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0تطبيقيمحمد سعد هللا علي عبد الرحمن1261171751351051

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0تطبيقيحارث بهاءالدين غازي سعيد1262171751028023

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل536.0تطبيقيمها شامل خليل يحيى1263171752237037

كلية العلوم/جامعة الموصل657.0احيائيافنان باسل رمضان خلف1264171742301008

كلية العلوم/جامعة الموصل633.0احيائيآمنه علي حسين توفيق1265171742288007

كلية العلوم/جامعة الموصل629.0احيائيصادق سليمان نعمو مراد1266331741052010

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0احيائيدالل معتصم محفوظ يونس1267171742301169

كلية العلوم/جامعة الموصل621.0احيائياية عبد الغني علي مصطفى1268171742292011

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0احيائيمروة امجد سالم جاسم1269171742289188

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0احيائينيران وسيم خيرالدين بدر1270171742290174

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0احيائينيزك قاسم عثمان الياس1271171742232191

كلية العلوم/جامعة الموصل609.0احيائيزهراء  خالد سعيد فتحي1272171742302102

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0احيائيايناس امجد صباح عبدهللا1273171742288061

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0احيائيمصطفى امجد صباح عبدهللا1274171741028305

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0احيائيحسين ابراهيم حسين عبد القادر1275171741026095

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0احيائيرحمه مؤيد سعيد نوري1276171742302087

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0احيائيمروة عمر  راكان ذنون1277171742289189

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0احيائياسماء  لقمان  سالم  عبداللـه1278171742297002

كلية العلوم/جامعة الموصل597.0احيائينور موفق حامد عمر1279171742301140

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0احيائيخليل احمد ابراهيم احمد1280171741012050

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0احيائيهالة ضياء هاشم عبدالعزيز1281171742290177

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0احيائيحنين بكر صديق ذنون1282171742301160

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0احيائيفهد  انيس  شحاذه  سعيد 1283171741084065

كلية العلوم/جامعة الموصل591.0احيائياهلة حازم محمد عبدهللا1284171742235033

كلية العلوم/جامعة الموصل588.0احيائيضحى سعد جالل ابراهيم1285171742299086

كلية العلوم/جامعة الموصل588.0احيائيمحمد سلطان علي حمودي1286171741351050

كلية العلوم/جامعة الموصل587.0احيائيايه دريد عبد هللا فتحي1287171742302213

كلية العلوم/جامعة الموصل586.0احيائيعمر عزيز صالح عباس1288171741028206

كلية العلوم/جامعة الموصل585.0احيائياسراء رياض احمد عبد1289171742289012

كلية العلوم/جامعة الموصل584.0احيائيزكريا حازم محمد نور سليم1290171741011073
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كلية العلوم/جامعة الموصل582.0احيائيمحمود احمد عيسى شاهر1291171741142078

كلية العلوم/جامعة الموصل580.0احيائيرحمة بشار علي عزت1292171742301031

كلية العلوم/جامعة الموصل580.0احيائيعال عمر علي محمد1293171742232141

كلية العلوم/جامعة الموصل579.0احيائياميمه عمار عبدالقادر احمد1294171742232034

كلية العلوم/جامعة الموصل578.0احيائياسراء مخلف صالح سليمان1295171742237011

كلية العلوم/جامعة الموصل577.0احيائيعبدهللا سالم عمر محمود1296171741025092

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0احيائيمحمود محمد شريف محمد1297171741011200

كلية العلوم/جامعة الموصل576.0احيائيمصطفى قيس ناظم غزال1298171741011209

كلية العلوم/جامعة الموصل575.0احيائيظاهر شعيب طاهر علي1299171741028136

كلية العلوم/جامعة الموصل575.0احيائيبلقيس جاسم عبدالرزاق محمود1300171742237053

كلية العلوم/جامعة الموصل574.0احيائيمحمد برجس حسن عزيز1301171741026307

كلية العلوم/جامعة الموصل573.0احيائياسراء قتيبة مؤيد قادر1302171742237010

كلية العلوم/جامعة الموصل572.0احيائياحمد خالد خليل حسن1303171741017016

كلية العلوم/جامعة الموصل572.0احيائيمحمود قيس ناظم غزال1304171741011199

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0احيائياسراء صالح احمد نامس1305171742290017

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0احيائيرحمه محمود مصطفى رجب1306171742314022

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0احيائيحسين صالح حسين ابراهيم1307131741238005

كلية العلوم/جامعة الموصل571.0احيائينور نواف محمد احمد1308331742080089

كلية العلوم/جامعة الموصل569.0احيائيحماس فارس محمد رشيد حسن1309171742288091

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0احيائيبراء جاسم هاشم جاسم1310171742288070

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0احيائياحسان شهاب احمد محمد1311171742301001

كلية العلوم/جامعة الموصل565.0احيائيعمر مقداد وعد هللا محمد1312171741011152

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0احيائيمحمد احمد ذياب احمد1313171741026300

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0احيائيعماد سالم محمد ابراهيم1314171741020082

كلية العلوم/جامعة الموصل564.0احيائيزهراء مروان توفيق سليمان1315171742290098

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0احيائيعالية هشام صالح محمد1316171742267095

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0احيائيصالح يوسف علي اسماعيل1317171741012067

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0احيائيمصطفى صالح يعقوب محمد1318171741027292

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0احيائيليث فارس حسين علي1319171741026294

كلية العلوم/جامعة الموصل562.0احيائيابراهيم عامر محمود عزيز1320171741186001
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كلية العلوم/جامعة الموصل562.0احيائيغدير عامر محمد يحيى1321171742237182

كلية العلوم/جامعة الموصل561.0احيائيامل فراس سعدهللا قاسم1322171742286015

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0احيائيخمائل احمد شهاب احمد1323171742290053

كلية العلوم/جامعة الموصل558.0احيائيمروة محمد علي جاسم  1324171742230102

كلية العلوم/جامعة الموصل556.0احيائيعمر علي سباع يوسف1325171741142063

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيامير رافع محمدشيت خليل1326171741028055

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيصالح شريف صالح سلطان1327171741011091

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيزمن بشار عبدالرحمن احمد1328171742288160

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيساجدة اسعد ياسين محمد1329171742304015

كلية العلوم/جامعة الموصل555.0احيائيهبة رعد  حامد  شهاب1330171742289224

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0احيائيديانا شكيب ذنون يونس1331171742298014

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0احيائيوالء شكر عبد الكريم محمود1332311742045049

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0احيائياوس معمر سالم اسماعيل1333171741028063

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0احيائيسوزان صارم خديده طيبان1334331742057007

كلية العلوم/جامعة الموصل553.2احيائيعال اسامه علي عبدهللا1335171742233137

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0احيائيرحمة عزام وعد هللا محمد1336171742301037

كلية العلوم/جامعة الموصل553.0احيائياسيل ادريس نهر ذنون1337171742301006

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0احيائينور عمار زبير جكل1338171742340011

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0احيائيسارة سالم جاسم محمد1339171742237138

كلية العلوم/جامعة الموصل549.0احيائيمؤمن محي الدين شمس الدين صالح1340171741028236

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0احيائيعبد الرحمن خالد ادريس نجم1341171741026180

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0احيائيهند عبدالوهاب اسماعيل احمد1342171742235189

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0احيائيياسر نجيب محمد جاسم1343171741026441

كلية العلوم/جامعة الموصل548.0احيائيقيس عبد الغني عبد هللا صالح1344171741026287

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0احيائيعبد هللا مخلد جميل محيسن1345131741238009

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0احيائيعبد الرحمن عدنان عبد الرحمن حسين1346171741026184

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0احيائيهدى عبدهللا حسين عطية1347171742290185

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0احيائيسلمى صميم فخري محمدصالح1348171742286141

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0احيائيزينة عمادالدين محمد عادل ابراهيم1349171742290108

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0احيائيصكر بشير حامد رفاعي1350171741026157
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كلية العلوم/جامعة الموصل544.0احيائيسجى جاسم محمد ابراهيم1351171742237145

كلية العلوم/جامعة الموصل544.0احيائيرانية بشير حازم عزيز1352171742237070

كلية العلوم/جامعة الموصل543.0احيائيكرم فوزي سليمان محمود1353171741020094

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0احيائيمحمد نشوان غائب ذنون1354171741028280

كلية العلوم/جامعة الموصل563.0تطبيقيمحمد عبد الكريم عبد هللا يونس1355171751026158

كلية العلوم/جامعة الموصل557.0تطبيقينور عادل سعيد محمود1356171752290032

كلية العلوم/جامعة الموصل540.0تطبيقيعلي موفق محمد شريف محمد1357171751012077

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0تطبيقياحمد عبد الحميد مال هللا حميد1358171751026016

كلية العلوم/جامعة الموصل529.0تطبيقيمروان شاكر محمود محمد1359171751026178

كلية العلوم/جامعة الموصل528.0تطبيقينبأ محمود محمد جمعة1360171752235057

كلية العلوم/جامعة الموصل516.0تطبيقيابراهيم ادريس ابراهيم احمد1361171751012002

كلية العلوم/جامعة الموصل510.0تطبيقيسعد هللا نصر هللا محمود محمد1362171751026058

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0تطبيقياحمد ياسين ابراهيم خضير1363171751020005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل560.0احيائينسرين سمير عبدالمجيد معتوق1364171742300067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل548.0احيائيابراهيم مصطفى محمد حسن مصطفى1365171741186002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0احيائيامنة نواف حامد ياسين1366171742344004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0احيائيدعاء محمد  فاضل  سعد هللا1367171742289071

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل541.0احيائياحمد عامر حامد عمر1368171741026022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل540.0احيائيمصطفى محمود حسين يونس1369171741018149

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0احيائيمحمد جاسم محمد شويش1370171741144108

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل539.0احيائياية علي محسن حميد1371171742289041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0احيائيمها عبد الغني مختار زينل1372171742267118

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0احيائيورقاء خالد ياسين ابراهيم1373171742288321

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل538.0احيائيخالده سهمي محمد سليمان1374171742251048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0احيائيأمينة عبدالوهاب زهير عبدالقادر1375171742237001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل537.0احيائيموفق ابراهيم جاسم حميد1376171741025182

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0احيائينجالء ابراهيم محمد علي ابراهيم 1377171742251139

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل536.0احيائيمهند عبد المحسن شريف حسين1378171741083023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل535.0احيائيعبد العزيز محمد علي جبر سلطان1379171741026196

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل534.0احيائيمحمد مزهر عطيه محمد1380171741025164
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل532.0احيائينادية دحام رشاد عجاج1381331742058027

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0احيائيمصطفى محمد وصفي بشير صديق1382201741062041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل531.0احيائييقظان ليث غانم حسين1383171741011229

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل530.0احيائيعبد القادر محمد عبد القادر محمد1384171741157007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل529.0احيائيسحر  يونس شحاذة حميد1385171742267077

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل527.0احيائيمحمد غالب عبد الوهاب احمد1386171741020111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل526.0احيائيسجى ميسر ياسين طه1387171742235104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0احيائيمحمد نوفل محمد احمد1388171741011239

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل522.0احيائيحنين اياد حامد امين1389171742268031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل518.0احيائيمحمد سعدي محمود عباس1390171741027250

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0احيائيمصطفى مازن حازم عبد1391171741025173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل517.0احيائيعبدالرحمن بشار نايف خلف1392171741028144

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0احيائيتيسير جاسم محمد حسو1393171742293090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل516.0احيائيثائر رعد ناصر يحيى1394171741026075

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0احيائيساره جعفر حيدر علي1395261742104064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل513.0احيائيكاترين اركان حبيب خضر1396311742037073

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل506.0احيائيصفاء عمار شكر صالح1397321741049007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0احيائينورالهدى عبداالزل عبدالصمد طه1398171742237243

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0احيائيمحمد قصي عبدالستار سلطان1399171741019098

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل505.0احيائيغفران  محمد فتحي جاسم1400171742289166

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل504.0احيائيتبارك راشد ابراهيم حسوني1401211742153005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل502.0احيائيرفل احمد علي عثمان1402171742235082

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0احيائيابي ليث غازي محمد1403171741020006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل500.0احيائياحمد عبدالهادي احمد جدوع1404171741018019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0احيائيمهى خالد حامد مرعي1405171742290155

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل497.0احيائيافراح علي اكبر محمد امين يونس1406141742073011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل496.0احيائيريم يونس انييس حسين1407171742289104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيحنان صالح الدين جاسم قاسم1408171742289064

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائييوسف محمد احمد عبد هللا1409181741070049

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيرحمه حيدر اسماعيل خليل1410171742268038
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيفوزي فاروق محمد ذنون1411171741028216

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0احيائيسلمان صالح حبيب حسين1412181741046012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0احيائيشيرين ابراهيم محمد صالح1413331742016028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573.0تطبيقينور ظافر رمضان مطر1414171752288060

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل552.0تطبيقيغفران اثير رشاد احمد1415171752301016

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل472.0احيائيحسان عبودي داخل عرض1416291611016023

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل460.0احيائيعمر عبد القادر خماس ياسين1417191741338040

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل459.0احيائيبيداء عادل عبد الغفور زين العابدين1418201742167006

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل441.0احيائيحسنين باسم مهدي مهبش1419241741003046

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل428.0احيائيعبد هللا محمود عبد هللا جدوع1420181741340008

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0احيائيمصطفى احمد حبيب حسين1421181741014038

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0احيائيتمارة جواد كاظم حسن1422231742109045

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0احيائيزهراء بهاء علي جسام1423111742102013

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل422.0احيائيعلي محمد شاكر عبد هللا1424241741008071

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل486.0تطبيقيعلي خالد حسين عبد هللا1425181751340033

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.0تطبيقيبتول اياد عبدالهادي احمد1426171752231007

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل435.0تطبيقياحمد عزيز علي رضا1427231751185003

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0تطبيقياكرم جمعة علي حمد1428181751005007

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0تطبيقيمها طالب شحاذه علوان1429111752086018

كلية الحقوق/جامعة الموصل651.0ادبيمحمد رائد هاني عز الدين1430171721026224

كلية الحقوق/جامعة الموصل596.0ادبيعائشة زهير سعيد مجيد1431171722316018

كلية الحقوق/جامعة الموصل594.0ادبيعمر عزام فاضل جاسم1432171721025156

كلية الحقوق/جامعة الموصل594.0ادبيياسر سعدهللا نجم صالح1433171721350150

كلية الحقوق/جامعة الموصل574.0ادبيمحمود صبحي محمود احمد1434171721350129

كلية الحقوق/جامعة الموصل573.0ادبيعبد الوهاب فواز عبد عضيب1435171721010056

كلية الحقوق/جامعة الموصل571.0ادبيعمر محمد عيدان احمد1436171721024042

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0ادبيمصطفى محمد ايوب محمود1437171721012161

كلية الحقوق/جامعة الموصل566.0ادبيعبد هللا كاظم احمد عبوش1438171721024034

كلية الحقوق/جامعة الموصل565.0ادبيزهراء اكرم حسون مرعي1439171722302042

كلية الحقوق/جامعة الموصل560.0ادبيعثمان ادريس حمد ظاهر1440171721028074
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كلية الحقوق/جامعة الموصل558.0ادبيآيه نوفل نائف مهدي1441171722288008

كلية الحقوق/جامعة الموصل556.0ادبيهند محمد صالح خضر1442171722235104

كلية الحقوق/جامعة الموصل554.0ادبيمحمد سوري حمد مجذاب1443171721010077

كلية الحقوق/جامعة الموصل553.0ادبيحسين اكرم محمد علي حسين1444171721011026

كلية الحقوق/جامعة الموصل551.0ادبيمحمد مزاحم عالوي محمد1445171721350123

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0ادبيخالد مشرف حمد عباس1446171721016042

كلية الحقوق/جامعة الموصل550.0ادبينرجس محمود محمد علي1447171722235090

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0ادبيجهاد علي خليل محمد1448171721025069

كلية الحقوق/جامعة الموصل548.0ادبيسهم سعد الدين سعدي عبد هللا1449171721010035

كلية الحقوق/جامعة الموصل547.0ادبيزبيده احمد صالح خضر1450171722267055

كلية الحقوق/جامعة الموصل543.0ادبيسبأ يحيى محمد دباج1451171722290078

كلية الحقوق/جامعة الموصل541.0ادبيمصطفى عصام يحيى علي1452171721021101

كلية الحقوق/جامعة الموصل540.0ادبيمحمود جمعه الياس عبد هللا1453171721084081

كلية الحقوق/جامعة الموصل539.0ادبياحمد سعد محمد علي حسين1454171721011003

كلية الحقوق/جامعة الموصل539.0ادبيعبد الرحمن عبد هللا محمد فالح1455171721018087

كلية الحقوق/جامعة الموصل537.0ادبيياسر جمال عبد الغفور يحيى1456171721350149

كلية الحقوق/جامعة الموصل536.0ادبيأبراهيم بشير عبد جاسم1457171721142001

كلية الحقوق/جامعة الموصل534.0ادبيسهله سمير حسين محمود1458171722251040

كلية الحقوق/جامعة الموصل532.0ادبياية سمير علي مصطفى1459171722230005

كلية الحقوق/جامعة الموصل531.0ادبياحمد نبيل محمد خليل1460171721350018

كلية الحقوق/جامعة الموصل528.0ادبيمحمد صبحي حسن فرحان1461171721077079

كلية الحقوق/جامعة الموصل528.0ادبياحمد عواد عبد هللا رحيل1462171721026029

كلية الحقوق/جامعة الموصل528.0ادبيعبيدة مرعي حسن عبد1463171721144074

كلية الحقوق/جامعة الموصل528.0ادبيانوار هاشم يونس محسن1464171722286010

كلية الحقوق/جامعة الموصل527.0ادبيسعيد يحيى سعيد شريف1465171721021049

كلية الحقوق/جامعة الموصل527.0ادبيغيث احمد محمود احمد1466171721018128

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0ادبيهند طالل شمس الدين شيت1467171722237116

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0ادبيحارث صالح فتحي صالح1468171721018044

كلية الحقوق/جامعة الموصل526.0ادبيايه محجوب بلو محمود1469171722305010

كلية الحقوق/جامعة الموصل525.0ادبيعمر محمد احمد خلف1470171721018118
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كلية الحقوق/جامعة الموصل525.0ادبيحسان حسين علي صالح1471171721021033

كلية الحقوق/جامعة الموصل524.0ادبياية هشام جمال الدين محمد امين1472171722292007

كلية الحقوق/جامعة الموصل524.0ادبييونس عبد الكريم صالح سليمان1473171721018199

كلية الحقوق/جامعة الموصل523.0ادبياحمد محمد شاكر محمد1474171721018021

كلية الحقوق/جامعة الموصل522.0ادبيحسناء علي محمود فتحي1475171722267030

كلية الحقوق/جامعة الموصل521.0ادبيمصطفى منهل اسماعيل حسين1476171721015124

كلية الحقوق/جامعة الموصل520.0ادبيكرم عبد هللا علي محمد1477171721015085

كلية الحقوق/جامعة الموصل520.0ادبيمحمد احسان علي جاسم1478171721016104

كلية الحقوق/جامعة الموصل519.0ادبيرعد وعد صالح عبوش1479171721026313

كلية الحقوق/جامعة الموصل518.0ادبيعلي عصام عبد الوهاب عز الدين1480171721025148

كلية الحقوق/جامعة الموصل518.0ادبيمحمد فواز فاضل علي1481171721015106

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ادبيياسر حافظ الزم طه1482171721015135

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ادبيعبد هللا احمد محمد رزوقي1483171721012088

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ادبيبالل نبيل محمد خليل1484171721142028

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ادبيمحمد حسن محمد خضير1485171721077074

كلية الحقوق/جامعة الموصل516.0ادبيمصطفى بشار ايوب ابراهيم1486171721017093

كلية الحقوق/جامعة الموصل516.0ادبيكرم محمد حيدر شيخيل1487171721025176

كلية الحقوق/جامعة الموصل516.0ادبيعبد هللا عباس حسين سلمان1488171721026133

كلية الحقوق/جامعة الموصل515.0ادبيعثمان عبد االله عبد الكريم خلف1489171721011057

كلية الحقوق/جامعة الموصل515.0ادبيعمر فتحي محمود فتحي1490171721025160

كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0ادبياحمد عايد محمد عبد1491171721350011

كلية الحقوق/جامعة الموصل514.0ادبياحمد محمود يونس حمكو1492171721025043

كلية الحقوق/جامعة الموصل513.0ادبيراكان علي حمدي صالح1493171721018054

كلية الحقوق/جامعة الموصل513.0ادبيميان منذر فاضل عبدهللا1494171722296067

كلية الحقوق/جامعة الموصل512.0ادبيوسام غانم ذياب عبيد1495171721026286

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0ادبيلؤي محمد عبد هللا فريج1496171721351116

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0ادبيحمزة جاسم محمد زينل1497171721021039

كلية الحقوق/جامعة الموصل510.0ادبيطلب عدنان محمد فياض1498171721080063

كلية الحقوق/جامعة الموصل510.0ادبيحسين عبد هللا عبدالفتاح يونس1499171721025080

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ادبيمحمد علي مولود محمد1500171721144127
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كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ادبياحمد خضر ويس خضر1501171721144003

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ادبياحمد عبد المحسن عبد الواحد عبد هللا1502171721024007

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ادبيامين خلف موسى خضر1503171721025052

كلية الحقوق/جامعة الموصل509.0ادبيعلي ادريس محمد مصطفى1504171721021129

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ادبييونس حمادي سعد هللا خضر1505171721077102

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ادبيمهند عبد السالم حسن محمد1506171721077089

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ادبيخالد طارق عبد الجبار جاسم1507171721021040

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ادبيزيد مهند نجيب خليل1508171721012066

كلية الحقوق/جامعة الموصل508.0ادبيغفران موفق يحيى عبد هللا1509171722301060

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0ادبيقصي ثائر محمد حسين1510171721026200

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0ادبيمحمد عالء سرحان محمود1511171721084078

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0ادبيريام ممدوح دخيل محمد1512171722315038

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0ادبيعمرو ذياب احمد عبد هللا1513171721077066

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0ادبيكرم حسين سعد هللا عباس1514171721015084

كلية الحقوق/جامعة الموصل505.0ادبيوعد عبد الرحمن مال هللا جاسم1515171721021110

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيقتيبه زكريا محمد يحيى1516171721024049

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيزياد محمد طه فتاح1517171721010029

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيليث احمد رمضان علي1518171721016100

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيوسام رياض اذياب هزاع1519171721024073

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيايهاب منهل سعدي شيت1520171721028027

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0ادبيكرم صباح حسيب علي1521171721350104

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0ادبيعبد هللا ياسين عبد هللا محمود1522171721018096

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0ادبيوضاح محمد عبد الكريم حسن1523171721018189

كلية الحقوق/جامعة الموصل503.0ادبيموسى عدنان ناظم مصطفى1524171721015128

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0ادبيريان حسيب الياس مجيد1525171721012060

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0ادبيطارق راكان سروط سلطان1526171721350070

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0ادبيسيزار صالح صديق يونس1527171721021052

كلية الحقوق/جامعة الموصل502.0ادبيريان الياس خضر احمد1528171721012059

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0ادبيعلي نعمت فتحي جرجيس1529171721142062

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0ادبيحكم اسماعيل عبد قاسم1530171721021038
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كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0ادبيياسر عمار حامد اسماعيل1531171721019145

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0ادبيمصطفى محمد احمد علي1532171721080136

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0ادبيعمر غانم محمد عبد هللا1533171721025159

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0ادبيعمر مزاحم عبد عضيب1534171721010068

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0ادبيعمر سالم عبد هللا محمد1535171721016087

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0ادبياحمد نزار ناظم شيت1536171721012025

كلية الحقوق/جامعة الموصل499.0ادبيايه مهند عامر احمد1537171722291022

كلية الحقوق/جامعة الموصل499.0ادبيسمية يونس جاسم محمود1538171722286038

كلية الحقوق/جامعة الموصل498.0ادبيمحمد هاني ياسين جاسم1539171721015116

كلية الحقوق/جامعة الموصل497.0ادبيويس رافع عبد الغني يونس1540171721144162

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0ادبيفهد حازم علي احمد1541171721026190

كلية الحقوق/جامعة الموصل496.0ادبيغفران بشار حازم غانم1542171722302070

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0ادبيمحمد وليد احمد خضر1543171721142094

كلية الحقوق/جامعة الموصل495.0ادبيمؤمن رعد حسين علي1544171721028099

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0ادبييوسف زكر عبد هللا مصطفى1545171721016133

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0ادبيمهند علي طليع مجيد1546171721021106

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0ادبيعبد هللا سمير ياسين حسن1547171721011050

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0ادبيباسل طه احمد حسين1548171721025061

كلية الحقوق/جامعة الموصل494.0ادبيزينب محمد يوسف جميل1549171722302054

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0احيائيفراح توفيق رشيد حسن1550311742045036

كلية الحقوق/جامعة الموصل504.0احيائينور امير عباس حسن1551231742087183

كلية الحقوق/جامعة الموصل475.0احيائيصالح الدين احمد ابراهيم فرمان1552331741021009

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0احيائيمصطفى احمد غايب عبد1553171741351057

كلية الحقوق/جامعة الموصل458.0احيائيجوان خالد يوسف اسماعيل1554331742062007

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0احيائيمحمد عباس حسين عباس1555171741021086

كلية الحقوق/جامعة الموصل535.0تطبيقياحمد  ثامر فاضل فتحي1556171751015003

كلية الحقوق/جامعة الموصل486.0تطبيقياسعد شكر محمود مصطفى1557171751020006

كلية الحقوق/جامعة الموصل442.0تطبيقيبكر علي حسين حمزه1558231751251074

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل598.0ادبيوسن محمد ايوب محمود1559171722288128

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل561.0ادبيداليا جمال عبد الجبار محمد1560171722288038
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل553.0ادبياحمد يحيى احمد مطرود1561171721026046

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل545.0ادبيحال صالح الدين جاسم محمد1562171722302018

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل543.0ادبياحمد موفق قاسم الياس1563171721026042

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل533.0ادبيزهراء علي حسين قاسم1564171722285044

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل528.0ادبيمحمد ابراهيم حسن محمد1565171721084073

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل527.0ادبيخالد سعد حمد محيميد1566171721026074

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل522.0ادبيمحمد عدنان عابد مولود1567171721019122

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل521.0ادبيايه عمار أسامة عبدالهادي1568171722254012

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل517.0ادبيفرحان خليل فرحان اسماعيل1569171721027166

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل517.0ادبياالء عمار فتحي عزة1570171722288015

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل516.0ادبيسعد محمد خلف حسين1571171721027085

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل511.0ادبيغائب عبد هللا حسين حمادي1572171721026181

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل505.0ادبيعلي فالح حسن ياسين1573171721026154

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل503.0ادبيخالد جمال غانم خالد1574171721010021

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل502.0ادبياالء نشوان خضر حمودي1575171722297006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل501.0ادبيبالل احمد محمد محمود1576171721026056

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل499.0ادبيرشا احمد جياد صالح1577171722315034

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل499.0ادبيمحمد بشار غانم سليمان1578171721019104

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل497.0ادبيمصطفى عمار حاتم هاشم1579171721016118

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل497.0ادبيراكان عبد هللا حسين صالح1580171721026083

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل497.0ادبيمصطفى محمود مال هللا سعيد1581171721144147

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل496.0ادبيشهاب خالد شهاب عزيز1582171721020033

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل493.0ادبيامجاد معد حسيب حمدي1583331722401002

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل492.0ادبيدنيا محمد يونس حسن1584331722070006

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل491.0ادبيرافع الياس احمد جاسم1585171721010026

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل491.0ادبيماجد محمد سعيد صالح1586171721025184

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل491.0ادبيسجى سعود ذياب حسن1587171722267068

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.0ادبيعمر حسن علي شالش1588171721350100

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.0ادبيقحطان محمد عبد هللا جرو1589171721026199

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل490.0ادبيسفيان وليد اسماعيل ابراهيم1590171721011033
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ادبياحمد محمد علي سلوم1591171721025041

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ادبيعمر منهل خالد محمد1592171721024043

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ادبيمريم فراس خالد ادريس1593171722289058

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ادبيزيد سعد عمر محمود1594171721015141

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل489.0ادبيحسام جاسم محمد حسين1595171721021032

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل488.0ادبيعلي عبد الجبار احمد جاسم1596171721026152

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل487.0ادبيكرم جعفر محمود عبد الرزاق1597171721016098

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل487.0ادبيجمعه حسين جمعه غريب1598171721019023

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل531.0احيائيأروى عبد الكريم محمد قاسم1599131742234001

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل466.0احيائيمحمد سعد مظفر احمد1600171741144116

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل487.0تطبيقيزيد اياد محمد قاسم1601111751209055

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0احيائيدنيا مروان صالح احمد1602171742302076

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0احيائيمحمد يعكوب علي يونس1603171741142077

كلية التمريض/جامعة الموصل669.0احيائيمصطفى  موفق رشيد محمد1604171741015171

كلية التمريض/جامعة الموصل666.6احيائياحمد عمار غانم عبدهللا1605171741028030

كلية التمريض/جامعة الموصل666.0احيائيعبيدة عامر عون الدين محمد1606171741017158

كلية التمريض/جامعة الموصل665.0احيائيصهيب فتحي يونس احمد1607171741195008

كلية التمريض/جامعة الموصل664.6احيائيزيد صدام خزعل يحيى1608171741023044

كلية التمريض/جامعة الموصل663.0احيائيمحمد عبدهللا محمود عبيد1609171741077047

كلية التمريض/جامعة الموصل662.0احيائيشيرين شاكر محمود شاهين1610171742301083

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0احيائيمحمد يوسف عبدالجبار يوسف1611171741028288

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0احيائياحمد ازهر سليمان صالح1612171741017007

كلية التمريض/جامعة الموصل649.0احيائيدعاء طارق سهيل نجم1613171742267039

كلية التمريض/جامعة الموصل648.0احيائيجنار احمد محمد احمد1614171742251040

كلية التمريض/جامعة الموصل647.0احيائيعذراء عالءالدين مال هللا عزيز1615171742232137

كلية التمريض/جامعة الموصل642.0احيائيمها رضوان محمدسعيد علي1616171742237220

كلية التمريض/جامعة الموصل630.0احيائيهيام محمدطاهر اسماعيل شامي1617171742230120

كلية التمريض/جامعة الموصل630.0احيائيسوسن عبدالكريم مصطفى  علي 1618171742251090

كلية التمريض/جامعة الموصل624.0احيائيجنان عبدهللا طه سلطان1619171742304008

كلية التمريض/جامعة الموصل622.0احيائيزينب خالد عبداالمير صالح1620171742288173
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كلية التمريض/جامعة الموصل619.0احيائيامنة داود سالم محمد1621171742237024

كلية التمريض/جامعة الموصل619.0احيائيعال معتز ذنون يونس1622171742237179

كلية التمريض/جامعة الموصل619.0احيائيافراح شهاب احمد سليمان1623171742288034

كلية التمريض/جامعة الموصل619.0احيائيزهراء قاسم رضا بكتش1624281742060026

كلية التمريض/جامعة الموصل618.0احيائيزينب انور  احمد فتحي1625171742290100

كلية التمريض/جامعة الموصل614.0احيائيفاطمة سالم محمود سليم1626171742291104

كلية التمريض/جامعة الموصل613.0احيائينور رافع ابراهيم احمد1627171742290169

كلية التمريض/جامعة الموصل613.0احيائيسعاد  عبد العزيز  خليل عزيز1628171742302129

كلية التمريض/جامعة الموصل612.0احيائيمروة هاشم جارو حميد1629171742296133

كلية التمريض/جامعة الموصل611.0احيائيهبة حسن حمد طه1630171742289223

كلية التمريض/جامعة الموصل610.0احيائيرؤى محمود  ياسين احمد1631171742267043

كلية التمريض/جامعة الموصل609.0احيائيسندس جبار احمد حسين1632171742235110

كلية التمريض/جامعة الموصل609.0احيائيرحمة مشعل احمد محمود1633171742291062

كلية التمريض/جامعة الموصل608.0احيائينجوى وليد ياسين عباس1634171742262022

كلية التمريض/جامعة الموصل607.0احيائيسرى يحيى  قاسم ابراهيم1635171742251085

كلية التمريض/جامعة الموصل607.0احيائينجوه إبراهيم محمود ناصر1636171742291116

كلية التمريض/جامعة الموصل606.0احيائياساور محمد جاسم حمدي1637171742305005

كلية التمريض/جامعة الموصل605.0احيائيزينه سامي فتاح هادي1638171742293114

كلية التمريض/جامعة الموصل605.0احيائيشيماء  عماد لقمان  امين1639171742289146

كلية التمريض/جامعة الموصل604.0احيائيرسل احمد  صبري عبد هللا1640171742314023

كلية التمريض/جامعة الموصل604.0احيائيزهراء حيدر علي فاضل1641181742244017

كلية التمريض/جامعة الموصل604.0احيائيشيماء  ثامر  ذنون  خضر 1642171742297072

كلية التمريض/جامعة الموصل603.0احيائيامنة محمد فتحي حسين1643171742286022

كلية التمريض/جامعة الموصل601.0احيائيدعاء رياض محسن محمد يونس1644131742242014

كلية التمريض/جامعة الموصل600.0احيائيمها  عدي غانم عبد هللا1645171742302177

كلية التمريض/جامعة الموصل598.0احيائيضحى عبدالستار يونس حسن1646171742290126

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل617.0احيائيمحمد حسن احمد علي1647171741195010

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل602.5احيائيمغيرة مزيد سالم فتحي1648171741011218

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل577.0احيائيعبدالرحمن محمد ابراهيم عبدهللا1649171741144062

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل542.0احيائيمهند رائد عادل ذنون1650171741015190
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل537.0احيائييوسف درويش عبدهللا ناصر1651171741012186

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529.0احيائيعبدالرحمن اسماعيل حميد محمد1652171741018077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل525.0احيائيحنين طه يونس صالح1653171742300017

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل503.0احيائيايمن نوفل محمود محمد1654171741144026

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0احيائيخالد فيصل عبد العزيز خالد1655331741011014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل495.0احيائيعلي شهاب احمد خلف1656211741270024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل493.0احيائيمحمد  احمد  يونس  احمد 1657171741084070

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل488.0احيائياحمد عبد القادر محمد سعيد عليوي1658101741017007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل487.0احيائيايالف غافل عباس جاسم1659271742055025

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل482.0احيائيمصعب عباس فاضل ابراهيم1660271741015041

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل479.0احيائيسيف ذو الفقار حيدر عبد نجم1661241741203107

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل475.0احيائيعمر طارق جاسم محمد1662101741013094

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل473.0احيائياحمد خلف حسن مناور1663131741244001

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0احيائيعثمان عفيف عبد الرحمن سعيد1664171741017165

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0احيائيكرار محمد داشر حسين1665221741020053

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0تطبيقيعلي ماجد محي حسن1666241751003079

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل425.0تطبيقيمجتبى طه عبعوب لبي1667141751019071

قسم التعليم الزراعي/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل421.0احيائيمحمد عدنان اسماعيل راضي1668231741017140

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل460.0تطبيقيرفاه راجح مصطفى عبدالعزيز1669171752294017

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل432.0تطبيقيمحمد فريح مريشد محمد1670151751020047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0احيائيمحمود خالد سلمان خلف1671201611002135

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل561.0ادبيسعد احمد سعد هللا عبد1672171721010030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل559.0ادبيرند محمد علي رضوان  محمد علي1673171722251027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل559.0ادبيفهد مد هللا ادروس جروح1674171721026316

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل555.0ادبيبشار محمد جاسم حمادي1675171721080027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل553.0ادبينور خليل شهاب احمد1676171722315089

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل552.0ادبيايمان اكرم حسون مرعي1677171722302009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل547.0ادبيهشام سفيان سالم مهيدي1678171721350143

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل546.0ادبييوسف عبد هللا محسن علي1679171721350153

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل544.0ادبيوسام نوح خليل محمد1680171721350146
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل541.0ادبيصهيب ثامر محمود حمودي1681171721028052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل541.0ادبيهبه ناثر فخري سليمان1682171722285104

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل536.0ادبيايناس  ابراهيم يونس  محمد1683171722251008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل533.0ادبيسفيان عباس برع احمد1684171721077037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل529.0ادبيانس اسعد محمد صبري1685171721016023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل529.0ادبيزينب سليمان فخري سليمان1686171722267060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل528.0ادبيميس يوسف حسين زيدان1687171722288104

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل528.0ادبيرحمه كريم عبد الهادي مجيد1688171722305020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل527.0ادبيرحمة باسم غانم سعيد1689171722292016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل526.0ادبياحمد خالد سعيد مجيد1690171721025012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل526.0ادبييحيى ضياء احمد عبد القادر1691171721351184

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل524.0ادبيهمام عزام عبد محمود1692171721011115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523.0ادبيبراء هاني ادريس صالح1693171722288032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0ادبيدالل مقداد طارق طه1694171722302027

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0ادبيهمام ابراهيم حسين عبد القادر1695171721026281

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0ادبيايمن سليمان يونس نجم1696171721025056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522.0ادبينور سعد محمد عجيل1697171722315091

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل521.0ادبيايمان رياض صبري محمد علي1698171722230009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل521.0ادبيمصطفى محمد صالح احمد علي1699171721011104

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل521.0ادبيخليل عمار خليل محمود1700171721010024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل520.0ادبيمحمد عالء يحيى قاسم1701171721026232

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل520.0ادبيمحمد منير ناطق صالح1702171721350124

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل520.0ادبياستبرق ساهر عبد الرحمن مصطفى1703171722297065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0ادبيعمار صبحي علي ايوب1704171721021073

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل519.0ادبيمصطفى خالد يونس مصطفى1705171721018176

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0ادبيلمياء حازم احمد حسون1706171722290119

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0ادبيخلف علي صالح علي1707171721010023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل518.0ادبييونس هاشم فتح هللا عبوش1708171721350155

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0ادبيعلي حامد عواد سليمان1709171721026147

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0ادبيخالد علي عواد علي1710171721010022
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517.0ادبياحمد فتحي احمد فتحي1711171721025038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0ادبيفراس ذنون يونس صالح1712171721025165

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0ادبيفرح احمد يوسف مصطفى1713171722230058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0ادبيانس عبد السالم ذنون محمود1714171721012035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0ادبيسفيان حامد محمود حسين1715171721021050

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516.0ادبيحسن مهند عبد الخالق عبد الرحمن1716171721028034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0ادبيمحمد توفيق محمد صديق1717171721028107

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل515.0ادبياحمد محمود صالح علي1718171721025042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0ادبيفراس فهيم عبود خلف1719171721015080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0ادبيكرم فارس فتحي سلطان1720171721026315

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0ادبيفارس خضر صالح محمد1721171721025164

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0ادبيمريم عبد الناصر ابراهيم محمود1722171722232060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513.0ادبيخليل جاسم محمد احمد1723171721026076

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل512.0ادبيسراء خالد مال هللا بالل1724171722237065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل512.0ادبيمؤيد صالح سالم ابراهيم1725171721025182

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0ادبياحمد هيثم محمد ذنون1726171721025046

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0ادبينور محمد سعيد محمد1727171722232070

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل511.0ادبيعمر اسماعيل علي عطية1728171721018113

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0ادبيرغد محمد عيسى خلف1729171722297025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0ادبيمحمد حازم عزيز صالح1730171721144111

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0ادبيذكرى  مال هللا احمد حسين 1731171722251017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0ادبيوعد علي حسين علي1732171721026292

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل510.0ادبيعمر علي عمر شيخو1733171721028092

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0ادبيعبد هللا نواف عبد فتحي1734171721024035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0ادبيأيمن منهل احمد صلو1735171721026007

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0ادبيكرم حازم جلود عبد هللا1736171721025172

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0ادبيعلي فارس حازم يونس1737171721028080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0ادبيندى عبد هللا رمضان خلف1738171722267108

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل508.0ادبيامير علي محمد حمادي1739171721025051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0ادبيحسين عبد الحميد فتحي رمضان1740171721021036
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0ادبيانعام اكرم الزم طه1741171722300006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0ادبيعبد الرحمن ساهر عبد الرحمن مصطفى1742171721144066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل506.0ادبيرانيا هشام جمال الدين محمد امين1743171722292014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل505.0ادبيايمن وكاع جاسم حسون1744171721024013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0ادبيمحمد ابراهيم محمد صالح علي1745171721028105

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل504.0ادبيكرم مؤيد ياسين محمد1746171721025175

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0ادبيمحمد عصام فتحي يونس1747171721017085

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0ادبياسماء علي حسن علي1748171722230001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0ادبيسيف خالد خطاب حسين1749171721018078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل503.0ادبيلمى يونس حازم يونس1750171722290118

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0ادبيجاسم محمد صكر حمود1751171721025066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0ادبيمروة حازم احمد محمدامين1752171722296062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502.0ادبيمأوى عصام سالم عبد الكريم1753171722232057

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل501.0ادبيسالم احمد سالم احمد1754171721024021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ادبيفهد حسين محمود فتحي1755171721025166

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ادبيخليل خير هللا طه سليمان1756171721028038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ادبياحمد قيدار عبد الغني محمد1757171721026032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ادبياحمد سعد بشير محمد1758171721028008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل500.0ادبيسجى  علي بكر   يونس1759171722251035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0ادبيشجاع علي عبد حماوي1760171721011038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0ادبييوسف ثامر يحيى نجم1761171721351188

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0ادبيشهد تحسين سعيد احمد1762171722237069

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل498.0ادبيعبيده احمد حازم محمد1763171721024036

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0ادبياحمد عالء عبد القادر محمد1764171721028013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0ادبيمحمد عيسى صالح عبد1765171721144128

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0ادبيجمال فالح جمال كامل1766171721018042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0ادبيرسل رائد عبد الرزاق بشير1767171722291042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل497.0ادبيعبيدة فيصل شكر محمود1768171721012094

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل496.0ادبيمحمد شعالن محمد جاسم1769171721350115

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ادبيصفوان ابراهيم اسماعيل ولي1770171721080058
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ادبيعامر خالد ابراهيم احمد1771171721025114

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ادبيصكر احمد محمود صويلح1772171721350067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ادبيكرم ضياء الدين غازي مجيد1773171721144101

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل495.0ادبيعبد الرحمن عبد الرزاق سعيد حسن1774171721012082

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0ادبيمحمد عبد السالم محمد حسين1775171721144124

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0ادبيحسام عبد جاسم محمد1776171721025074

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبيتبارك محمد غانم يحيى1777171722302015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبيدعاء منيب حسن مرعي1778171722302024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبيمحمد محمود حسين مضحي1779171721144133

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبياسماعيل محيميد علي عينو1780171721019016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبياسراء احمد محمد رجب1781171722305002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبيسجى احمد جاسم خلف1782171722267067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبيحسين جاسم حسن جاسم1783171721025078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل493.0ادبياحمد طه احمد عيدان1784171721025026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0ادبيحاتم عبد الكريم سعيد حميد1785171721018043

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0ادبياية محمود مصطفى حمو1786171722237025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0ادبيابي انوار حيدر عبد الكريم1787171721144002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0ادبيشيرين اياد مال هللا شيت1788171722237072

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492.0ادبيسجا مقداد حامد شهاب1789171722289042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيمريم احمد حسن علي1790171722296064

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيمصطفى محمود محمد احمد1791171721028134

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيمصطفى يعرب خليل ابراهيم1792171721026269

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيبراء  قاسم محمد صعب 1793171722251009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيساجر فارس شاهين حسين1794171721018067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيحسين علي غانم يحيى1795171721028035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيمحمد وليد غانم محمود1796171721350126

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيمصطفى علي اسماعيل حامد1797171721021102

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل491.0ادبيعبد الرحمن نزيه غانم يونس1798171721025120

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيسحر بشير ميسر سليمان1799171722291057

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبياحمد صباح عبد الجليل حسين1800171721144005
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيعمر محمد علي جدوع1801171721350101

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيياسين فارس سالم سلو1802171721015136

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيميعاد وعد هللا محمد سعيد حسين1803171722291080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيافنان عماد جابر عبد اللطيف1804171722302006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيرشا عادل محمد طه1805171722297072

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيمروه شهاب احمد يونس1806171722302077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيجمال عبد الملك رجب يوسف1807171721350037

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0ادبيمريم سليمان عباس حمزة1808171722235082

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبياحمد عبد السالم عبد هللا سلطان1809171721021011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيعبيدة رعد محمد احمد1810171721021066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيجنان فاروق سعيد شيت1811171722302016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبينوار محمد محمود سليمان1812171721025260

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيسعد الدين علي قاسم اسود1813171721350058

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيحسام مأمون عادل راشد1814171721011025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيزينب عبد الرحمن ادريس صالح1815171722302051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيمحمد فوزي جميل قاسم1816171721018165

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيصالح يوسف صبحي مسير1817171721026110

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489.0ادبيزيد عمر صبار محمد1818171721018066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0ادبيحسين خليل محمد نوري1819171721350041

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0ادبيعمر محمود عبد الهادي عبد الغفور1820171721026177

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0ادبيدينا بسام حازم محمد علي1821171722289024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل488.0ادبيعبد هللا رياض يحيى محمد علي1822171721012090

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيحنان محمود هيجل محمود1823171722291033

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبياحمد طالل مصطفى ناصر1824171721025025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيمحمد احمد فتحي خضر1825171721028106

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيابراهيم احمد خضير ابراهيم1826171721021001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيسارة عماد شعبان محمد1827171722290075

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيفراس عبد الرزاق امين محمد1828171721026187

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0ادبيسيف احمد محمد خلف1829171721018077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيبدويه عبدالرحمن يونس سليمان1830171722291024
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيسرمد احمد ابراهيم فدعم1831181721122052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيوليد محمود محمد جار هللا1832171721018203

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيحسين علي سهيل صالح1833171721350042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيعلي مروان محمد مهدي1834171721144081

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبيسارة عبد العليم يحيى قاسم1835171722301042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل486.0ادبييوسف طارق جياد عائد1836171721144166

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيفيصل علي حسن اسماعيل1837171721077071

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبياحمد محمد عبد هللا عمر1838171721021013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيليث صدام خزعل يحيى1839171721017075

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبييونس احمد يونس احمد1840171721011124

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيوليد خالد محمد مرعي1841171721018192

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيعمار علي عبد حماوي1842171721011066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبيعمر ضياء يونس عزيز1843171721016089

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبياحمد عادل اسماعيل ابراهيم1844171721028010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل485.0ادبياحمد عبد الرحمن طه عبد1845171721144006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ادبياحمد شعبان حسين علي1846171721350008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ادبيزكريا عبد السالم محمد سعيد1847171721142045

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ادبيمحمود يونس عبد حقي1848171721015117

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ادبيمشاعل انور شاكر عبد العالي1849171722289059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484.0ادبيمحمد ناظم احمد جدوع1850171721018168

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبياحمد عبد الحميد محمد حسين1851171721021122

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبيتقى محمد عزيز حسن1852171722296015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبيفواز يقظان مظفر سعيد1853171721016096

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبينور احمد خضر محمود1854171722288107

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبيساهر كواس عبد هللا ناصر1855171721018068

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبيليث عدنان حامد سعيد1856171721351119

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483.0ادبيعلي عماد الدين يحيى خضر1857171721026153

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514.0احيائيمحمد سامي ذنون عبد الرحمن1858171741011177

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل509.0احيائينور ميسر محمود محمد سعيد1859171742289219

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل494.0احيائيسالم محمد سالم طه1860171741142032
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل487.0احيائيطه حازم طه يونس1861171741026164

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل481.0احيائيمحمد مضر محمد صبيح سعودي1862171741028274

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل460.0احيائياحمد رضا معجال مهدي1863231741185003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل458.0احيائيرسل حسين علوان جبر1864141742108032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0احيائياثير سعيد حمد محمد1865201741062002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيكوثر امين محمد حسين طعمه1866141742141006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0احيائيتمارة رسول حبيب علوان1867241742123025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0احيائيديما  حكيم لقمان حامد1868171742302077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0احيائيرانيا حسين نجم عبيد1869231742091022

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0احيائيبكر احمد عدنان شريف1870311741013011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0احيائيعبد هللا خالد ابو جاسم عبد1871241741003094

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0احيائيمحمود وسام احمد سعيد1872171741028300

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل441.0احيائيسرى صالح نصيف جاسم1873121742084021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0احيائيمحمد تقي صباح عيدان حمود1874161741078013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0احيائيمؤمن عبد العليم عبد الرحمن صفو1875201741063026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيطه قحطان رشيد برجد1876201741067078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيميثم شاكر محمود محمد1877201741073113

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيمصطفى جواد كاظم شنود1878231741176030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0احيائيمرتضى حيدر ساجت خالطي1879261741011123

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0احيائيمحمد سمير زينل صالح1880201741002067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478.0تطبيقيصقر طالل ارحيل عواد1881181751340018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456.0تطبيقيمحمد زياد طارق عزيز1882131751240011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0تطبيقيمصطفى خير هللا محسن فندي1883121751008024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0تطبيقيشجاع شهم حمودي اسماعيل1884141751020048

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0تطبيقياالء محمد رفعت عبد هللا1885201752104001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0تطبيقيمهيمن فاضل باقر حسين1886251751007341

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل614.0احيائيانفال صالح الدين حامد حمدي1887171742288050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل605.0احيائيسارية مازن أنس عبدالمجيد1888171742300036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل598.0احيائينبأ نبيل احمد محمد1889171742302183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0احيائيامنة فارس غثيث خضر1890171742294046
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0احيائيأسراء محمود محمد علي1891171742251011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0احيائيخالد  عمار  محمود  يونس 1892171741084028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0احيائيايناس عبد يونس فتحي1893171742286041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل575.0احيائيدالل سليمان احمد حموش1894331742070009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل568.0احيائيمحمود عبد هللا محمد منصور1895171741026382

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0احيائيعذراء  محمد صالح سعيد ابراهيم1896171742237176

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558.0احيائيحسن قاسم محمود محمد1897171741028089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0احيائيعبدالوهاب نبيل سعيد احمد1898171741028175

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل557.0احيائياوراس طالل عبدالقادر احمد1899171741027059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائيمحمد علي جمعة حسن1900171741028267

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائيشهد فراس نافع احمد1901171742286150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائيأمل همام نذير  جاسم1902171742289025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائيزهراء محمد صالح  خلف1903171742290095

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائياية عبدالقادر حوده جاسم1904171742316006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0احيائيشروق علي  جاسم فتحي1905171742290116

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0احيائيضحى  خالد شحاذة علي 1906171742251103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل549.0احيائياستبرق خالد يحيى  محمدعلي1907171742251004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0احيائياالء فالح شبيب خميس1908331742040014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0احيائيمريم سعد حسين علي1909171742237207

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0احيائيمصطفى يونس عزيز احمد1910171741144147

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0احيائيرغد بشار عمر خضر1911171742237094

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547.0احيائيفهد عبدهللا محمد حمدان1912171741142065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0احيائييوسف لقمان يونس ذنون1913171741025189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0احيائيإسراء باسل ذنون يونس1914171742289005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل543.0احيائيحسين رشيد سلطان جمعه1915331741013009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0احيائيعبيده ذنون يونس فلح1916171741024050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0احيائيعبير  ظافر  حكمت  حسن 1917171742297082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542.0احيائيعائشه نشوان محمد حمودي1918171742288238

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0احيائيطه جنيد طه عبو1919171741020057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0احيائيهند يعقوب يوسف طه1920171742265022
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0احيائيسارة شيرزاد صديق عبد هللا1921171742296079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0احيائيبراء باسل قاسم خالد1922171742286044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540.0احيائيسعدية ربيع هاشم علي1923171742316033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0احيائيمحمد نصر هللا محمود محمد1924171741026367

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539.0احيائياسراء حازم يونس ابراهيم1925171742251009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0احيائيمحمود ياسين جاسم حمودي1926171741016117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0احيائيسجى    اسامه يحيى خضر1927171742302124

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0احيائيعلياء انور عرفات علي1928331742043027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل537.0احيائيلؤي خليل ابراهيم قادر1929171741018115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0احيائيآيه انور عرفات علي1930331742080019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0احيائيمنى تركي بشير نجم1931171742235150

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0احيائيبنان رضوان احمد محمد1932171742232058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيريهام زيدان محمد خلف1933171742291072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيرفل محمد حسين ياسين1934171742299051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0احيائيضحى وليد حميد عبدالياس1935171742235123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل533.0احيائيفرح عبد الباسط يونس حسين1936171742291107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0احيائيقمر احمد ناصر ذنون1937171742288256

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل532.0احيائياسامة محمود احمد نجم1938171741350006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0احيائيفرح ميسر جاسم محمد1939171742291108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0احيائيفاطمة فارس يوسف سليمان1940171742315115

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0احيائيغفران ارشد صديق محمد1941171742302155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل531.0احيائيمهند محمد عبدالستار يونس1942171741015191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0احيائيميس اسماعيل  يونس محمد1943171742290158

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل529.0احيائيعمر معمر سالم اسماعيل1944171741028211

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0احيائيمحمد سامي محمد حسين1945171741015144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل528.0احيائيمحمود صبحي عبدالحافظ مصطفى1946171741340022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0احيائيانفال حسين علي عبد هللا 1947171742230029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل526.0احيائيمجد  فوزي عباس  عبداللطيف1948171742289185

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيمرام سالم سعدهللا سلطان1949171742268090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيمعن يحيى قاسم إبراهيم1950171741080172
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيغزوان خضر ادريس محمد1951171741016091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائياحمد ابراهيم طه حسن1952171741026008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيعثمان عبدالكريم محمد سعيد1953171741028179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيعياده مرفوع عباس محنش1954171741020089

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل525.0احيائيمريم وعدهللا علي مصطفى1955171742288274

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل524.0احيائيثراء محمد  محمود محمد1956171742237057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.8احيائيايمان اسامة عبدالمنعم ياسين1957171742286040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0احيائيمي صالح ذياب صالح1958311742080059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0احيائيضحى محمد نجم عبو1959171742299087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0احيائينور احمد حمدون احمد1960171742251152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0احيائياسماء احمد خليل  ابراهيم1961171742290020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0احيائيعبدالرحمن ابراهيم احمد سليمان1962171741025077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0احيائيطه بشار سامي عبد الرزاق1963171741026163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0احيائياحمد رافع احمد علي1964171741195001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل519.0احيائينور  زياد عبد الكريم محمد1965171742267130

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0احيائيغيث عبد الرحمن محمود حسين1966331741070190

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0احيائيحنين احمد حاجي خليل1967171742289066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0احيائيرانيا جاسم محمد احمد1968171742291055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0احيائيشهد احمد الياس احمد1969171742301076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0احيائي تقى قتيبة طه علي1970171742291002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0احيائياحمد خالد الياس خضير1971171741028018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0احيائيرحمه عامر غانم ذنون1972171742302085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0احيائينور شاكر محمود رمضان1973171742235169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0احيائيدعاء فوزي عبدالكريم عبدهللا1974171742305022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل515.0احيائيساره ستار حميد شهاب1975311742034010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0احيائياكرام مجول زيدان حامد1976171742288036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل514.0احيائيرحمة سعد اكرم محمد1977171742286082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0احيائيحسام حازم محمد محمود1978171741026088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل513.0احيائيحسين بشير عبدهللا محمد1979171741025039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0احيائيزينب  فائز محمد حسين1980171742289112
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0احيائياياد محمد بهجت عبد الرحمن1981171741350007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0احيائيمحمد  ناصر احمد فتحي1982171741015135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0احيائيسالم ياسر حازم علوان1983171741026131

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0احيائيرسل يونس محمد صالح احمد1984171742291064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0احيائيهبه نزار محمد كمال1985171742288313

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل511.0احيائيسجى  جاسم محمد علي1986171742314034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0احيائيبسمة عبدالكريم صالح احمد1987171742315033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل509.0احيائيدعاء فائز محمد حسين1988171742289070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0احيائياالء جاسم محمد طه1989171742344002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0احيائيمحمود طلعت احمد شريف1990171741157020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0احيائيخالد وليد نوري عبد هللا1991171741350014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0احيائيعبد هللا صالح جلعو اذياب1992171741011117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0احيائيسجاد محمد عيد يونس علي1993171741012061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل505.0احيائيمنذر شاكر توفيق عبد هللا1994251741005011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0احيائينادين أحمد محمد أحمد1995311742002010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل504.0احيائيلمياء داؤد سالم محمد1996171742305059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0احيائيعلي امير صبري  عبد الباقي1997171741157010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0احيائيحنان ناصر شاهر سليمان1998171742293093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0احيائيليث داود سالم جاسم1999171741028230

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل501.0احيائيأصالة جاسم محمد حسين2000171742291010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل499.0احيائيمحمود الزم فيصل حسين2001171741186050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0احيائيزينب  ارادن  عبداللـه  سليمان 2002171742297053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0احيائيساره نذير بشير عيدان2003171742295047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل496.0احيائياسماء احمد فتحي عبد2004171742300005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0احيائيمحمد حازم محمد علي2005171741026309

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0احيائيعائشة وسام عبد الغني عبد هللا2006131742242033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0احيائيحارث ليث حيدر مصطفى2007171741026084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0احيائيرحمة محمد باقر فاضل اسماعيل2008171742296055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0احيائيعمر خالد حسن ذنون2009171741016083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0احيائيمحمد طالب غانم محمد2010171741026332
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0احيائيطيف ثائر غازي شيت2011171741028135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0احيائيفاتن مدحت توفيق ابراهيم2012171742296114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0احيائيهبه عبد الرضا عبد عون مشكور2013241742112024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0احيائياية حسين طه يوسف2014331742041004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0احيائيعثمان احمد عباس جاسم2015191741350039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيساجر محمد موسى عطا هللا2016171741025056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيهبه ازهر  سلطان فتحي2017171742302200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيرضاء حسن مكطوف جباره2018261742088029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائييونس مزاحم عبد هللا احمد2019171741026460

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيمحمد يوسف حسين زيدان2020171741028287

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيمشتاق محمد احمد خضر2021171741028302

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيسعد سالم رمضان علي2022171741026136

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0احيائيفوز  خالد  يونس  يحيى 2023171742297093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0احيائيشعالن محمد احمد خضر2024171741026151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل651.0تطبيقيزهراء كمال قاسم محمد2025171752297008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل592.0تطبيقيأحمد صالح فاضل جاسم2026171751144005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0تطبيقيانفال خالد محمود يونس2027171752290010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0تطبيقيمروة علي عبدالجبار مصطفى 2028171752251023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0تطبيقيابراهيم طه محمد عزيز2029171751142002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل571.0تطبيقيضحى  باسم علي طه2030171752251018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0تطبيقيمصطفى اكرم طه شاكر2031171751026179

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل548.0تطبيقيرياض أحمد علي محمود2032171751144025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0تطبيقيأحمد رعد محمد علي حميد2033171751144004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل538.0تطبيقيحسن توفيق احمد خلف2034171751020041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل535.0تطبيقيعماد عبد القادر حامد داؤد2035171751144045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل534.0تطبيقياحسان مرعي حسن خلف2036171751021002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل527.0تطبيقياحمد علي خضر حسين2037171751020003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل523.0تطبيقيوليد خالد محمد فوزي حسن2038171751020034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0تطبيقيمحمد ياسر عبد الرحمن اسماعيل2039171751016044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل522.0تطبيقياحمد  جاسم  محمد إبراهيم2040171751080004
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل521.0تطبيقيياسر  عمار محمد سليمان2041171751015101

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0تطبيقيعلي يونس جلود خضير2042171751080039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0تطبيقييوسف فارس صادق يونس2043171751026205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل518.0تطبيقيمحمد جاسم محمد حيدر2044171751012097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل517.0تطبيقيعبد هللا نزار هاشم عبد هللا2045171751016032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0تطبيقيمحمد صباح علي اسماعيل2046171751012104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل516.0تطبيقيعبد الرحمن عبد الرزاق علي محمد2047171751026081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل510.0تطبيقيمصطفى فواز حامد صادق2048171751017122

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل507.0تطبيقيعائشة شامل مزعل مصطفى2049171752299021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل506.0تطبيقيرندا احمد اكرم نجم الدين2050171752237020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0تطبيقيرحمه خيرهللا طه احمد2051171752251009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0تطبيقيمصطفى رافع عبد القادر عبد الوهاب2052171751144077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل500.0تطبيقياالء  محمد سليمان خلف2053171752251003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0تطبيقيسارة ابراهيم عبد عباوي2054171752289027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0تطبيقيزيد فائز قاسم يحيى2055171751012047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0تطبيقيعيده حمد محمد حسن2056171752288046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل498.0تطبيقيدعاء خزعل دحام عبدالقادر2057171752237015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0تطبيقيعبد هللا زاهر يونس داؤد2058171751016030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل494.0تطبيقيشيماء شامل احمد يونس2059271752076012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل493.0تطبيقيمرتضى سالم طه إبراهيم2060171751351056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل490.0تطبيقيمصطفى باسم مصطفى محمد2061171751026180

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0تطبيقياحمد سالم يونس سلطان2062171751012011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0تطبيقيطارق محمد حمد محمد2063171751026071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0تطبيقيعمار خليل مرضي عبدهللا2064171751025051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0تطبيقيمروان محمد يحيى حسين2065171751012114

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0تطبيقيسنا زياد حميد طه2066171752290024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0تطبيقيرحمة عادل محمود خطاب2067171752232013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0تطبيقيمحمد رياض محمد سليمان2068171751028073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0تطبيقيكرم محمد ادريس علو2069171751028066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0تطبيقيكرم ناظم يوسف احمد2070171752267019
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0تطبيقيخليل إسماعيل احمد خليل2071171751026048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0تطبيقياالء محمد حسين قاسم2072311752058001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل474.0تطبيقيمحمد غانم جاسم محمد2073171751012107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0تطبيقيريا بدران  نايف سعيد2074171752289022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل470.0تطبيقينور يعرب موفق شهاب2075171752296035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0تطبيقيبتول حازم مصطفى محمد2076171752235014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل468.0تطبيقياوس جالل عبدالفتاح حامد2077171751025013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل467.0تطبيقيكاظم عاتي عويد مخور2078221751268019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل464.0تطبيقييوسف احمد عبد السالم رمضان2079171751351067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0تطبيقينور بشار زكي امين2080171752286025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل667.0ادبيرحمة عبدالعالي جاسم محمد2081171722296026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل644.0ادبيهالة رائد محمود محمد2082171722296073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل639.0ادبينسيبة يوسف عبد احمد2083171722237101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل629.0ادبيايمان خالد غانم عبد هللا2084171722230007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0ادبيتماره بشار طارق توفيق2085171722299012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل623.0ادبياحمد كريم عبد هللا رجب2086171721077011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0ادبيفاطمة خالد عيسى رمان2087171722230057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل622.0ادبيرضاب يونس فتحي صالح2088171722314023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل620.0ادبيذكرى يحيى يونس احمد الذنون2089171722251019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0ادبيرحمه ابراهيم احمد سليمان2090171722267040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل619.0ادبيمحمد سعد عباس فرحان2091171721026226

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0ادبيياسمين طه ياسين قاسم2092171722299069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0ادبيعبد هللا سهيل عبد هللا حسن2093171721077048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0ادبيعبد هللا محمد عثمان خليل2094171721077051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0ادبيهاجر اسامة يحيى عبد هللا2095171722288120

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0ادبينور عبد السالم عزيز حمرين2096171722291082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل614.0ادبيزينة وليد صالح احمد2097171722285054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0ادبيرغد صدام ابراهيم يوسف2098171722290054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0ادبيزينب احمد سليمان محمود2099171722291050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0ادبيحسن نوري حسن محمد2100171721084025
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0ادبيداليا اياد هاشم ادريس2101171722289021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0ادبيعباس جاسم محمد عيسى2102171721077044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل610.0ادبيمنى عبد الوهاب هزاع اسماعيل2103171722295052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0ادبيياسين حازم محمد حسين2104171721077097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل609.0ادبيعبد العزيز عطا هللا ابراهيم عبد هللا2105171721077046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل608.0ادبيامنة  محمود محمد علي 2106171722251005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل607.0ادبيمحمد ذاكر فيصل عاصم2107171721017082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل604.0ادبيعالء صالح ياسين عبد الرحمن2108171721144077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل603.0ادبيامل خالد مصطفى علي2109171722293003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0ادبيرأفه خالد حامد صادق2110171722302031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0ادبيفرح محمد هادي محمود2111171722302074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل602.0ادبيامنه خالد جمال مجيد2112171722296009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0ادبيعبد العزيز نايف محمد احمد2113171721080069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0ادبيميادة ثامر عبدالغفور شهاب2114171722296066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0ادبيريم ثامر مصطفى جدوع2115171722297076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل600.0ادبيمحمد محمود عبد هللا محمد2116171721026241

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0ادبيزينة محمد منصور نجم2117171722290074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0ادبييونس نشوان محمد صالح حمودي2118171721026311

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل599.0ادبيهبة محمدحسنين خالد محمد2119171722296074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0ادبيعبيدة وليد محمد نوري يحيى2120171721144075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل598.0ادبيشيماء اياد اسعد ذنون2121171722295036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0ادبيحسن غازي عبد هللا حسن2122171721077028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل597.0ادبياية ماهر راقي عبد هللا2123171722290022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل596.0ادبيهيثم كمال صديق محمد علي2124171721018188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0ادبيعمر عبد العزيز عبد هللا جاسم2125171721025155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0ادبيدينا علي محمد عبد هللا2126171722290043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0ادبيمروة ثائر وليد حمدون2127171722288095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل594.0ادبييونس صالح محمود فتحي2128171721077104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0ادبيمريم ياسر غازي ابراهيم2129171722295051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0ادبيمحمد اياد محسن عبو2130171721144108
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0ادبيشهد عماد ادريس عبد هللا2131171722302067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592.0ادبيصهيب سالم عبد هللا ظاهر2132171721077041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل591.0ادبيحنين فوزي يونس علي2133171722290034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0ادبيرحاب حسن علي  ابراهيم 2134171722251022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0ادبيلبنى صباح عبد الجبار مراد2135171722290116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل590.0ادبيامنه حسن اسماعيل مرعي2136171722291011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0ادبيعبد الوهاب يحيى عباس عياش2137171721350086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0ادبيحمد حسين حمد حسين2138171721025082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0ادبينجوى مرعي حسن حبيب2139171722254029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل589.0ادبيعبد السالم حسن احمد محمد2140171721077045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0ادبينور زياد ذنون يونس2141171722315090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0ادبيلمياء عصام عبد هللا فتحي2142171722292040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0ادبيدعاء بشير يونس شحاذة2143171722286020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0ادبيعلي حسان محمد شيت الياس2144171721010061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0ادبيرحمة محمد محمود غائب2145171722237045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل586.0ادبينور كمال عدنان محمد2146171722301079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ادبيحازم عبد اسماعيل عمر2147171721077026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ادبيعمر حازم علي عبد هللا2148171721025152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ادبيحسين صالح احمد جرجيس2149171721077029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل585.0ادبيانفال صائل جاسم غائب2150171722288022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبيعائشة هاني محمد يحيى2151171722301056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبيهبة ياسر احمد عزيز2152171722315099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبياحمد عبد الرزاق عيدان علي2153171721077010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبيغفران صباح محمد سليم عبد الكريم2154171722290104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبيعبد هللا غازي عبد هللا حسن2155171721077049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل584.0ادبيعفراء طالل عبد القادر شيت2156171722237077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ادبيفاطمة طالل محمود مصطفى2157171722294033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ادبياسماء محمد فراس شيت داود2158171722285005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ادبيليلى طه عبد هللا فتحي2159171722237085

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل583.0ادبيوصال فيصل فائق حمو2160171722296078
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ادبيوسام علي ابراهيم علي2161171721350144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ادبينور رياض حمادي عبد2162171722290129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ادبيمريم خالد فؤاد يونس2163171722289057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ادبيسراب سعد شيت محمد2164171722290080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل582.0ادبيهبة ابراهيم نزال صالح2165171722289068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0ادبياحمد رافع محمود مصطفى2166171721021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0ادبيرندة شكر ذنون شكر2167171722298021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0ادبياحمد حسن علي هالل2168171721077005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0ادبيمريم صالح ابراهيم خضر2169171722077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل581.0ادبيمحمد شهاب احمد سليمان2170171721077078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0ادبيعبد الرحمن محمد يوسف حسين2171171721012084

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0ادبيهاجر نبيل نجم عبد هللا2172171722302089

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل580.0ادبيايمان محمد خضير غضبان2173171722291020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبيمهند فالح حسن جاسم2174171721025249

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبياماني مؤيد احمد ذنون2175171722290008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبيمحمد ذنون اسماعيل مصطفى2176171721077075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبيعبد الرحمن عيسى احمد عبد2177171721018088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبيشهد عماد عبد المنعم فائق2178171722299040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل579.0ادبيعفراء عبد الهادي محمد خضير2179171722077005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبيريان علي يونس مصطفى2180171721021043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبيعبد المؤمن عبد الوهاب خليل حمودي2181171721010054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبياكرام داؤد سالم محمد2182171722237006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبيغفران ياسر صالح نوري2183171722292038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبيعمر وعد هللا محمد شاكر محمد2184171721016090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل578.0ادبيعمر اكرم عبد علي2185171721028086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيمريم علي ازهر محمود2186171722288101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيحسن عبد الرحمن اسماعيل عبيد2187171721077027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيعبير مؤيد عبد هللا صالح2188171722232051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيحنان علي عبد الجبار عبد الغفور2189171722289020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيمهند فواز عبد القادر فتحي2190171721028144
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0ادبيمصطفى حاتم احمد محمود2191171721077088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0ادبيطيبة ذاكر حكمت عزة2192171722292034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0ادبيصالح طه خضر ابراهيم2193171721010039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0ادبيزهراء  صبحي حسين علي2194171722251028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0ادبيفاطمة فيصل حسين محمد2195171722296057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0ادبيقتيبة حسن احمد علي2196171721077072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0ادبيحسن عوده عبد هللا محمود2197171721026066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0ادبياية عدنان حسن نايف2198171722292006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل575.0ادبيسالم غازي عزيز جاسم2199171721010034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ادبيغفران عبد الرحمن يونس خلف2200171722288088

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ادبيعالء رعد عبد هللا محمود2201171721021069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ادبياحمد وادي محمود عبد هللا2202171721026045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل574.0ادبيهديل محمد عبد الرزاق بهجت2203171722237114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيصفا فارس يونس عبد هللا2204171722290093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيمصطفى منهل غانم محمود2205171721019132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيحسين خيري حمدون حامد2206171721025079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيفاطمه ضياء عبد السالم محمد امين2207171722267092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيرحمه طه سالم احمد2208171722288044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيبشار سالم احمد جمعه2209171721021023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل573.0ادبيهديل عبدالمحسن طه معيوف2210171722296076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0ادبيزينة ضياء محمد مصطفى2211171722302057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل572.0ادبيمروه صهيب عبد الستار عبد الرحمن2212171722237087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ادبيمروان يونس محمد عبد اللطيف2213171721077087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ادبيمحمد غسان حسون احمد2214171721350121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ادبيساجر سعد عبد هللا مديد2215171721077036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ادبيمرح قصيد نجم عبد هللا2216171722292041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل571.0ادبيوفاء  احمد محمد علي2217171722251072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ادبيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد2218171721012083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ادبيرغد ثامر مصطفى جدوع2219171722297073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0ادبيحنان حازم حسن علي2220171722267032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ادبيرحمة هيثم حازم عبد هللا2221171722315031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ادبياحمد عبد الرحمن اسماعيل عبيد2222171721077009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ادبيحارث خالد شيت سليمان2223171721021030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ادبيمحمد فيصل سالم عزيز2224171721144130

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل569.0ادبيانشراح احمد فرج يحيى2225171722251006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ادبيرحمة بسام محمد علي حسن2226171722292017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ادبييونس رعد مهدي امين2227171721083021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ادبيوليد عبد الحافظ فتحي محمد2228171721077095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل568.0ادبينور شاكر محمود عبد هللا2229171722301076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0ادبيحسن طالل حسين عساف2230171721025075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل567.0ادبيحنان عايد سوادي عبد هللا2231171722316009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبياحمد رياض خضير رزوقي2232171721012013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبيافراح رمضان عبار خضير2233171722290005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبيمروان عامر كريم صالح2234171721077086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبيبراء زيد هالل فتحي2235171722230014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبيحسين فتحي حسن مصطفى2236171721077031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل566.0ادبيايه سعد عبد الرحمن حسين2237171722288030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبينور حازم نجم عبد هللا2238171722288112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبيزينب ازهر عز الدين محمد امين2239171722298023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبيثامر صبحي سالم خليل2240171721026058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبيوسام الفي عبد هللا عطا هللا2241171721026287

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبيجيالن رياض صبري محمد علي2242171722230024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل565.0ادبيياسر ابراهيم يوسف سعيد2243171721350148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ادبيمحمد فتح هللا عبد الجبار محمد2244171721144129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ادبيمحمد راكان احمد ابراهيم2245171721144117

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ادبيغفران فارس ادريس عبد هللا2246171722302073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ادبيحارث طالب اخضير محمود2247171721026060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل564.0ادبيشهد علي ذنون علي2248171722290087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل642.0احيائيسارة ذنون  اسماعيل حسن2249171742289126

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل624.0احيائيزينب عبد المنعم يحيى  رشيد2250171742289115
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل617.0احيائيعبدهللا ثائر عبدالرزاق داؤود2251171741015091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل601.0احيائيسارة احمد سلمان احمد2252171742286129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0احيائياستبرق زياد عبد العزيز ياسين2253171742267003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل588.0احيائيحنين  جاسم  محمد  احمد 2254171742297029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل587.0احيائياالء عبدالرزاق محمد ياسين2255171742315012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل577.0احيائيبان    غسان عبد الواحد عبد هللا2256171742289050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل576.0احيائيآمنه يوسف علي اسماعيل2257171742288011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0احيائياحمد شهاب احمد محمد2258171741344003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل570.0احيائيلؤي خالد عبد هللا حامد2259171741026291

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل559.0احيائيرفل سالم نزال عسل2260171742305032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل558.0احيائيجمال طالل سلطان ولي2261171741080046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل557.0احيائيعبير حسن فرج خلف2262171742235128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل555.0احيائيزينة عبد القادر طاهر حيدر2263171742296076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل554.0احيائيانفال عبدالكريم محمد صديق2264171742305009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0تطبيقينور كفاح خليل يونس2265171752288061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل561.0تطبيقيساره موفق خليل اسماعيل2266171752285014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0تطبيقيباسم محمد مظلوم سلطان2267171751144016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل547.0تطبيقيزيد صالح احمد  صالح2268171751015034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0تطبيقيبدور مهداوي احمد خليف2269171752291004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل531.0تطبيقيهبه حميد مجيد محسن2270171752285023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0تطبيقيشهد هيثم محمود ناصر2271171752301015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل523.0تطبيقيهيثم ناصر مقيم حسن2272171751026194

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0احيائياسماء نجم الدين محمود عبد القادر2273331612040028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0احيائيكلستان علي عباس صالح2274271612057201

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0احيائيزهراء نصير مريبي زرزور2275261612080023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل563.0ادبيامنه فواز عجم فتحي2276171722296011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل560.0ادبيسوزان بشار محمد مصطفى2277171722299037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل557.0ادبينور فارس حازم محمد2278171722288115

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل553.0ادبيامنة محسن عبد هللا ياسين2279171722237012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0ادبيسماح فارس فاضل احمد2280171722299035
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0ادبيوصف حسين صالح مرعي2281171722230087

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل547.0ادبيظالل بسام ادريس جرجيس2282171722235067

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل546.0ادبيكوثر وعد محمد سعيد محمد صالح2283171722230063

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل545.0ادبيذكرى عبدالباسط عبدهللا عبدالجبار2284171722251018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل541.0ادبياصيل محمد فرهود صعب2285171722237005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل538.0ادبيزهراء خيري يونس احمد2286171722267057

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل536.0ادبينور صدام محمد جعفر2287171722301077

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل535.0ادبيصابرين محمد احمد محمود2288171722251043

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل533.0ادبيرفل رافع صالح عبد هللا2289171722297074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل532.0ادبيزينب احمد عبد الواحد حسن2290171722302045

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0ادبياالء ثائر عبد الفتاح محمد2291171722296005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل530.0ادبيفاطمه محمد شيت حسين2292171722232054

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل530.0ادبيميعاد احمد محمد رحيل2293171722291079

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0ادبيرحمه غسان ابراهيم احمد2294171722288046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل529.0ادبيشذى سالم بدر محمود2295171722267074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0ادبيآمنه محمد عبد الرزاق محمد2296171722288004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0ادبينور محمد محمود غائب2297171722237109

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل528.0ادبيزينب زياد زكي يونس2298171722302047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل526.0ادبيزهراء شكيب خليل اسماعيل2299171722299027

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0ادبيفاطمة ناظم محمود محمد2300171722298033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0ادبيمها  راكان محمود محمد 2301171722251059

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0ادبيجيالن سراج بشير عيدان2302171722297012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل525.0ادبينغم مشعان يونس خضير2303171722301074

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0ادبيشيماء اسامه عبد الرزاق داود2304171722294022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0ادبيزينب خطاب عمر  عبدهللا2305171722251031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل524.0ادبيرحمة عبد الحميد حسين احمد2306171722292019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ادبيسناء خزعل علي سليمان2307171722235058

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ادبيامنه وليد احمد ياسين2308171722291013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل523.0ادبياسراء محمد يوسف سليمان2309171722288013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0ادبيزينب ليث عبد الغني سعيد2310171722298024
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل522.0ادبياصالة سالم محسن حيدر2311171722292004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل521.0ادبيشهد ثامر غانم حسين2312171722301050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0ادبيفتحية ابراهيم علي محمد2313171722235075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل520.0ادبيزينب منتصر حازم محمد2314171722290069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0ادبينور ميسر حميد عبد هللا2315171722232071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0ادبيهبه عبد هللا ابراهيم حسين2316171722302091

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0ادبيانفال عبد العزيز طه اعفاره2317171722293005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل518.0ادبيغسق احمد ضبيان عبد المجيد2318171722299050

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0ادبيهدى سالم حاجم مطر2319171722288125

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل517.0ادبييمامة عمر محمود محمد2320171722290136

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0ادبيافراح ابراهيم حسن علي2321171722230003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516.0ادبيزينه عبدهللا محمد حاجي 2322171722251033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0ادبيمها محمد فرهود صعب2323171722237092

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل515.0ادبيرحمه اياد عبد هللا ابراهيم2324171722297023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ادبيحنين نعمت سلطان علي2325171722297015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ادبيايمان احمد محمد رضا2326171722315019

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0ادبياية نشوان طه فتاح2327171722290023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0ادبياسراء ابراهيم مقيم حسن2328171722235002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0ادبيحنين بشار محمد علي2329171722290032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل512.0ادبيريم حسين ابراهيم حسون2330171722297029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0ادبيريا بدران احمد عبد الخالق2331171722267053

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0ادبياية ايمن عبد النافع توفيق2332171722293010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0ادبيمريم محمد صبري عبد هللا2333171722267102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0ادبينور  ا براهيم عزو احمد2334171722251064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل510.0ادبيعال طلعت حميد عبد الرحمن2335171722292035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل655.0احيائيفاطمه قاسم  فتحي سليمان2336171742235135

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل564.0احيائيايمان محسن امين كرموش2337171742230035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل550.0احيائيرحمه مقداد محمد اسماعيل2338171742288134

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل534.0احيائيعلية خميس ساهر ابراهيم2339171742077013

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل531.0احيائياالء صباح احمد توفيق2340171742289021
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل514.0احيائيندى  شريف خضر شاحوذ2341171742251142

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل503.0احيائينادية غانم عبدالجبار عبدالقادر2342171742316049

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل501.0احيائينور طالل طه علي2343171742315129

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل500.0احيائيسجى زينل عبدالرحمن الياس2344171742286134

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل491.0احيائيرحمه اياد موفق تركي2345171742302080

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل482.0احيائياية محمود احمد بكر2346171742289042

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل480.0احيائيشهد احمد نجيب صالح2347171742267085

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل477.0احيائيمها كريم عبد الحسن هاشم2348251742116031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0احيائيمهى رعد خلف جاسم2349171742302180

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل475.0احيائيدعاء محمد شريف خضر طه2350171742286071

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل471.0احيائيغدير ياسين علي حسون2351331742016032

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل469.0احيائيايمان ابراهيم زكي محمدشيت2352171742302048

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيديانا زهير احمد امين2353311742049020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيأالء سالم احمد يونس2354171742291016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل462.0احيائيعاصمة محمد جاسم عرفات2355251742059335

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل459.0احيائيغيداء شهاب احمد سلطان2356171742291103

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل458.0احيائياخالص عادل  محمد ابراهيم2357171742251002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل442.0احيائيمنى مقداد زكر عبد هللا2358201742282117

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0احيائيامنة  زياد علي محمود2359171742289026

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل435.0احيائيحنين مهدي قدوري احمد2360111742103018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0احيائيسهام خليل ابراهيم يوسف2361331742070016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0احيائيغزال كاكل محمد صالح2362311742045035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0احيائيهاجر حسين صالح جميل2363211742119025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0احيائيروزا شكر ملحم الياس2364331742065002

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519.0تطبيقيرحمة  محمد خيري احمد2365171752299007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513.0تطبيقياسراء سعدي يونس مرعز2366171752237001

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498.0تطبيقيحنين حامد محمد خضر2367171752235017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل486.0تطبيقيسندس طه يونس احمد 2368171752251016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436.0تطبيقيغفران وزير اسماعيل حمودي2369171752305010

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0تطبيقيسمر ياسر لطيف إبراهيم2370281752059044
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0تطبيقيزينب كاظم فضيل كاظم2371231752185003

كلية اآلداب/جامعة الموصل600.0ادبيهدى عمار طه محمد2372171722237112

كلية اآلداب/جامعة الموصل562.0ادبيمحمد حمودي محمد علي2373171721144114

كلية اآلداب/جامعة الموصل562.0ادبيرحمه عبد العزيز طه علي2374171722291040

كلية اآلداب/جامعة الموصل561.0ادبيشهد فاضل حامد علي2375171722290088

كلية اآلداب/جامعة الموصل561.0ادبيحيدر محمد محمود عباس2376171721026073

كلية اآلداب/جامعة الموصل560.0ادبيمحمد عدنان طه حسن2377171721028116

كلية اآلداب/جامعة الموصل559.0ادبيعمر يونس حمد هالل2378171721026179

كلية اآلداب/جامعة الموصل556.0ادبيواثق محمد احمد مرسال2379171721027241

كلية اآلداب/جامعة الموصل555.0ادبيمحمد ضياء محمد عزيز2380171721017084

كلية اآلداب/جامعة الموصل555.0ادبيريان احمد حامد جاسم2381171721010027

كلية اآلداب/جامعة الموصل554.0ادبيعبيدة محمد عبد النافع توفيق2382171721011055

كلية اآلداب/جامعة الموصل553.0ادبيفاطمة ادريس حمد ظاهر2383171722289052

كلية اآلداب/جامعة الموصل553.0ادبينسرين طه ياسين قاسم2384171722301073

كلية اآلداب/جامعة الموصل549.0ادبيجاسم كريم ذنون يونس2385171721025064

كلية اآلداب/جامعة الموصل547.0ادبيزهراء رعد ابراهيم محمد2386171722290060

كلية اآلداب/جامعة الموصل545.0ادبيسماء بسام عبد الوهاب عبد القادر2387171722290082

كلية اآلداب/جامعة الموصل544.0ادبيابراهيم احمد اخضير ابراهيم2388171721084001

كلية اآلداب/جامعة الموصل542.0ادبيشهد باسل محمد اسماعيل2389171722302065

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0ادبيعمار هاشم عبد حمود2390171721028084

كلية اآلداب/جامعة الموصل540.0ادبياحمد هاشم فتحي محمد2391171721026043

كلية اآلداب/جامعة الموصل539.0ادبيامنة محمد عبد الرحمن محمد2392171722301010

كلية اآلداب/جامعة الموصل539.0ادبيمحمود خليل ابراهيم اسماعيل2393171721026249

كلية اآلداب/جامعة الموصل539.0ادبيعلي عبد الرافع علي احمد2394171721025147

كلية اآلداب/جامعة الموصل538.0ادبينسرين فتحي خضر مخلف2395171722265006

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0ادبيسعود محسن جاسم نجم2396171721010032

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0ادبيزهراء باسم حازم محمد2397171722288056

كلية اآلداب/جامعة الموصل531.0ادبيمحمد خليل ابراهيم اسماعيل2398171721026221

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيهبة رعد عبد هللا عبد القادر2399171722289069

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيمحمد رافع مرعي حساني2400171721144116
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كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيكرم بشار عيد محمد صالح2401171721025171

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيطيبه محمد سالم عبد2402171722291063

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيايمن عبد هللا فهيدي سليمان2403171721142024

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0ادبيدعاء عبد هللا مصطفى ابراهيم2404171722297070

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0ادبيمحمد وفقي محمد صالح2405171721016111

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0ادبيمحمد طالل طه يحيى2406171721144122

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0ادبيبسام احمد شهاب احمد2407171721025062

كلية اآلداب/جامعة الموصل528.0ادبيعلي احمد ابراهيم عيسى2408171721018104

كلية اآلداب/جامعة الموصل527.0ادبيآمنه عبد العظيم عبد الجبار عبد الرحيم2409171722267001

كلية اآلداب/جامعة الموصل527.0ادبيعالء عادل ذياب حسين2410171721018103

كلية اآلداب/جامعة الموصل526.0ادبيزيد مروان سالم هادي2411171721144052

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبيمحمد عماد سالمة عبد هللا2412171721026234

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبيصالح عصام عبد هللا حسين2413171721025106

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبيهالة علي جاسم محمد2414171722235099

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبياحسان عبد هللا احمد مرزوك2415171721350003

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبييمامة مروان علي سليمان2416171722292048

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبيسرى خزعل محمود علي2417171722289045

كلية اآلداب/جامعة الموصل525.0ادبيحسن فواز خليل قاسم2418171721142034

كلية اآلداب/جامعة الموصل524.0ادبيرحمة علي سرحان خضر2419171722302035

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0ادبيضحى محفوظ حمزة حسن2420171722305047

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0ادبيسندس  حسين علي  محمود 2421171722251039

كلية اآلداب/جامعة الموصل523.0ادبيعبد هللا رجب فتحي صافي2422171721012089

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0ادبيصدام صباح شكر محمود2423171721077040

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0ادبيعبد المحسن قيس طه 2424171721350085

كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0ادبيعمر احمد خضير محمد2425171721026165

كلية اآلداب/جامعة الموصل521.0ادبيحسن سعد خلف احمد2426171721012052

كلية اآلداب/جامعة الموصل521.0ادبيوسن عمر ابراهيم اسماعيل2427171722314068

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0ادبيمينا رائد شيت طه2428171722285095

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0ادبيهندرين صالح حاجم مطر2429171722237117

كلية اآلداب/جامعة الموصل520.0ادبيليث محمد عبد الرحيم خليل2430171721350105

234 من 81صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0ادبينور رشدي رشاد صالح2431171722286061

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0ادبييوسف حسن مصطفى احمد2432171721144164

كلية اآلداب/جامعة الموصل519.0ادبينور الهدى بشار يونس عبد هللا2433171722237105

كلية اآلداب/جامعة الموصل518.0ادبيعبد هللا احمد موفق اسماعيل2434171721011047

كلية اآلداب/جامعة الموصل518.0ادبيليث انيس شحاذه سعيد2435171721084072

كلية اآلداب/جامعة الموصل517.0ادبيمريم خالد عبد المحسن حسون2436171722231084

كلية اآلداب/جامعة الموصل517.0ادبيدالل شامل علي يونس2437171722286021

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ادبيحنين ناهض يحيى عبد هللا2438171722292012

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ادبيسعاد ابراهيم احمد شنان2439171722291059

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ادبيمحمود خزعل احمد حسين2440171721026247

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ادبيرحمة محمد سعد الدين محمد علي2441171722237043

كلية اآلداب/جامعة الموصل516.0ادبيعامر احمد علي محمد2442171721344021

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0ادبيفراس احمد ذنون خليل2443171721350102

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0ادبيشفاء مجيد سهيل حسن2444171722305042

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0ادبيجابر عبد الجبار طه جاسم2445171721019021

كلية اآلداب/جامعة الموصل515.0ادبيسرية قاسم عبد الجبار عبد القادر2446171722316015

كلية اآلداب/جامعة الموصل514.0ادبيايمان عبد الستار محمد عبيد2447171722293008

كلية اآلداب/جامعة الموصل514.0ادبيمقداد جمعه طارق حسين2448171721084087

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0ادبيفاطمة  محمد سليمان محمود2449171722251050

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0ادبيزينب عماد احمد محمد2450171722305031

كلية اآلداب/جامعة الموصل513.0ادبينور حسن احمد جاسم2451171722230077

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0ادبياديب محمد صديق علي يوسف2452171721012026

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0ادبيعمر احمد خليل ابراهيم2453171721026167

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0ادبيعليه عبد هللا عوده مزاح2454171722316020

كلية اآلداب/جامعة الموصل512.0ادبييونس حسن خلف مجيد2455171721142112

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0ادبيفرح رعد حسون جاسم2456171722235076

كلية اآلداب/جامعة الموصل511.0ادبيمروان عامر احمد محمد2457171721080131

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ادبياسراء محمد احمد حسن2458171722267004

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ادبيدانية محمد علي مصطفى2459171722230027

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0ادبيهديل سعد محمد زيدان2460171722235103
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كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيمحمود مزاحم محمود حسين2461171721027213

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيعلي ذنون يونس جرجيس2462171721016080

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيعمر فتاح عبد هللا فتحي2463171721021077

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيحوراء ياسين طه محمد2464171722301025

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيعمر مروان سالم هادي2465171721144090

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيصفاء عطاهللا خضير ابراهيم2466171722299045

كلية اآلداب/جامعة الموصل509.0ادبيعمار نكتل عبد هللا رجب2467171721077060

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ادبيزينه فرحان محمود جاسم2468171722305033

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ادبيميسم عبد السالم محمد يونس2469171722302079

كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ادبيكرم مثنى سعيد مصطفى2470171721010072

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0ادبيشكريه وعد هللا فيصل مرعي2471171722288071

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0ادبيفاطمه جمعة يونس يحيى2472171722251052

كلية اآلداب/جامعة الموصل507.0ادبيامنة وعد خضر جمعة2473171722315014

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبياسراء اديب عبد الوهاب عزيز2474171722288010

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبيدانية شعالن كامل اسماعيل2475171722232019

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبيغفران احمد ابراهيم محميد2476171722292037

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبيأيمن مازن يونس احمد2477171721026006

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبيحارث عماد الدين عبد الكريم صالح2478171721012048

كلية اآلداب/جامعة الموصل506.0ادبيمعتز جاسم محمد نايف2479171721011109

كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0ادبيصفا خالد محمد عباس2480171722290091

كلية اآلداب/جامعة الموصل505.0ادبيلبنى رعد مهدي أمين2481171722265005

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0ادبيوالء دريد حمد حسن2482171722289077

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0ادبيراكان حسين عودة خلف2483171721142041

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0ادبيآمنه قحطان احمد امين2484171722288003

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0ادبياالء فارس نذير بشير2485171722267009

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0ادبيمحمد سعدي محمد علي حسين2486171721028113

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0ادبيفاطمة يعرب حسين عبد القادر2487171722290112

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0ادبيمنير محمد حسين محمد2488171721144153

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0ادبيعبد هللا جاسم محمد عبد هللا2489171721028062

كلية اآلداب/جامعة الموصل503.0ادبيعبد العزيز احمد عبد الرحمن عزيز2490171721015050
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كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0ادبيعلي فارس حامد علي2491331721006019

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0ادبيمها عز الدين عبد االله يونس2492171722291077

كلية اآلداب/جامعة الموصل502.0ادبيزينب عيسى خضر علي2493171722291052

كلية اآلداب/جامعة الموصل500.0ادبيرامي عبد الرزاق عبد الرزاق محمد رؤوف2494171721012057

كلية اآلداب/جامعة الموصل500.0ادبيعبد الرحمن سعد محمد مرعي2495171721028057

كلية اآلداب/جامعة الموصل499.0ادبيبيارق سليم جاسم محمد2496171722291028

كلية اآلداب/جامعة الموصل499.0ادبيحفصه جمال سلمان عبد الرزاق2497171722291032

كلية اآلداب/جامعة الموصل498.0ادبيزينة اياد طارق محمود2498171722301040

كلية اآلداب/جامعة الموصل498.0ادبيموج عناد جارو جاسم2499171722289061

كلية اآلداب/جامعة الموصل532.0احيائيسجى سعد احمد حسين2500171742299070

كلية اآلداب/جامعة الموصل529.0احيائيسالم رشو مجو خدر2501331741064008

كلية اآلداب/جامعة الموصل510.0احيائيزهراء علي طالب طه2502171742288162

كلية اآلداب/جامعة الموصل498.0احيائيفكتوريا سليمان حسن سليمان2503331742080072

كلية اآلداب/جامعة الموصل487.0احيائيمريم ميكائيل محسن صديق2504311742039028

كلية اآلداب/جامعة الموصل483.0احيائيايمن جاسم محمد شهاب2505171741015030

كلية اآلداب/جامعة الموصل479.0احيائيحسين ابراهيم ادريس عباس2506251741007051

كلية اآلداب/جامعة الموصل477.0احيائياحمد يونس انيس حسين2507171741028047

كلية اآلداب/جامعة الموصل475.0احيائيرؤى  زهير محمد مطلك2508171742230054

كلية اآلداب/جامعة الموصل473.0احيائيمحمد عزيز حموش حسن2509331741012037

كلية اآلداب/جامعة الموصل467.0احيائيليث خضير رشيد ايوب2510171741021070

كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0تطبيقيعلي احمد فياض عبد هللا2511181751340031

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل562.0ادبيسيف الدين محمود جراد مجذاب2512171721010036

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل522.0ادبياحمد عبد السالم عطية حسين2513171721018014

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل508.0ادبيمحمد عبد الرحمن هاشم عبد الرحمن2514171721028115

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل488.0ادبيمحمد قصي غازي ابراهيم2515171721144131

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0ادبيزهراء جاسم محمد علي ذياب2516171722286032

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0ادبياثير احمد عبد الهادي علي2517171721016005

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل486.0ادبيانور سمير ابراهيم يحيى2518171721016024

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0ادبيغزوان فارس علي حسين2519171721018123

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0ادبيبان حمزة جاسم محمد2520171722290027
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قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0ادبيابراهيم محمد صالح حيدر2521171721026013

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0ادبيعبد هللا محمد صالح يونس محمد2522171721144073

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل484.0ادبيعمر احمد خلف صالح2523171721026166

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل483.0ادبيغفران محمد خيري شاكر2524171722315069

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0ادبيعبد الملك حارث احمد عثمان2525171721026138

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0ادبيحمزه فواز صكر حامد2526231721003022

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل482.0ادبيعلي ميسر محمد يونس موسى2527171721017064

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل459.0احيائيسجى  عبدالكريم محمد رجب2528171742305040

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0تطبيقيعلي عمر حسن ذنون2529171751017090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيطالب هاشم عبد الحسين عبد2530291611005108

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0احيائيسراج الدين مؤيد جليل ابراهيم2531211611085042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل578.0ادبيمروه احمد يونس احمد2532171722235079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل572.0ادبيعمر علي خلف علي2533171721025157

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل569.0ادبيحنين سلطان محمد داود2534171722296017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0ادبيعلي محمود حسين محمود2535171721025149

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0ادبيمناهل ابراهيم خليل اسماعيل2536171722297055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0ادبياسماء محمد خضير هيجل2537171722291008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل563.0ادبيحمزه عادل يونس حسن2538171721011027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل562.0ادبيعلي قاسم محمد سلطان2539171721077059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل562.0ادبيمحمد سلطان محمد مهيدي2540171721077076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل561.0ادبياصالة يونس محمود احمد2541171722077001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل561.0ادبيوعد غانم حسين داود2542171721019139

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل561.0ادبيحارث حميد حمد محمود2543171721025070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل561.0ادبياياد حسن احمد محمد2544171721077020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل561.0ادبيعمر ذنون حمد علي2545171721077062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل560.0ادبيقاسم ابراهيم محمد احمد2546171721026196

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ادبيهديل عامر محمود سلو2547171722316026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ادبياوس عبد الكريم علي خليل2548171721077019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل559.0ادبياحمد ماجد زامل هايس2549171721026035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0ادبيسناء غانم يونس علي2550171722290084
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0ادبيجاسم محمد حسين جاسم2551171721077024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0ادبيديانا وليد اسماعيل عبد هللا2552171722297020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0ادبيعالء ازهر احمد فتحي2553171721025140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيمروة محمد صالح يوسف2554171722290123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيرحاب عمر احمد عيسى2555171722230034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيعبد العزيز فالح محمد علي2556171721018094

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيارشد عادل محمد اسماعيل2557171721012027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيعمر قاسم محمد سلطان2558171721077064

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيمؤيد عبد السالم حسن محمد2559171721077073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل557.0ادبيرؤى عامر محمد جاسم2560171722305016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ادبيوسام محمد فاضل سعد هللا2561171721350145

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ادبيمحمد ابراهيم شكر محمود2562171721020063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ادبيحسن حسين علي امين2563171721016037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ادبياية صباح محمد سليم عبد الكريم2564171722290018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل556.0ادبيمحمد موفق خلف عبد هللا2565171721144137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0ادبيانس  اسماعيل حسين يونس2566171721083004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0ادبيطه حسن بالل طه2567171721021060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل555.0ادبيياسين رياض محمد خضير2568171721077098

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0ادبيمزبان مجبل حمادي احمد2569171721018175

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0ادبياستبرق علي حسين علي2570171722293002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل554.0ادبيعلي معتصم حازم داؤد2571171721144082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0ادبيبتول اديب احمد محمد2572171722230013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0ادبيابراهيم خالد علي حمو2573171721016137

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0ادبياكرم علي عبد هللا احمد2574171721026049

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل553.0ادبياقبال عبدالعزيز يونس حسن2575171722296003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0ادبيغيداء مصطفى احمد علي2576171722230056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0ادبينغم بشار احمد جارو2577171722237102

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0ادبيصالح محمد سلطان حمد2578171721018082

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل552.0ادبيعبيدة سعيد منصور حسين2579171721077053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0ادبيافنان جنيد فخري حميد2580171722301007
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0ادبيسعد ثامر غانم ذنون2581171721012069

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0ادبيمصطفى بشار عبد الستار يونس2582171721144145

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0ادبيسراب حسن علي  ابراهيم 2583171722251036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل551.0ادبيدعاء محمود عبدهللا احمد2584171722251014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ادبيعبد المحسن محمد عبد  المحسن ياسين2585171721010055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ادبيموسى محمد موسى حسن2586171721077091

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل550.0ادبيعلي حسين صالح حسين2587171721010062

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0ادبيرياض احمد نايف عبد هللا2588171721019038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل549.0ادبيعلي عامر يحيى عبد هللا2589171721144080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0ادبيعمر محمود محمد حسين2590171721077065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0ادبيسيف ثمين يونس علي2591171721021054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0ادبينبأ سعد طه محمد2592171722237096

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0ادبيعلي حسين خليل عبيد2593171721142058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل548.0ادبيطاهر محمد نامق محمود2594171721021059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0ادبيزيد جاسم محمد عايد2595171721026090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0ادبيراكان احمد ابراهيم احمد2596171721077033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل547.0ادبيسفيان حسن خضر خلف2597171721018071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0ادبيعبير بدر ذنون يونس2598171722230051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0ادبيايمن فالح حسن صالح2599171721026054

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0ادبينجالء انور شاكر علي2600171722301071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبيمحمد عبد هللا فتحي عبد هللا2601171721350119

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبيشذى احمد حسين محيميد2602171722267073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبينور عمار محمد علي حسن2603171722292044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبياحمد حسين محمود محمد2604171721021005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبيصالح اياد حامد محمد2605171721077039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل545.0ادبيصالح فيصل محمود محمد2606171721018081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيدحام عباس برع احمد2607171721077032

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيريام خالد مجيد طعمه2608171722305027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيقصي شاكر عبد هللا رمضان2609171721018138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيزينة حسين مجيد حسين2610171722292030

234 من 87صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيمحمود علي حسين محمد2611171721077084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبينور الهدى محمد احمد جرجيس2612171722316024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل544.0ادبيسفيان صباح عبد هللا تاجر2613171721027086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبيمهدي عامر محمد علي2614171721021105

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبيسرى محمد اسماعيل طه2615171722298027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبياسراء شاكر محمود علي2616171722292002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبيريان عبد القادر يوسف ابراهيم2617171721021042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبيمحمد احمد محمود مسعر2618171721021086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0ادبيوسن هاني محمد غزال2619171722267123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0ادبيرجاء  عبد الكريم عباس طه2620171722251020

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0ادبيمحمود شكر محمود علي2621171721144140

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل542.0ادبيعلي احمد ابراهيم علي2622171721077055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ادبيقتيبه خليل حسين مطر2623171721025170

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ادبيثناء فارس علي حسين2624171722237034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ادبيزينة عبد الرزاق محمود شيت2625171722267061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل541.0ادبيعبد الرحمن شيبان حسن اسود2626171721018086

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبيجسام احمد شهاب احمد2627171721025068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبييونس حسن طه احمد2628171721077101

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبيحسن علي عزيز صالح2629171721084024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبيزياد طالل مطيع صالح2630171721010028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبيزيد عبد الجبار جاسم محمد2631171721028044

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل540.0ادبيمناهل معن وليد عمر2632171722299055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيسليمان عامر عيسى سليمان2633171721021051

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيبراء شهاب احمد جاسم2634171722291025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيخليل عبد هللا إبراهيم احمد2635171721142039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيحاتم احمد فيصل محمد2636171721021029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيمريم شعالن عبد هللا فتحي2637171722237089

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيعبد الرحمن رفاعي فتحي محمد2638171721025118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيزينه بشار غانم سليمان2639171722297035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبيهاشم عبد محمد حمودي2640171721018186
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل539.0ادبياحمد خالد خلف احمد2641171721018009

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيزياد خلف احمد صالح2642171721077034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيرفل سعد احمد قاسم2643171722288050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيغفران حسين شمس الدين خليل2644171722235070

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيعمر ناظم عادل عبد القادر2645171721028094

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيضحى احمد محمد زكي عبد هللا2646171722297046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيمحمد صالح احمد علي2647171721021090

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيشيماء عالء الدين محسن امين2648171722316016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيعلي يونس علي حسين2649171721018111

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيرفل حمد جاسم محمد2650171722315035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل538.0ادبيعبد هللا بيات محمد حسين مرعي2651311721028025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0ادبيعمر نشأت محمد شيت مصطفى2652171721026178

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل537.0ادبييونس عادل عبدالحي يونس2653171721021118

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0ادبيسيف محمد علي مصطفى2654171721018079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0ادبياحمد حسين جاسم حميش2655171721019005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل536.0ادبيصابرين محمود فتحي ذنون2656171722286041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبيسارة فارس احمد محمد2657171722293022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبياحمد محمود احمد فتحي2658171721016016

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبيرويده سعد محفوظ احمد2659171722294014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبياحمد فراس غانم جارو2660171721012021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبيهاشم عبد محمد جاسم2661171721018201

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبيصفا عامر خلف جاسم2662171722235065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل535.0ادبيفاتن هاشم احمد حسون2663171722290107

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0ادبيريم ادريس يوسف احمد2664171722232030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل534.0ادبيزينب مرعي حسن عبد2665171722291053

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ادبييونس صالح سلطان خضر2666171721077103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ادبيعطا هللا حميد خليف عكيل2667171721028076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ادبيمحمد صبري ذنون يونس2668171721144121

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل533.0ادبيعمر خالد محمد خطاب2669171721026170

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ادبيمها قصي عبد الستار سلطان2670171722301068
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ادبيايمن محمد احمد كاظم2671171721144026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ادبيابراهيم طارق مجيد عزيز2672171721016003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل532.0ادبيميعاد عز الدين جدوع خضر2673171722297057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبيعناد محمد علي شبيب2674171721077067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبيعمر كامل حسن محمد2675171721025161

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبياحمد خليل احمد احمود2676171721018010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبيشهد حسين حازم ناظم2677171722296046

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبيرشا ثامر ابراهيم مجول2678171722305021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0ادبيرحمه محمد شيت ابراهيم محمد شيت2679171722232026

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيعلي ذنون اسماعيل محمد2680171721077057

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيمحمد جمال حسين علي2681171721350111

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيفاطمه رعد احمد عبد هللا2682171722291071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيدنيا وليد عبد الواحد رؤوف2683171722288040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيرنا حسين عبد هللا مصطفى2684171722345001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0ادبيمحمد رياض عبد القادر محمود2685171721019112

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0احيائيأية محمد جاسم محمد2686171742291022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل531.0احيائيهاجر خالد عصمت حمودي2687171742293146

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل522.0احيائييوسف اكرم عبد الكريم سعيد2688171741351066

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل518.0احيائياحمد هيثم حازم اسماعيل2689171741020015

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0احيائيعبد القادر عبد الجبار الياس حسين2690171741018076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0احيائيعمار محمد خليل خضر2691171741026244

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0احيائيزكريا اسماعيل صالح محمد2692171741024031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيطه ياسين عبدهللا عبدالرحمن2693171741012071

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيزينة نزار يوسف احمد2694171742237133

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيهدى سهيل محمد محمود2695171742230115

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيآيه عمار صالح نوري2696171742302018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0احيائيساره سعود هانى عبدالقادر2697171742294166

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0احيائيعبدهللا نوار محمد سلو2698171741019055

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0احيائياوس بشير احمد حنش2699171741019021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0احيائيانس صالح جاسم محمد2700171741351010

234 من 90صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0احيائيرواء عبدالكريم حسين علي2701171742316024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0احيائيشهد عقيل حاتم هويش2702141742134076

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0احيائيعامر سليمان حسين بلو2703171741026171

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل468.0احيائيصبحي حسين علي محمود2704171741026156

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0احيائيزينب رائد مصطفى محمود2705171742299060

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل466.0احيائيياسر عماد غانم خليل2706171741351065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0احيائيمحمود خليل يونس جاسم2707171741019103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0احيائيعبدالرحمن حلمي اسماعيل حامد2708171741015081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0احيائيسيف  رافع عبدهللا فتحي2709171741015068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0احيائيرضا شكيب زينل نوري2710311741011030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0احيائيهاجر محمد جميل حسين حسين2711171742344012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0احيائيسارة سعيد محمد سعيد2712331742016023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل460.0احيائياواب خلف عبد هللا سعيد2713171741020023

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل455.0احيائيرحمه حسين محمود حسين2714171742237075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0احيائيهند عبدهللا خطاب حسن2715171742316061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0احيائيأيمان سعد عبد الرحيم عبد الستار2716131742115001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0احيائينعمه احمد يحيى جارو2717311742049081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيقحطان محمد عطيه جاسم2718191741341133

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيمحمد صالح هادي محسن2719231741007079

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيحسين رشاد علي فرحان2720171741025040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0احيائيسيف هللا محمد عزيز حمد2721121741029011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0احيائيعلي نشوان  احمد خلف2722171741157012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0احيائيناهده عبد الغفور عباس مصطفى2723201742166041

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0احيائيهبه اركان فائق علي2724111742083017

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0احيائيزينب ياسر هاشم عبد هللا2725311742063002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0احيائيمروه ماهر نادر سليمان2726171742290147

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0احيائيوائل حسين عبيد داود2727231741255073

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0احيائيآيات هادي علي كاظم2728231742139001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0احيائيذو الفقار فارس خضير عباس2729251741014078

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل503.0تطبيقيزينب مظفر محمود شهاب2730171752288036

234 من 91صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل488.0تطبيقياسماء غازي خزعل خطاب2731171752314002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل486.0تطبيقينورالدين مشعل احمد عبيد2732171751142034

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل485.0تطبيقيهدى صباح دحام عطية2733171752235065

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل475.0تطبيقيعيد حميد محمد ابراهيم2734181751004068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0تطبيقيمصطفى رعد رشيد ابراهيم2735171751028085

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0تطبيقيعبد هللا فتحي شكري احمد2736331751070129

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل449.0تطبيقيعبد الحق محمد جتان فهد2737281751151202

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل447.0تطبيقينور غانم محمد صالح2738211752172024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0تطبيقيحنين جالل محمد صالح2739181752242021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0تطبيقيفاطمه علي طه شيخ خضر2740171752288048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل443.0تطبيقيمحمود ذاكر محمود حسين2741171751028077

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل438.0تطبيقيمحمد خليل أبراهيم عبود2742171751027107

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل546.0ادبيديار زهير علي فتحي2743171722237039

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل543.0ادبيانسام ثائر هشام ابراهيم2744171722237014

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل520.0ادبيصفا زاهد عبد العليم قاسم2745171722294025

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل511.0ادبيشمسه سالم محمود محمد2746171722297041

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0ادبيشهد رافع صالح عبد هللا2747171722357019

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ادبيغسق محمود يونس صالح2748171722237081

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل495.0ادبيهديل رعد محمد علي احمد2749171722290133

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0ادبيرنا محمد محمود منصور2750171722289032

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ادبيزينب شعالن صكر حامد2751171722302050

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0ادبيرانيا قيس حسون جاسم2752171722315028

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل480.0ادبيزهراء حسين علي احمد2753171722297031

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل479.0ادبياالء عبد هللا جرجيس عبد هللا2754171722305003

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0ادبيصفاء يوسف خضر صالح2755171722299046

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل477.0ادبيسندس يحيى ابزار زينل2756171722267072

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ادبيحنين محمد عواد فياض2757171722315023

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل476.0ادبيعلياء تحسين علي محمد امين2758171722267086

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ادبينور سعد عبد الغفور محمد سعيد2759171722288114

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ادبيزبيدة ناظم عبد الجبار عطوان2760171722302041
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قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل474.0ادبينور سمير جاسم محمد2761171722302083

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل558.0تطبيقيعائشة صفوان سالم احمد2762171752291020

كلية االثار/جامعة الموصل563.0ادبيآمنه مظفر صديق بكر2763311722039001

كلية االثار/جامعة الموصل496.0ادبيشيماء صالح الدين صبيح اسماعيل2764171722232048

كلية االثار/جامعة الموصل492.0ادبينور محمود ماني صالح2765171722302086

كلية االثار/جامعة الموصل491.0ادبيعمر محمد ذنون حمود2766171721028093

كلية االثار/جامعة الموصل482.0ادبيعبد الرحمن عبد الستار جدوع عبوش2767171721025119

كلية االثار/جامعة الموصل482.0ادبينور عاصم محمد مطر2768171722295059

كلية االثار/جامعة الموصل481.0ادبيعبد الرحمن غانم صالح حمودي2769171721011042

كلية االثار/جامعة الموصل481.0ادبيعبد هللا وسام يونس شريف2770171721016072

كلية االثار/جامعة الموصل480.0ادبيمحمد نوفل نوري محمد2771171721028124

كلية االثار/جامعة الموصل480.0ادبيرجاء علي الفي سلطان2772171722301029

كلية االثار/جامعة الموصل479.0ادبيشهد جاسم محمد زيدان2773171722267076

كلية االثار/جامعة الموصل479.0ادبيبراء محمود احمد خلف2774171722305011

كلية االثار/جامعة الموصل479.0ادبيمصطفى سعد محمد علي حسين2775171721011101

كلية االثار/جامعة الموصل479.0ادبيرجاء غانم رفاعي محمود2776171722301030

كلية االثار/جامعة الموصل478.0ادبياحمد محمد عبد هللا يونس2777171721144013

كلية االثار/جامعة الموصل478.0ادبييوسف طارق فارس داود2778171721028154

كلية االثار/جامعة الموصل478.0ادبيأسماء طالل احمد محمد غزال2779171722232002

كلية االثار/جامعة الموصل478.0ادبيمحمد ياسر عبد الرزاق جاسم2780171721144138

كلية االثار/جامعة الموصل477.0ادبيعمر سعدي احمد سليم2781171721021130

كلية االثار/جامعة الموصل477.0ادبيفتحي احمد حمدي حسين2782171721028095

كلية االثار/جامعة الموصل477.0ادبيتمارا جمال شكر محمود2783171722290029

كلية االثار/جامعة الموصل476.0ادبيمصطفى صفوان سامي عبد القادر2784171721019130

كلية االثار/جامعة الموصل476.0ادبياحمد محمد فافون محمد2785171721084013

كلية االثار/جامعة الموصل476.0ادبياسماء وليد يحيى عبد هللا2786171722230002

كلية االثار/جامعة الموصل475.0ادبيمحمد اياد محمد قاسم2787171721350110

كلية االثار/جامعة الموصل475.0ادبينور الهدى فراس عبد العالي ابراهيم2788171722302082

كلية االثار/جامعة الموصل475.0ادبيطالل حسن محمود ابراهيم2789171721016063

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيعبد هللا عبد الباسط احمد يونس2790171721018095
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كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيمصطفى بشار محسن داؤد2791171721144146

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيرحمة محمد جالل احمد2792171722286025

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبياحمد عبد القادر شيت محمد2793171721025030

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيلمياء وعد هللا حسن مرعي2794171722297051

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيهزار عدنان نوري عبد هللا2795171721351176

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيليث حسين علي ياسين2796171721016101

كلية االثار/جامعة الموصل474.0ادبيعلي بسام شكر خليل2797171721016079

كلية االثار/جامعة الموصل473.0ادبيمصطفى خالد محمد احمد2798171721012156

كلية االثار/جامعة الموصل473.0ادبيعبد الرحمن علي غالب عبد الرحمن2799171721017047

كلية االثار/جامعة الموصل473.0ادبيوسام نشوان غانم اسماعيل2800171721012170

كلية االثار/جامعة الموصل473.0ادبيعمر علي حسين علي2801171721018116

كلية االثار/جامعة الموصل473.0ادبياستبرق حازم عالوي غرب2802171721350023

كلية االثار/جامعة الموصل472.0ادبيصبا محمد محمود يحيى2803171722294024

كلية االثار/جامعة الموصل472.0ادبياباء بسام عبد الوهاب عبد القادر2804171722290001

كلية االثار/جامعة الموصل472.0ادبيمحمد ثامر عبد هللا حمادي2805171721011087

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيفاطمة اسعد سعدون محمد2806171722286050

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيمصطفى نشوان قاسم احمد2807171721144149

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيمحمود جاسم محمد رشيد2808171721026246

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيصفا معن محمد صالح اسماعيل2809171722302068

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيهيثم ابراهيم حسن ابراهيم2810171721019137

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيياسر عمار حكمت فتحي2811171721019140

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيادريس ابراهيم ادريس حاجي2812171721019014

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيايهاب خالد ابراهيم احمد2813171721025060

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيعلي عزام يحيى احمد2814171721024038

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبيدعاء وعد شرقي سالم2815171722290040

كلية االثار/جامعة الموصل471.0ادبياحمد حسان يونس مولود2816171721012004

كلية االثار/جامعة الموصل470.0ادبياحمد شكر دهش محمد2817171721025024

كلية االثار/جامعة الموصل469.0ادبيمحمود محمد عبد هللا حمد2818171721142099

كلية االثار/جامعة الموصل469.0ادبيحيدر مثنى عباس بدر2819171721012056

كلية االثار/جامعة الموصل469.0ادبيابتسام محمود محسن محمد2820171722293001
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كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيمحمود صباح هادي داؤد2821171721026250

كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيحسن عالء الدين حسين اسماعيل2822171721012053

كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيامنة طالل عبد الرزاق صالح2823171722237011

كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيعبد هللا وعد بلو حامد2824171721021065

كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيحسن صبري جميل زكرود2825171721018046

كلية االثار/جامعة الموصل468.0ادبيخديجة نشوان حازم الياس2826171722296018

كلية االثار/جامعة الموصل467.0ادبيمعتز احمد عبد هللا ابراهيم2827171721012165

كلية االثار/جامعة الموصل467.0ادبيهبه ذاكر محمود عباوي2828171722291085

كلية االثار/جامعة الموصل466.0ادبيعمر داؤد سالم حامد2829171721012103

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيمحمد طالل جرجيس حماده2830171721350117

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيمصطفى جودت فاضل امين2831171721028129

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيغيث عكله حسين يوسف2832241721003060

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيعلي حاجم سلطان حمد2833171721350089

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيجنان خضر صالح محمد2834171722267028

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبياحمد علي عيسى شاهر2835171721142016

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيايناس فخري هاشم سليمان2836171722288026

كلية االثار/جامعة الموصل465.0ادبيمحمد علي ويس حسون2837171721027202

كلية االثار/جامعة الموصل464.0ادبيكامل خيري كامل عبد الفتاح2838171721017070

كلية االثار/جامعة الموصل464.0ادبيعبد هللا رائد غانم عبد الرحمن2839171721026131

كلية االثار/جامعة الموصل464.0ادبيذنون يونس علي يونس2840171721350048

كلية االثار/جامعة الموصل463.0ادبيمحمد محمود عادل محمود2841171721021092

كلية االثار/جامعة الموصل463.0ادبياحمد صفاء احمد علي2842171721024006

كلية االثار/جامعة الموصل463.0ادبيمحمود امجد محمود داود2843171721028125

كلية االثار/جامعة الموصل463.0ادبيكرم منهل عصام اسماعيل2844171721017073

كلية االثار/جامعة الموصل462.0ادبيعلي رائد سالم عزيز2845171721019068

كلية االثار/جامعة الموصل461.0ادبيابراهيم غانم ابراهيم محمد علي2846171721025004

كلية االثار/جامعة الموصل461.0ادبيشاكر محمود جاسم عبد هللا2847171721021057

كلية االثار/جامعة الموصل461.0ادبيمنار جسام محمد صبحي عون2848171722302078

كلية االثار/جامعة الموصل460.0ادبيمصطفى احمد عبد الوهاب حامد2849171721028127

كلية االثار/جامعة الموصل460.0ادبيمحمد عبد الكريم محمد محمود2850171721144125
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كلية االثار/جامعة الموصل460.0ادبيجوهر عبد السالم محمد حمادة2851171721011022

كلية االثار/جامعة الموصل460.0ادبيليث اياد سالم قادر2852171721015087

كلية االثار/جامعة الموصل426.0احيائيمحمد عماد عباس حسن2853101741015024

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل558.0ادبيوليد محمد ثامر طه2854171721077096

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل554.0ادبيآمنه خيري اسماعيل محمد2855171722288001

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل553.0ادبيوسام علي محمد عيسى2856171721077094

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل550.0ادبيخولة صالح خلف جاسم2857171722290036

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل544.0ادبيرضوان محمد عبد عطية2858171721142042

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل532.0ادبيانفال حازم يحيى عبد هللا2859171722267013

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل530.0ادبيغفران عبد محمد جاسم2860171722314048

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل527.0ادبياثير فتحي عواد محمد2861171721077003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل527.0ادبينزار محمد فاضل حسين2862171721077092

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل520.0ادبيعبد العزيز محمد ياسين ابراهيم2863171721077047

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل519.0ادبيعبد الستار خلف علي عبد الحميد2864171721026123

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل519.0ادبيعبد هللا فتحي محمد سعيد2865171721077050

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل513.0ادبيفارس عبد هللا علي احمد2866171721077068

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل511.0ادبيعلي حسين حسن مرو2867171721021070

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل510.0ادبيحسن ابراهيم علي محمد2868171721026064

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل509.0ادبياوس فارس سهيل نجم2869171721026052

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل507.0ادبيساره عبد الحق ادريس مجيد2870171722299034

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل506.0ادبيفهد هاني محمود مصطفى2871171721015083

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل504.0ادبيمحمد حميد حمد محمود2872171721025196

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل504.0ادبيمحمود حميد عبد هللا جرجيس2873171721058026

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل503.0ادبياحمد مثنى هادي طرفه2874171721026036

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل503.0ادبيفاتن محمود علي خلف2875171722298032

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل499.0ادبيمحمد عبد الباسط محمد حامد2876171721015101

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل499.0ادبياسماء اسامة يوسف حسين2877171722286004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل498.0ادبينبأ ريان سالم طه2878171722302080

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل498.0ادبيدالل محمد عبد مجيد2879171722286022

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل497.0ادبياالء عمر حمدون عبد هللا2880171722289007
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل496.0ادبيعلي خضير محمد خليل2881171721077056

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل494.0ادبيايمن عماد صالح ذنون2882171721025057

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل494.0ادبيلمى يحيى زكي عبد الغني2883171722290117

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل493.0ادبياحمد سالم شبيب مديد2884171721077006

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل493.0ادبيعلي ابراهيم محمد احمد2885171721026146

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل493.0ادبيدعاء منير احمد يونس2886171722237037

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل492.0ادبيجمال اسماعيل احمد صالح2887171721019022

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل492.0ادبيمحمد مجيد عطيه محمد2888171721015107

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل491.0ادبيعبد الهادي محمود محمد خضير2889171721077052

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل490.0ادبيسامي مزعل خالد خليل2890171721058015

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل490.0ادبيهشام بسام سليمان يوسف2891171721015130

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل490.0ادبيغزوان محمد جاسم حسين2892171721025163

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل489.0ادبيعبد االله محمود ادريس عبد هللا2893171721026118

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل489.0ادبيسالم محمد سلطان حمد2894171721064025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل488.0ادبيابراهيم محمود فتحي صالح2895171721084003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل483.0ادبيعلي محمود حسين علي2896171721350095

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل482.0ادبيمروة عباس صالح محمد2897171722293035

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل482.0ادبيتقى محمد عطاهللا عويد2898171722251011

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل482.0ادبياحمد عامر سالم حسين2899171721012015

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل482.0ادبيمصطفى زياد طارق عبد2900171721015121

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبيليث يونس حمادي حسن2901171721012121

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبيحنين نوفل محمد عبد2902171722267036

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبيصالح احمد عطية صالح2903171721011039

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبياسراء احمد وعد هللا امين2904171722288009

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبيزهراء هاشم رمضان سعيد2905171722305030

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل481.0ادبياحمد محمد عبد  الرحمن محمد2906171721025040

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيمحمد نبيل حازم محمد2907171721011093

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيياسر صباح جميل نوري2908171721058028

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيامنة محسن سليمان جليل2909171722301009

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيعبد القادر احمد عبد هللا حسين2910171721144071
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيابراهيم فاضل علي محمد2911171721027004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل480.0ادبيامنه أسامة علي محمد امين2912171722254008

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل479.0ادبيصفا ثائر وليد حمدون2913171722288078

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل440.0احيائيعمار فضل عباس غافل2914231741198016

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل430.0احيائيمحمد رافع محمدطيب ظاهر2915171741028253

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل429.0احيائيعامر شحاذه إبراهيم سالمة2916171741018075

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل424.0احيائيسجاد عليوي نفاوه رسن2917271611001189

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل545.0ادبيضحى حازم محمد محمود2918171722235066

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل522.0ادبيهالة عماد يونس حميد2919171722230082

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل518.0ادبيطارق عبد الخالق ياسين محمد2920171721021061

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل510.0ادبينور زهير محمد حسن2921171722305070

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل506.0ادبيدالل هشام شاكر محمود2922171722302028

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل493.0ادبيعلي عامر ذنون يونس2923171721350093

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل490.0ادبيشهد محمد عبد هللا احمد2924171722293029

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل482.0ادبيعلي احمد رجب حيمد2925171721028077

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل478.0ادبيدالل جمال صبحي توفيق2926171722230031

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل478.0ادبيسعد هللا فتحي محيميد عبوش2927171721016051

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل477.0ادبيجار هللا علي خضر علي2928171721080031

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل477.0ادبيريان يونس احمد أمين2929171721018059

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل477.0ادبياية احمد شوقي رشيد2930171722301012

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل476.0ادبياسامه احمد علي عبد هللا2931171721350022

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل476.0ادبيمحمد محمود فتحي زيدان2932171721015108

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل475.0ادبيعبد هللا خالد عابد اسماعيل2933171721064035

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل475.0ادبيرحمه هشام مصطفى جاسم2934171722267044

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل475.0ادبيعبد الملك زياد ابراهيم صالح2935171721020041

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل475.0ادبيغريبه محمود حسين محمد2936171722251046

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل431.0تطبيقيامير نعمه مجيد حمزه2937271751008015

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية656.0احيائيزينه عبد الستار عبداالمير جواد2938101742105020

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية648.0احيائيحيدر يوسف محسن أبسيط2939151741013012

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية647.0احيائيسكينه رياض كامل ليلو2940241742124105
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قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية576.0تطبيقيسجى جليل جوامير داود2941151752054032

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية576.0تطبيقيعلي عيسى مردي ارهيج2942141751201183

قسم الحاسوب/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية567.0تطبيقيمرتضى سلمان هاشم محمد2943281751002077

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية645.0احيائيزينب طالب خفيف عبيد2944101742115085

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية641.0احيائياسامة عدنان محمد عبد الرسول2945161741019006

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية651.7احيائيافنان عبد الجواد جاسم حسين2946111742113003

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية578.0تطبيقياسماء عصام موسى عباس2947211752160006

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية637.0احيائيزينب حسن مجيد زكم2948141742111043

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية652.0احيائياحمد خالد عبدالواحد عبد2949231741017003

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية651.0احيائيمصطفى عنيد رسن محسن2950131741011061

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0تطبيقيابراهيم عبد القادر احمد حسين2951131751031001

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0احيائيعلي اسالم نشأة سعيد2952131741001050

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية612.0احيائينور علي عطية كاظم2953111742082072

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية608.0احيائيمصطفى احمد امين حسين2954111741037083

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية667.0احيائيازهر رزاق جلود صوين2955221741035013

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0احيائيغفران زهير ابراهيم غويلي2956231742088210

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية648.0احيائينور الهدى علي حمزه عفر2957111742091035

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية625.0تطبيقيعلي ارحيم معارج رمضان2958281751006063

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0احيائيعبد العزيز ابراهيم مصطفى راشد2959111741021026

قسم المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية612.0احيائيعمر عماد محمد قاسم2960111741012015

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية603.1احيائيعبد هللا علي حسين علي2961101741026112

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية660.0احيائيساره نبيل محسن نايف2962111742112043

قسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية656.0احيائييقين جمال ناصر حسين2963221742143097

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية617.0احيائيزهراء مري محمد غليم2964111742110037

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية599.0احيائيإسماعيل لطيف رحيم نعمه2965121741013001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية582.0احيائيعلي مهند سلمان موسى2966231741008116

كلية الطب/جامعة الكوفة691.0احيائيمحمد تقي حاكم سرحان عودة2967251741034067

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيسجاد عبد الخضر جبار ضهد2968221741035065

كلية الطب/جامعة الكوفة689.0احيائيعبد هللا اسماعيل راضي عبيد2969231741173034

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة682.0احيائيزهراء موحد عبد الصاحب مهدي2970221742204053
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كلية طب االسنان/جامعة الكوفة677.0احيائيحسين عبد الجبار رحيم علوان2971251741012041

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة674.0احيائيمريم بنيه الزم بجاي2972261742088063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة673.0احيائيخوله عبد الحسن عبدول نجم2973251742084116

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0تطبيقيجعفر محمد خلف عباس2974131751210002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة604.0تطبيقيعباس علي جمعة جلوب2975281751002041

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة589.0تطبيقيزهراء فراس خليل ابراهيم2976161752234027

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة654.0احيائيشهب والء حسين صاحب2977231742112020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة615.0احيائيحوراء عباس عبد زيد عطيه2978251742097013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة568.0تطبيقيحميد غانم عليوي بدن2979161751357124

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة643.0احيائيسجاد محمد محسن علي2980251741044091

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة556.0تطبيقياحمد محمد عبد االمير حطن2981251751008016

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0احيائيزينب ناصر عليوي ناصر2982251742084250

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0احيائيبنين حسون عبد زيد عطيه2983251742058007

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائيسيف علي عبداالمير عبدالحسين2984151741018018

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائيحوراء سعيد حميد عبيد2985251742076021

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائيعلي اكبر حاكم سرحان عوده2986251741034051

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0احيائيأحمد علي حسين كويطع2987151741005011

كلية العلوم/جامعة الكوفة554.0احيائيكرار ضياء عبد الرزاق عبد الرسول2988251741031545

كلية العلوم/جامعة الكوفة552.0احيائياحمد عطوان فاضل رويعي2989221741013007

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائيمحمد باقر محمد عبد الزهرة كاظم2990251741034066

كلية العلوم/جامعة الكوفة551.0احيائيضحى حليم محمد حسين2991251742059325

كلية العلوم/جامعة الكوفة550.0احيائيحيدر فاضل عباس خاجي2992251741031259

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائيرباب عبد العظيم طالب تركي2993251742122059

كلية العلوم/جامعة الكوفة549.0احيائيمحمد تقي حسين عبد عبد الزهرة2994251741044168

كلية العلوم/جامعة الكوفة547.0احيائيبتول ضاحي سوير علوان2995251742059059

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيرقيه عباس عبادي محمد2996261742102026

كلية العلوم/جامعة الكوفة546.0احيائيفاطمة فاضل عباس عبد علي2997241742108108

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائيكرار احمد شاكر نور2998231741003059

كلية العلوم/جامعة الكوفة543.0احيائيغدير عواد رهيف حسن2999221742163056

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0احيائيحسين باسم خليفة عباس3000211741042003
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كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0احيائيزهراء احمد محمد صليبي3001231742136007

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيزينب هادي حسين رشيد3002251742084252

كلية العلوم/جامعة الكوفة538.0احيائيعباس عامر لطيف مهدي3003231741029013

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0تطبيقيمهدي عوده زفر سماوي3004161751303022

كلية العلوم/جامعة الكوفة508.0تطبيقيابراهيم محمد عبد الحسن عبد الواحد3005161751121001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة551.0احيائيحيدر محمد حسون جبر3006251741162005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة545.0احيائياحمد محسن ركن جبر3007251741004005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة534.0احيائيعلي راضي عبيد كطان3008251741030019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائيزهراء منير صبري محمد3009251742066021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة531.0احيائينجوى ثائر جمعه مجلي3010221742204096

كلية القانون/جامعة الكوفة546.0ادبيزينب عادل خليفه عباس3011251722078074

كلية القانون/جامعة الكوفة491.0ادبياحمد سعيد تقي يونس3012251721024013

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0ادبيمحمد احمد شاكر جبر3013251721047028

كلية القانون/جامعة الكوفة485.0ادبيعباس حسن علوان ابراهيم3014251721024162

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ادبيعلي ناصر حمزه مطر3015231721022036

كلية القانون/جامعة الكوفة463.0ادبيقاسم عباس كريم مهدي3016251721151079

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة480.0ادبيانمار عبد الرزاق محمود ذياب3017171721025053

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة471.0ادبيفاطمه احمد رحيم كريم3018241722081007

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة452.0ادبيكاظم عزيز عبد السجاد هادي3019251721024263

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة443.0ادبيمحمد عبد الحسين عبد العزيز عطيه3020251721024312

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0ادبيرانيا راضي سرحان باصي3021261722119014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة442.0ادبيعالء هيثم نوري عبود3022251721024195

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0ادبيامير جواد كاظم مهدي3023241721015012

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة440.0ادبياحمد عوده جابر حمادي3024261721013010

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة527.0احيائيعلي حسن ناصر عبد الحسين3025251741031427

كلية التمريض/جامعة الكوفة643.0احيائيزهراء يونس حاكم عبد الحمزة3026241742119110

كلية التمريض/جامعة الكوفة638.0احيائيرقيه عبد االمام عبد االمير غريب3027251742058015

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة456.0احيائيرسل حميد كاظم علكم3028231742081032

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيعلي فرحان خلف جاسم3029231741012083

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيانتظار فاضل صالح مهدي3030251742083009
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قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائيزينب عباس قزموز هاشم3031251612084300

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائيسارة طه ياسين وهيب3032211742113012

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة458.0احيائيعلياء حسن حسين موسى3033251742059345

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة457.0احيائيعبد الهادي حليم صاحب محمد3034241741061037

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيمصطفى حميد جاسم محمد3035251741004057

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة440.0تطبيقيذو الفقار حسين محمد كاطع3036291751026020

كلية اللغات/جامعة الكوفة565.0ادبيغدير جاسم رزاق خضير3037251722080058

كلية اللغات/جامعة الكوفة509.0ادبيابتهال حسين عبد عباس3038241722140007

كلية اللغات/جامعة الكوفة457.0ادبيحنين مسلم رسول عبد االمير3039251722096008

كلية اللغات/جامعة الكوفة615.0احيائينوران اموري هادي علي3040251742084461

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0ادبيعالء عبد الحسين جبار محيي3041221721037019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة464.0ادبيعبد هللا حليم عبد النبي عبد هللا3042251721012171

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ادبيزهراء نجاح كريم محي3043251722071019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة452.0ادبيفاطمه علي عبد الزهره مرزوك3044251722064052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0ادبيعلي مطر جعفر صخي3045261721034014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبيمصطفى رزاق عبدالزهره حسون3046251721008131

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة449.0ادبيريهام قاسم كريم عزوز3047251722079036

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبيمرتضى صالح حسن راضي3048251721024338

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبياسراء حازم جبار كاظم3049251722111002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة446.0ادبيسيناء مدلول محسن جواد3050241722105021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبيحيدر محمد عصفور حمد3051241721003030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ادبيخضير جمال عباس نور3052271721003042

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة444.0ادبيشهد شاكر كاظم حسون3053251722113004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة527.0احيائيزهراء سعد لطيف جميل3054251742084169

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة512.0احيائيمسلم قاسم حسين كاظم3055251741011053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة509.0احيائيحسين نصير عبد االمير محمد3056251741150081

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائيعباس كريم سالم رباط3057251741047006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائيعذراء سعد طاهر بدر3058251742077014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0احيائيسجاد الزم حسوني عبد3059231741012044

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيكوثر عظيم عبد محسن3060251742084380
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائيبنين عادل كاظم موشي3061251742059076

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة491.0احيائييوسف رائد جاسم محمد3062251741008199

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة490.0احيائيشيماء عبد الرسول فاضل نايل3063231742095062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة489.0تطبيقيرسل علي عبد االله تومان3064251752101004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0تطبيقيماريه محسن سليمان محمد3065251752082040

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة487.0تطبيقياحالم عادل عبد الصاحب مهدي3066251752059002

كلية التربية/جامعة الكوفة562.0ادبيحنان رحيم خراطه يحيى3067251722061009

كلية التربية/جامعة الكوفة549.0ادبيمؤمل مثنى عبد االمير محمد3068251721201010

كلية التربية/جامعة الكوفة630.0احيائيحوراء علي اكبار اسماعيل حسن3069251742082011

كلية التربية/جامعة الكوفة616.0احيائيمرتضى محمد فرحان عاجل3070251741009279

كلية التربية/جامعة الكوفة602.0احيائيزمن سالم عيسى عبد3071251741010045

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0احيائيفاطمة عباس عبد العظيم عبد علي3072251742066038

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0احيائيزهراء محسن حمود حمد3073251742099012

كلية التربية/جامعة الكوفة585.0احيائيمريم علي مهدي كاظم3074251742097058

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيهدى رسول عباس الياس3075251612116176

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة559.0ادبيحنين عليوي عايد فليح3076251722066015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة515.0ادبيزينب جواد كاظم مجدي3077251722079046

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0ادبيزينب شهاب حميدي عطيه3078251722053015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة496.0ادبيآيات حميد كاظم عبد علي3079251722113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة495.0ادبيسمية حيدر سالم صاحب3080251722086135

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة486.0ادبيغفران علي مهدي نعمه3081251722122084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ادبيصابرين محمد سالم دوهان3082231722144014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0ادبيورود عباس مهدي عبد3083241722140079

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة594.0احيائيياسمين صبيح حاجي عبد الساده3084231742113047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة575.0احيائيصفاء فليح حسين حمزه3085251742111045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة558.0احيائيايات مهدي عبد االله عبد الصمد3086251742082005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيمروه محمد عبد الحسين نجم3087251742084387

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة539.0احيائيمريم حسن فدوه راضي3088241742104068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة532.0احيائيانوار حسن فدوه راضي3089241742104014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائينرجس عباس منفي كاظم3090231742113040
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة526.0احيائيفاطمه كامل فرعون مغير3091241742122029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة522.0احيائيرواء حاتم موسى طرير3092231742109096

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائيثمر حسن عبيد عبد الساده3093251742122047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائيايات حسين عبد الساده نجم3094251742059043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيرقيه حيدر طاهر حسن3095251742075021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0احيائيزهراء علي ابراهيم ناجي3096241742098007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0احيائيأسراء احمد مراد نعمه3097241742113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائيبركات سلطان ثامر ناصر3098241742093015

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة512.0احيائيزهراء عبد الرزاق رحمان رضا3099251742053045

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائينور عالء محمد عبد الرضا3100251742089084

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة511.0احيائيريام محمد كريم كاظم3101231742139017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيفاطمه حسين نعمه حسون3102251742084341

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائيهاجر محمد تركي عبد الجليل3103221742141139

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة514.0تطبيقيمرام نبيه هادي صالح3104251752103003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة505.0تطبيقينورا مهدي مداح نزال3105271752052096

كلية اآلداب/جامعة الكوفة514.0ادبيفاضل مدلول محسن جبار3106251721163039

كلية اآلداب/جامعة الكوفة489.0تطبيقيمسلم عقيل نعمه يوسف3107251751009249

كلية اآلداب/جامعة الكوفة482.0تطبيقيرنا سالم عبد حسن3108251752059101

كلية اآلداب/جامعة الكوفة481.0تطبيقيعلي ليث علي هادي3109271751005085

كلية اآلداب/جامعة الكوفة470.0تطبيقيزهراء ضياء حسين محمد3110251752084078

كلية اآلداب/جامعة الكوفة460.0تطبيقيحوراء علي محمد جواد موسى3111121752107011

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة433.0ادبيسجاد ناظم عليوي سلمان3112291721017112

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0ادبيحسن شاكر عويد عالوي3113251721036002

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة475.0ادبيمهدي زامل عجيل معارج3114221721018059

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة463.0ادبيمحمد يونس ابراهيم طراد3115251721012288

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0ادبيحسن فالح شريف عباس3116251721012080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0ادبيحيدر عبد هللا حاكم عبد علي3117251721120005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة455.0ادبيمصطفى باسم ياسين عبيد3118221721018056

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة452.0ادبينور حمودي متعب ظاهر3119251722061048

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة448.0ادبيحسن عبد هللا حسين محمد3120251721117001
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة447.0ادبينورة قاسم كريم منجل3121251722089049

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبياوس حاتم عبد الخالق مصطفى3122171721025054

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيمحمد نعمة محمد علي3123211721029036

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة444.0ادبيعلي رحيم جابر طعيمه3124251721024216

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة443.0ادبيرزاق كاظم دحام خنفر3125241721015031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة442.0ادبيحامد منصور مالح كطيف3126241721014004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبيحسين علي ناجي سلمان3127251721024092

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة441.0ادبيشفاء محمد كاظم معيش3128251722091052

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيحسين مزهر رحيم محيل3129291721010045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيمحمد هادي عبود بردان3130241721021038

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيمنتظر احمد حمزه جياد3131231721006070

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة440.0ادبيمصطفى محمد كريم عبد3132241721034026

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبيجودة كريم هالل مدفون3133291721010023

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة439.0ادبياالء ياسين عيثه عبد3134231722178004

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة533.0احيائيأيات حسن شاكر حسن3135241742124006

كلية االثار/جامعة الكوفة429.0ادبيمنار حيدر عبد الحسين كاظم3136251722078113

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبياسراء عمار حسين علوان3137251722064003

كلية االثار/جامعة الكوفة428.0ادبيعباس صباح نوري نزار3138251721024165

كلية الفقه/جامعة الكوفة454.0ادبيمنى كريم عبد زيد بايش3139251722122097

كلية الفقه/جامعة الكوفة450.0ادبيزين العابدين جاسم محمد حسين3140231721004029

كلية الفقه/جامعة الكوفة437.0ادبيحسين مراد كاظم حسين3141251721028004

كلية الفقه/جامعة الكوفة434.0ادبيمحمد مرزوك جازي محمد3142251721111048

كلية الفقه/جامعة الكوفة433.0ادبيمحمد سامي محمد كاظم3143251721017031

كلية الفقه/جامعة الكوفة431.0ادبيياسر موسى عمران مالك3144251721201015

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيفاطمة ناجي عبد الكاظم طشار3145241722113026

كلية الفقه/جامعة الكوفة429.0ادبيحيدر عباس كاظم حسن3146251721151030

كلية الفقه/جامعة الكوفة503.0احيائياستبرق حبيب عبد الساده سوادي3147251742122003

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة603.0احيائيمحمد عبد االمير ياسين عكض3148251741044188

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة542.0احيائيحسين ياسين حطحوط حسين3149261741009043

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة531.0احيائيمرتضى كريم جاسم حمود3150231741033087
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كلية الطب/جامعة تكريت684.0احيائيهوازن عواد حسين عبد  جميل3151201742141037

كلية الطب/جامعة تكريت680.0احيائيحسن يحيى عبد علي يوسف3152161741079011

كلية طب االسنان/جامعة تكريت677.0احيائيرؤى وليد خالد ضاحي3153181742161022

كلية طب االسنان/جامعة تكريت674.0احيائيعلي يشار رفيق توفيق3154201741390024

كلية طب االسنان/جامعة تكريت673.0احيائيفاطمة طالل احمد فخري حسين3155211742211016

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0احيائيايناس ذنون يونس عبدهللا3156171742288062

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0احيائيهاجر  اسماعيل  يوسف  سليمان 3157171742297110

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0احيائيمصطفى محمد قادر جرجيس3158171741015184

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0احيائياالء غافل رشيد حمادي3159181742205003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0احيائيبراء سالم  فتحي صالح3160171742235045

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.4احيائيسؤدد عبدالمنعم محمود سلطان3161171742294163

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0احيائيطيبه محمد جايز جبر3162141742110093

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت626.0تطبيقيانوار نعمان عزيز علي3163221752204005

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت626.0تطبيقيمريم احمد شكر سليمان3164201752398003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0تطبيقيثابت احمد خلف سلمان3165181751340009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت572.0تطبيقيعمر يونس عزاوي حمود3166181751005031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0تطبيقيرحمه صبري دودح خلف3167181752163016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت533.0تطبيقياحمد عبد الرحمن حسن ناصر3168311751013003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت514.0تطبيقيمصطفى خليل معيوف خليل3169131751240014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت513.0تطبيقياحمد محمد مشرف مطرود3170101751155001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت629.0احيائيعبد هللا عماد سامي مهيدي3171201741065029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت625.0احيائيتاره نافع فاتح سعيد3172201742340023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت529.0تطبيقيرافد احمد خلف مسير3173181751340013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت668.0احيائيموده عبد هللا عبد رزوقي3174181742161045

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت654.0احيائياطياف موسى محمد عزيز3175201742121001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت647.0احيائياسراء قاسم محمد جمعة3176181742246002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت642.0احيائيعمر لطفي راكع احمد3177311741013046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0تطبيقيسماء عماد أحمد وهيب3178311752038017

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت509.0تطبيقيمحمد مصطفى صاحب شاكر3179181751002094

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0تطبيقيمحمود اكرم فياض حبيب3180181751340048
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0تطبيقييوسف حمد محمد حسن3181171751028101

كلية العلوم/جامعة تكريت616.0احيائيبشائر ثائر رمضان سليمان3182181742258006

كلية العلوم/جامعة تكريت589.0احيائيمرام فيصل جواد صايل3183321742022024

كلية العلوم/جامعة تكريت586.0احيائيهيله محمد عباس سهيل3184181742242102

كلية العلوم/جامعة تكريت584.0احيائيفاطمه خلف حسن خلف3185181742245013

كلية العلوم/جامعة تكريت579.0احيائيآية مهند  علي  حسين3186171742285031

كلية العلوم/جامعة تكريت578.0احيائيدحام صالح دحام عواد3187181741098005

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0احيائياالء عباس جسام محمد3188201742166007

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0احيائيعمر عطيه صالح عكل3189181741045026

كلية العلوم/جامعة تكريت560.0احيائيعبد هللا منعم ابراهيم غالي3190201741061010

كلية العلوم/جامعة تكريت508.0تطبيقيعلي عامر عبد القادر محمود3191181751340035

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0احيائيانور صباح حميد صالح3192211741248003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت522.0احيائيوفاء عبد بشير سعيد3193181742170042

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت531.0احيائيعبد هللا قاسم محمد صالح3194181741044016

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت497.0تطبيقيعدنان عبد احمد عليوي3195181751340028

كلية الحقوق/جامعة تكريت473.0ادبيندى سهمي محمد  سليمان 3196171722251062

كلية الحقوق/جامعة تكريت471.0ادبيآمنة صالح علي حسين3197171722297001

كلية الحقوق/جامعة تكريت471.0ادبياخالص بشير صالح عويد3198171722344001

كلية الحقوق/جامعة تكريت470.0ادبيندى معن اسماعيل امين3199171722299057

كلية الحقوق/جامعة تكريت469.0ادبياطياف عمار ادريس عبد الحميد3200171722288014

كلية الحقوق/جامعة تكريت467.0ادبيامير عبد السالم اسماعيل محمد3201171721020006

كلية الحقوق/جامعة تكريت466.0ادبيمريم قصي سالم يحيى3202171722235083

كلية الحقوق/جامعة تكريت463.0ادبييونس خضر مد هللا احمد3203171721015140

كلية الحقوق/جامعة تكريت460.0ادبينور باسل عناد مجيد3204171722235092

كلية الحقوق/جامعة تكريت460.0ادبيوئام فهد احمد قدو3205171722293046

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0ادبيمصطفى اكرم مجيد سعيد3206171721026260

كلية الحقوق/جامعة تكريت459.0ادبيامنة فراس محمد عيد3207171722315013

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0ادبيضحى خالد محمود احمد3208171722286044

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0ادبياحمد رائد طلب محمود3209171721025014

كلية الحقوق/جامعة تكريت458.0ادبيضياء حسن علي محمود3210171721025108

234 من 107صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيعمار رشيد علي خلف3211181721063017

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيخليل احمد خليل ابراهيم3212171721080044

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيعمر عبد السالم ذنون محمود3213171721012104

كلية الحقوق/جامعة تكريت457.0ادبيحنان عماد خالد محمد3214171722232017

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ادبيعمر قصي حازم محمد3215171721017065

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ادبيوليد خالد بدر محمد3216171721021111

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ادبيغفران فاروق ابراهيم ياسين3217171722237082

كلية الحقوق/جامعة تكريت524.0احيائينادين عادل حسن خلف3218181742189033

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0ادبيجاسم طه محمد نجم3219121721016008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت435.0ادبيفاطمة قاسم يوسف تركي3220181722309008

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ادبيمحمد يونس احمد نجم3221171721077083

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت432.0ادبيكريم سامي عبد االمير عليوي3222211721013062

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت430.0ادبيطه رياض رشيد محرف3223181721005004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0ادبيابراهيم اديب عبد هاشم3224241721017003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت428.0ادبياحمد حكمان علي مهدي3225211721276001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ادبيزهراء جمال شاكر محمود3226131722070020

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ادبيحسن كاظم رجب حجيل3227231721065014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت426.0ادبيسالم كريم موسى دحيج3228261721017041

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ادبيرضاب عاشور غازي موسى3229261722110014

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت424.0ادبيابراهيم جاسم محمد عباس3230211721077001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيعلي طارق حسين علي3231191721014061

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيمصطفى محمود حسن محمود3232171721026268

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت423.0ادبيعلي احمد خلف سليم3233211721038083

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ادبيسعد هندي حميد عبد هللا3234201721009044

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت422.0ادبيادريس عبد هللا علوان جلعوط3235141721151005

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0ادبيايمان عبد هللا جبار عبيد3236231722099006

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت420.0ادبيحيدر جبار نبهان حرجان3237231721055038

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت547.0احيائيهند حسن ياسين احمد3238181742230036

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت478.0احيائيعبد الكريم جاسم كريم عبيد3239181741346030

كلية التمريض/جامعة تكريت659.0احيائيحمد حميد احمد جعدان3240181741009032
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كلية التمريض/جامعة تكريت654.0احيائيعمار صائب جرجيس احمد3241211741208010

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0احيائياثير طلعت رشيد وهاب3242201741001011

كلية التمريض/جامعة تكريت653.0احيائيأحمد ستار محمد حميد3243211741229002

كلية التمريض/جامعة تكريت625.0احيائيصبا فاضل سلمان عبد3244211742135069

كلية التمريض/جامعة تكريت620.0احيائيزينب عبد الحمزه كطوف عاجل3245241742111047

كلية التمريض/جامعة تكريت616.0احيائيفاطمة حميد طالب عبد3246241742102083

كلية التمريض/جامعة تكريت608.0احيائيالنا هالل برغش محمد3247201742334153

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت539.0احيائيافنان فارس محمد خلف3248181742230003

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت513.0احيائيتبارك محمد مسرهد جمعه3249141742067006

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت505.0احيائيليزا ابراهيم حماده عبد هللا3250181742197026

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت501.0احيائيحنين ضرغام شياع حمود3251181742162021

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت498.0احيائيوائل حقي اسماعيل حمد3252211741012053

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت436.0احيائيمحمد سالم حمد عبد هللا3253181741045032

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0احيائيعائشه ثائر جفيف مجول3254181742246026

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت428.0احيائيمروه طه محمد احمد3255121742080014

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0تطبيقيعبد هللا حسين عبد هللا حطاب3256111751203139

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت423.0تطبيقيمعمر محمد داود سلمان3257181751040058

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت426.0احيائيعثمان كريم خضير عيسى3258111741011034

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت421.0احيائيتبارك ابراهيم صالح مهدي3259181742250011

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0تطبيقيمحمد جواد اركان صاحب عسل3260241751015072

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت454.0احيائيعائد مزهر ابراهيم علي3261181741332092

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت451.0احيائيايه محمد نعمان قدوري3262181742258005

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت429.0احيائيشيماء مزهر رمضان محمود3263311742038069

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت423.0احيائيصالح صبحي خلف خطاب3264181741311028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت560.0ادبيرفل سامي سالم محمد3265181722401035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533.0ادبيعمر ناجي عجاج عبد هللا3266181721069018

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت498.0ادبيمهند محمد عبد منديل3267211721237024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت477.0ادبيحميد خيري مجيد علوان3268111721053065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت472.0ادبياالء خالد احمد عبد السالم3269181722247003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0ادبيصهيب رياض خليفة ابراهيم3270181721110034
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت467.0ادبيسعد نايف احمد علوان3271181721117005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت459.0ادبيمهيمن حامد عذاب علي3272181721059041

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت454.0ادبيعبد الرحمن جبار نقدي حسن3273181721064015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت508.0احيائياحمد حسن علي حرز3274181741033005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت474.0احيائيابراهيم كاطم خليل ابراهيم3275181741093001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0احيائياحمد ماهر حسن لطيف3276181741127003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0احيائيايالف مثنى حسين علي3277181742250006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت466.0احيائياحمد عبد زيد صكبان حسين3278251741151012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0احيائيعلي وناس كلف حسين3279241741004028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0احيائيمحمد كريم هادي صالح3280211741009126

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت463.0احيائياحمد منادي حميد احمد3281181741022001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائينجوى عابدين زينل سمين3282201742125028

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائيحسن ناظم بردان محيل3283241741035023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائيمهدي نوري ناصر حسين3284261741011134

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت499.0تطبيقيصباح طلب اليذ ادغفك3285181751340017

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت480.0تطبيقيامجد خالد عبد محمد3286181751118008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0تطبيقيتوفيق طارق غازي داود3287121751020009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت471.0تطبيقيشهله شهاب احمد محمد3288181752203025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0تطبيقيمحمد جاسم خلف سليمان3289181751046047

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0تطبيقيشجاع علي صبحي حسين3290181751340063

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت501.0ادبيايمان فهد نامق مجيد3291181722203007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت452.0ادبيبوكان سالم ياسين صابر3292181722383014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت451.0ادبيعمر عبد العزيز محمود جبر3293171721144088

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت448.0ادبياحمد محمد بالل جوير3294171721015010

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت447.0ادبيمحمد عبد المجيد حامد ابراهيم3295171721020106

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت506.0احيائيصابرين محمد فاضل ابراهيم3296181742254014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0احيائيحنان سعدون عبد الحمزه عطيه3297241742111020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت470.0احيائيعباس حسين نوري حسين3298251741030017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0احيائيوسام محمد عدوان عبد3299191611093085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت562.0احيائيليث حسين علوش ابراهيم3300181741009091
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت554.0احيائيعبير جاسم موالن شاهر3301181742161034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت537.0احيائيماجده محمد حميد حسين3302181742254021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت524.0احيائيضحى هاشم ثاني خلف3303181742347011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0احيائياسوان وليد كريم داهوك3304211742091004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0احيائياالء وعد صابر رجب3305181742172002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0احيائيحمزة فزع محمود حسين3306211741054017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0احيائيهبه فاضل تايه كاظم3307241742130079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0احيائياحمد عامر مطني احمد3308211741206002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت500.0احيائيعاصم احمد محمود جاسم3309211741208008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت498.0احيائياحالم حميد احمد علي3310201742114001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت479.0تطبيقيفياض عليوي فياض عليوي3311181751014018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت514.0ادبيحميدي عبد هللا نجم عبد هللا3312181721004122

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت506.0ادبيرشا ابراهيم برجس دخيل3313321722025007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت503.0ادبيعلي احمد جاسم سلطان3314171721144078

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت496.0ادبيفاروق عبد هللا خضير عباس3315181721132020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت493.0ادبيعزام محمد حسن اسماعيل3316171721018102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت487.0ادبيحسن محمد خضر ابراهيم3317331721006009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت485.0ادبيفؤاد نوري سعيد كسار3318181721332202

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0ادبيمحمد شجاع محمد غانم مرعي حسن3319171721017083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ادبيعبد الواحد حسن مخلف حسن3320181721340106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ادبيمختار طه عزيز احمد3321181721004121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت480.0ادبيرشيد سعدون رشيد سعدون3322211721236015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ادبيصدام محمد ياسين محمد3323171721025103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ادبيمحمد عبد العزيز عبد هللا جاسم3324181721340176

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ادبيسالم غانم عبد الرحمن حسين3325171721026091

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت477.0ادبيمحمد خضر محمد حمود3326171721018154

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت476.0ادبيايناس طالل يحيى احمد3327171722302010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0ادبيطه محمد عادل محمد3328171721017044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ادبينبأ عبد الرسول ستار علي3329211722125037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت462.0ادبيمصطفى معن سعدي واصف3330171721016120
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ادبيمحمد رياض حامد محمود3331171721015099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت461.0ادبيعبد هللا ناظم عبدي حمو3332171721020040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت460.0ادبيعمر رمضان عبد هللا فليح3333211721027033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت459.0ادبيطالل هادي حنين طارش3334211721229018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت458.0ادبيعلي محمود جاسم حماده3335211721051018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت500.0احيائيمريم العذراء عامر خضير عباس3336181742233022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت488.0تطبيقيمصطفى عدنان داود مصطفى3337201751013090

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0ادبينداء هاشم حميد يوسف3338181722237035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0ادبيشيماء محمود شاكر عبد الحافظ3339161722283023

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ادبيضحى حقي اسماعيل مهدي3340181722161015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت431.0ادبيايمان نسيم فاضل محمود3341181722180006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت428.0ادبيعائشه عبد الرحمن علوان عليوي3342101722097018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ادبيمنال حميد جاسم عليوي3343231722126051

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ادبياستبرق صالح مهدي محمد3344121722130001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت424.0ادبيسرى محمد ارزوقي عزيز3345261722085022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ادبيفاطمه فرحان نايل عنيزي3346121722177008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ادبياسماء وليد توفيق مخيلف3347191722178006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482.0احيائيهاجر تايه حسن علي3348231742186001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت480.0احيائيمريم جاسم محمد نايل3349181742237032

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0احيائيصفا غانم شريف سلطان3350311742034015

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0احيائينبراس فائق احمد عباس3351181742200025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0احيائيايمان منهال عباس حسين3352181742233003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0احيائيرسل جاسم محمد اسماعيل3353111742068022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت466.0احيائيهدى فيصل محمود حسين3354181742200027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464.0احيائيساره شاكر محمود حسين3355181742250017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائيفاطمة الزهراء علي معين فرعون3356241742100065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت457.0احيائياسيل رحيم عباس حميدي3357251742075004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0احيائياحالم حازم مجيد حميد3358181742200003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيود فاضل غازي دمنه3359231742081088

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيانوار جوده بخيت جاسم3360231742123007
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447.0احيائيوجدان محمد احمد صالح3361101742108054

كلية اآلداب/جامعة تكريت451.0ادبيعبد المنعم محمد حسن حسين3362181721118015

كلية اآلداب/جامعة تكريت446.0ادبيسفيان مدهللا محمد علي ياسين3363171721142052

كلية اآلداب/جامعة تكريت443.0ادبياحمد فالح غركان كاظم3364181721311002

كلية اآلداب/جامعة تكريت442.0ادبياحمد راحم خضير عباس3365181721100002

كلية اآلداب/جامعة تكريت439.0ادبيمحمد احمد سعيد خلف3366181721041097

كلية اآلداب/جامعة تكريت438.0ادبيسنان سعد عبد هللا حمد3367311721016013

كلية اآلداب/جامعة تكريت432.0ادبيعمر عبد محمود عبد المجيد3368181721332196

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيعبداالله مشعل نواف ذياب3369311721016017

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيعبد الكريم خليف حماد نومان3370331721007028

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيوسن عبيد خلف عوض3371181722263019

كلية اآلداب/جامعة تكريت431.0ادبيسيف الدين عقبة عبد الكريم نصيف3372181721110031

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ادبياحمد محمد نافع احمد3373171721144014

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ادبيسلطان سلطان عبد القادر خلف3374331721012011

كلية اآلداب/جامعة تكريت428.0ادبياحمد محمد جاسم محمد3375181721122023

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ادبيشهد رحاب يعكوب محجوب3376181722340019

كلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ادبينوح صالح محمد حسين3377251721027085

كلية اآلداب/جامعة تكريت422.0ادبياحمد نايف محمد جاسم3378171721344003

كلية اآلداب/جامعة تكريت477.0احيائيعز الدين مقداد عبد النبي حسين3379181741029020

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0احيائيساره سعد هللا عبد الجليل ياسين3380201742172015

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0احيائينور حسن محمد لطيف3381181742189034

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت469.0احيائيبرهان ثابت هادي ضاحي3382181511087006

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت453.0احيائيعبد هللا سعد ابراهيم وهيب3383181611121018

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت454.0ادبيريام خميس حجاب حسن3384201722164026

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت451.0ادبيمشعان وادي حماد هطيل3385331721032011

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت573.0احيائينجوى عبيد عيسى خلف3386181742218025

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت494.0احيائيوليد رضوان عواد حسن3387181741340020

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت477.0احيائيصفا عبد عنتر عبود3388181742264002

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت471.0احيائيفاطمه جمعه ابراهيم محمد3389181742340004

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت454.0احيائيحمزه شهيد راضي دعيم3390231741255019
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الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت451.0احيائياحمد دنيف كامل عزيز3391221741259002

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت469.0تطبيقيمنار احمد حسين خلف3392181752264002

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت430.0ادبيعبيدة احمد عبد الكريم احمد3393171721016074

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت428.0ادبينايف عباس نائف حسين3394181721127058

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت427.0ادبيعبد العزيز احمد حسين علي3395201721260047

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت424.0ادبيسيف علي خلف صالح3396171721021055

كلية الطب/جامعة القادسية688.0احيائيوجدان فاضل فنيطل عبيد3397221742204110

كلية الطب/جامعة القادسية686.0احيائيرقية عبد السادة كاظم ركبان3398241742106048

كلية الطب/جامعة القادسية682.0احيائيعلي كاظم هتيمي كاظم3399241741015069

كلية الطب/جامعة القادسية682.0احيائيتقى عالء الدين ظاهر طه3400241742124040

كلية طب االسنان/جامعة القادسية680.0احيائيهدى ساجد مالك زغير3401241742093084

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيعبد علي عباس فاضل كاظم3402231741209028

كلية طب االسنان/جامعة القادسية675.0احيائيعال غانم عبد دهش3403241742124124

كلية الصيدلة/جامعة القادسية680.0احيائيهديل باسم حمزه هدوان3404241742121191

كلية الصيدلة/جامعة القادسية674.0احيائيحوراء علي عواد راشد3405241742123035

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0احيائيمحمد علي حسين زغير جبار3406241741151025

كلية الصيدلة/جامعة القادسية672.0احيائيطالل هادي جابر سهيل3407241741001113

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0احيائيشهد ثائر ناصر محسن3408241742121113

كلية الصيدلة/جامعة القادسية670.4احيائياحمد ياس خضر جاسم3409231741021004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية626.0احيائيكوثر عبد الهادي ناصر حسون3410241742102088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية563.0تطبيقيجاسم رياض عبد الكريم عبود3411161751067004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية661.0احيائيغيداء كاظم صكبان عباس3412241742124131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية647.0احيائيأستبرق سالم كاظم حسن3413241742124002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية646.0احيائياحمد حسن امين محمد علي3414231741002003

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية644.0احيائياالء واثق فرعون حسين3415161742228006

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية625.0احيائياصالة غازي فيصل محمد3416241742102016

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية607.0احيائييوسف غازي محبس مدلول3417161741001181

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0احيائيميسم كفاح شاكر جاسم3418241742102098

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0احيائيبنين ماجد عبد العالي محمد3419241742104015

كلية العلوم/جامعة القادسية649.0احيائيعالء فيصل علي لهيمص3420241741017044
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كلية العلوم/جامعة القادسية590.0احيائيحسين غيدان حميد كاظم3421241741030011

كلية العلوم/جامعة القادسية566.0احيائيدموع غازي جاسم عبد الرضا3422241742085025

كلية العلوم/جامعة القادسية557.0احيائيايوب منصور حمزة عبد الحسين3423241741041016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية564.0احيائيمحمد كاظم تركي جوده3424241741008087

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية559.0احيائيزينب وسام خلف جاسم3425241742096049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية548.0احيائيمحمد يقضان عبدالرحمن كشاش3426231741055029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية544.0احيائيمها عبد ديوان راضي3427241742124156

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية538.0احيائيحسن جليل فنخير حسين3428241741036023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0احيائيمسلم احمد كاظم عبد3429221741254018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية537.0احيائيامير عبدالحسن محسن عرجاوي3430231741052005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية536.0احيائيليث علي صاحب يوسف3431241741036091

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية535.0احيائيدعاء يحيى كاظم عباس3432241742130026

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0احيائينور ابراهيم سلمان جبر3433241742094107

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية534.0احيائيرسل علي عبد الزهره غازي3434241742120053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية533.0احيائيسجاد كامل محمد هندول3435231741019060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية530.0احيائيحوراء عقيل عباس عبيدي3436241742118012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية529.0احيائيقاسم خضير عباس عليوي3437231741019094

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.0احيائيعالء احمد عجيل عبطان3438241741036067

كلية القانون/جامعة القادسية511.0ادبيحسين محمد وسيل معيدي3439241721003026

كلية القانون/جامعة القادسية500.0ادبيأمجد كاظم جعيوص جبار3440241721030009

كلية التمريض/جامعة القادسية664.0احيائيفرح كريم حسين زبار3441241742122031

كلية التمريض/جامعة القادسية663.0احيائيعلي محمد هادي حيال3442241741001169

كلية التمريض/جامعة القادسية662.0احيائيرشا علي جياد عطيوي3443241742130030

كلية التمريض/جامعة القادسية660.0احيائينور احمد مهدي جاسم3444241742101056

كلية التمريض/جامعة القادسية653.0احيائيراوية معن درسون مهدي3445241742092002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية554.0احيائيرمق عقيل هادي شرماهي3446241742108047

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية534.0احيائيحمزه صالح عبيس محمد3447231741008048

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية517.0احيائيفاطمه اسماعيل علي طاهر3448221742204081

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0احيائيزينة يوسف عبد حسين3449241742102060

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0احيائيسرى فاضل رحمن عبد3450241742122019
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كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائيابرار صالح محي جعفر3451231742108001

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية507.0احيائيجيهان حيدر غركان حنيش3452241742135010

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية480.0احيائيرغد شمخي جبير حمزه3453241742122012

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية474.0احيائيوالء كريم شعواط لفته3454241742101064

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0احيائيعذراء علي قاسم عبد3455241742122024

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية468.0احيائيدعاء سعيد صالح لعيبي3456241742138009

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية459.0تطبيقيعقيل حسين سعود جياد3457271751012014

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0تطبيقيبراق اياد صاحب مهدي3458241752220016

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية483.0احيائيزهراء مهدي علوان وناس3459241742101032

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية472.0احيائيهدى محمد جبر سميع3460241742102116

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية460.0احيائيحوراء ناجي ركبان عبيد3461241742110016

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية454.0احيائيلمى صالح عبد الهادي حسن3462241742096072

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية447.0احيائيهدى سعد ساجت بندر3463241742123099

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0احيائيفاطمه غازي سويدان شمران3464241742136068

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائياثمار ستار طالب حمود3465241742106003

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائيريام محمد كاظم عبود3466241742081030

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0احيائيمحمد صباح كاظم عبد هللا3467241741001225

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0احيائيايمان عبد الزهره محمد حمزه3468241742114014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0احيائيسجاد رزاق حمزة محمد3469231741006060

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية453.0تطبيقيامير محمد كامل جواد3470241751068004

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية474.0احيائيزهراء سعدي رطان لعيبي3471241742094051

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0تطبيقيزهراء حسين محمد خضير3472241752097009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية497.0ادبيحازم مالك كريم لطيف3473241721035019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية475.0ادبيغيث جليل وهد هليل3474241721159020

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية471.0ادبيصابرين شاكر جواد جاسم3475231722120019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ادبيكرار عبد العالي مهدي جاسم3476231721172025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية466.0ادبيامجد شهاب رشيد جياد3477231721019006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية463.0ادبيدعاء جاسم عبد الحسين حلواص3478241722220021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0ادبيباقر هادي عبد النبي عبد الحسين3479241721017015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية461.0ادبيمسلم علي محسن محمد3480241721004075
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية460.0ادبيحسين ناصر هاشم هادي3481241721155008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0ادبيمرتضى كاظم سلمان راشد3482231721194013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية456.0ادبيعمر حمدان جاسم محمد3483241721040026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية455.0ادبيامير ابراهيم حسن حياوي3484241721159004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ادبيفارس حسين سباح احمد3485241721036062

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية452.0ادبيأحمد عامر جابر كاظم3486241721035003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0ادبيعباس علي مكطاف حبيب3487231721055053

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية448.0ادبيعلي حسن لفته علي3488281721021024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية524.0احيائيريام محمد صباح حمزه3489241742108049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0احيائيبراء حسن كاظم مهدي3490241742092001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية521.0احيائيكوثر حامد مطر شمخي3491241742102086

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0احيائيعذراء عطا داخل عجيل3492241742122023

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0احيائينور الهدى حسين كاظم حسين3493241742095098

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية499.0احيائيزينه ناجي حسن حميدي3494241742119130

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0احيائيحنين نعمة صبر موسى3495241742098004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية498.0احيائيمنال عبد الزهره معضد دكمان3496241742080080

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0احيائيزينب غالب شالخ عظيم3497241742107056

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية494.0احيائيهبه غانم عبد الحمزة مهدي3498241742130078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية493.0احيائياسماء جواد كاظم محمد3499241742108004

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيابراهيم علي عقيل ايوب3500241741027001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية488.0احيائيدعاء سعيد حالوي حسين3501241742123040

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية487.0احيائيحسين هادي حسين حسون3502241741018024

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيهاجر علي حسين كاظم3503231742109237

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية480.0تطبيقيمرتضى شمخي جبر حلواص3504241751030025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية479.0تطبيقيصفاء باسم ياسين حسين3505241752102039

كلية التربية/جامعة القادسية559.0ادبيبراء فاضل صاحب جاسم3506231722109007

كلية التربية/جامعة القادسية549.0ادبيفاطمة نجم عبد علوان3507241722401030

كلية التربية/جامعة القادسية544.0ادبيعباس فاخر نعيم فرهود3508241721038021

كلية التربية/جامعة القادسية511.0ادبيعباس علي محمد صافي3509251721117006

كلية التربية/جامعة القادسية504.0ادبياسيل سهر حمزة سحيل3510241722102004
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كلية التربية/جامعة القادسية501.0ادبياميرة صاحب حمادي فهد3511241722106002

كلية التربية/جامعة القادسية501.0ادبيرغده حمزه كاظم وناس3512241722220032

كلية التربية/جامعة القادسية495.0ادبيبنين علي كاظم محمد3513241722104013

كلية التربية/جامعة القادسية491.0ادبيهبه قاسم هادي عبود3514241722134034

كلية التربية/جامعة القادسية488.0ادبيضرغام علي محمد العيبي3515241721008016

كلية التربية/جامعة القادسية481.0ادبيعلي كريم فاضل عبيس3516241721038035

كلية التربية/جامعة القادسية481.0ادبيصالح عبد هللا غافل جحات3517251721017020

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ادبيحسن سهل طعمه محمد3518251721122034

كلية التربية/جامعة القادسية479.0ادبيزيد ناظم نور مسلم3519241721021019

كلية التربية/جامعة القادسية472.0ادبيزينب عبد الكاظم سدخان ظاهر3520241722104031

كلية التربية/جامعة القادسية468.0ادبياسالم واثق محمد جابر3521241722104003

كلية التربية/جامعة القادسية606.0احيائيعذراء تكليف حسن عبد3522241742123075

كلية التربية/جامعة القادسية604.0احيائيابتهال خليل ابراهيم يحيى3523241742120002

كلية التربية/جامعة القادسية579.0احيائياحمد جبار كرماش جاسم3524241741003007

كلية التربية/جامعة القادسية576.0احيائيهديل محسن عليوي عيدان3525241742101062

كلية التربية/جامعة القادسية573.0احيائيعلي جاسم محمد خليف3526231741006081

كلية التربية/جامعة القادسية573.0احيائيبنين حيدر كاظم ابراهيم3527231742109031

كلية التربية/جامعة القادسية573.0احيائياحمد سجاد ابراهيم جهادي3528251741013001

كلية التربية/جامعة القادسية568.0احيائيحسين علي كاظم جرو3529241741018021

كلية التربية/جامعة القادسية562.0احيائيأيه كامل شنيبر جبار3530241742134005

كلية التربية/جامعة القادسية561.0احيائيجابر راهي كريم صكبان3531241741005017

كلية التربية/جامعة القادسية560.0احيائيالتفات عبد الرضا حسين فرهود3532241742134010

كلية التربية/جامعة القادسية559.0احيائيمروه سعد سلمان عبد الحمزه3533241742124148

كلية التربية/جامعة القادسية557.0احيائيرسل حيدر جابر كاظم3534251742076028

كلية التربية/جامعة القادسية554.0احيائيانتظار صاحب عليوي عبد هللا3535241742104012

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائيتقى احسان علي رهيف3536241742104018

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائيصابرين حسن عبد السيد غافل3537241742095070

كلية التربية/جامعة القادسية552.0احيائيظافر وهاب كشيش كزار3538231741182006

كلية التربية/جامعة القادسية550.0احيائيفرح عزيز شاكر شياع3539241742096071

كلية التربية/جامعة القادسية558.0تطبيقينسرين عامر كامل علوان3540241752102057
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كلية التربية للبنات/جامعة القادسية456.0ادبيأيات محمد جاسم ديعون3541241722113001

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية456.0ادبيتبارك كاظم هدهود دخيل3542241722104015

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0ادبينور عانم حمزه عباس3543231722271057

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية455.0ادبينرجس محسن ياسر منذور3544231722077022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية448.0ادبيرقيه رحيم عبد الكريم جبار3545241722105012

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبياالء عبد االمير كاظم حسن3546241722104005

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبيصدام مطلب سلمان حاجم3547241721008015

كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبيحوراء حياوي حنون عبد النبي3548241722140029

كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ادبيعلي صالح فليح حسن3549241721004050

كلية اآلداب/جامعة القادسية436.0ادبيعلي حمودي وضح وناس3550241721153020

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبيجثير زكام بكان شالكه3551291721018009

كلية اآلداب/جامعة القادسية435.0ادبيتبارك رحمن نور جبار3552241722118007

كلية اآلداب/جامعة القادسية433.0ادبيزينب جبار كاظم عبد الحسين3553241722156003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية443.0ادبياحمد جميل كاطع وادي3554231721019003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية440.0ادبيزهراء سعيد ابراهيم كاظم3555241722102037

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية437.0ادبياثير ستار سالم ناصر3556241721005001

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية434.0ادبيرباب باسم جليل حسون3557241722220029

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية430.0ادبيانتظار جاهل عزيز بريهي3558241722113005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية428.0ادبيمحمد جعفر كاظم كسار3559241721162010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية506.0احيائيياسمين منثر طراد فهد3560231742271220

كلية االثار/جامعة القادسية435.0ادبيحسن محسن شجاوي حسين3561241721035022

كلية االثار/جامعة القادسية428.0ادبيمحمد عبد الواحد نوري صالح3562231721055082

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيقاسم كاظم جاسم عبد الحمزة3563231721060085

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيضرغام منشد عبد علي درويش3564251721121013

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيكرار حيدر صاحب حسين3565251721023050

كلية االثار/جامعة القادسية426.0ادبيراسم كريم حميدي حاجم3566231721187004

كلية االثار/جامعة القادسية425.0ادبيفاطمه منذر جاسم محمد3567211722093032

كلية االثار/جامعة القادسية424.0ادبيحسين محمد حسون حمد3568241721015028

كلية االثار/جامعة القادسية485.0احيائيساره عقيل عبد زيد شاكر3569251742075037

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية465.0ادبيشهد عباس ناصر عبيد3570241722106038
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كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية434.0ادبيكوثر علي عباس كاظم3571231722076024

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية426.0ادبيكوثر عدنان عبد العظيم كاظم3572271722093038

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية482.0احيائينور محمد عبد العزيز جبار3573241742094117

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية481.0احيائيريام راضي كاظم مجلي3574241742093032

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية475.0احيائيقبس ماجد عبد المهدي حمزه3575241742108122

كلية الطب/جامعة االنبار680.0احيائياحمد مجيد علي سلمان3576211741028001

كلية الطب/جامعة االنبار680.0احيائيافراح عدنان هزاع اسماعيل3577171742235024

كلية الطب/جامعة االنبار679.0احيائيايوب عبد عون حمدان شالل3578211741008012

كلية الطب/جامعة االنبار679.0احيائيفاطمه علي بزون عبد عون3579261742074051

كلية الطب/جامعة االنبار678.0احيائيعمر ناصر حسين غيدان3580211741033049

كلية الطب/جامعة االنبار678.0احيائيمصطفى جمال خضر احمد3581171741018147

كلية الطب/جامعة االنبار678.0احيائينور سعد دواي بربيد3582231742119179

كلية الطب/جامعة االنبار678.0احيائيعلي جميل ساهي عجيل3583221741002110

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيحسين محمد احمد راشد3584161741001048

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيمنهل جعفر جعفر جواد3585231741004044

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيمصطفى غضبان حمزه خلف3586261741011130

كلية طب االسنان/جامعة االنبار673.0احيائيهدى ذياب حمزه طوكان3587271742063212

كلية الصيدلة/جامعة االنبار671.0احيائيطيبه علي كاظم هدالن3588101742106021

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيزهراء باسل رمضان خلف3589171742301049

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيغفران رياض محمد عبد3590171742299094

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيصكبان محمود شعبان محمود3591171741011093

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيياسر هادي جبر سهيل3592251741044250

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيحسين رشيد خلف عكلة3593161741022009

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيغاده احمد جبر بريهي3594141742106019

كلية الصيدلة/جامعة االنبار670.0احيائيسارة ثامر عدنان داود3595211742143057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0تطبيقيرؤى عالء رسول علي3596231752093010

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار544.0تطبيقيسرى عالء رسول علي3597231752093022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار638.0احيائيسراء سهيل محمد علي3598311742047099

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار623.0احيائيمحمد عادل نهير عبد3599311741013054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار621.0احيائياحمد محمود محمد عبدالهادي3600191741013004
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قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار654.0احيائيمحمد حامد خليل ابراهيم3601191741007131

كلية العلوم/جامعة االنبار644.0احيائيغفران عبد خلف عبيد3602191742217055

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0احيائيأحمد طالب أسماعيل حماد3603321741010002

كلية العلوم/جامعة االنبار612.0احيائيبيداء وحيد مخلف حمادي3604191742217017

كلية العلوم/جامعة االنبار601.0احيائيحسن جاسم محمد عيسى3605311741006012

كلية العلوم/جامعة االنبار592.0احيائيفاطمة عبد عباس مسربت3606191742188063

كلية العلوم/جامعة االنبار591.0احيائيسجى شاكر محمود سويج3607191742217042

كلية العلوم/جامعة االنبار588.0احيائيريام علي عواد حمزة3608191742188034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار576.0احيائيفاطمه مهند فاضل عبد3609311742040075

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار567.0احيائيرفل عمار عبد خلف3610191742185010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار555.0احيائيبركات احمد نايف طالب3611191741337025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار546.0احيائيمحمد رباح صالح عبد السالم3612101741014050

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار549.0احيائياحمد حسن جواد حمد3613211741038008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار527.0احيائيعائشه مصطفى فخري سعد الدين3614321742025027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار511.0احيائيموسى حنون علي حسن3615221741255029

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار507.0احيائيبارق خالد حبيب علي3616121741014008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار439.0ادبيمحمد هشام عبد القادر عبد المجيد3617101721014063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار438.0ادبيساره احمد ذيب سرحان3618101722122010

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار452.0احيائيسهير ستار جبير رشيد3619191742163035

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0احيائياحمد جمعه عباس صبار3620191741007009

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة االنبار438.0احيائيمريم محمد علي حسن عبد هللا3621311742049056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار516.0ادبيريام عبد ثابت رافع3622191722162018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار493.0ادبيسعد عبد الكريم ياسين تركي3623131721244005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار468.0ادبياميمة حازم محمد أسمير3624321722022004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار516.0احيائيمنار فالح نصيف جاسم3625191742369068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار489.0احيائيأحمد مروان جمعه محمد3626191741341016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار462.0تطبيقياحمد حميد كامل عبد الرزاق3627111751021005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار442.0ادبيهبه صبحي نجيب علي3628311722049065

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار440.0ادبيعلي كريم عبد الحسن عبود3629241721162005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار438.0ادبيمحمد رياض كاظم ديلي3630251721122126
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار436.0ادبيعدنان سعد حواري شذر3631231721052039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار434.0ادبيحمد عبود وحيد محيبس3632261721023022

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428.0ادبيحميدة رشيد صيهود شنتة3633241722113011

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426.0ادبيحسين جاسب محمد جاسم3634251721006008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار423.0ادبيوليد دينار حمود لفتة3635281721022071

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420.0ادبيصفوان صالح حميد محمد3636211721251021

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار553.0احيائيابراهيم سعدون عبود حمادي3637191741007002

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار543.0احيائيمحمود جاسم محمد عباس3638101741017065

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار542.0احيائيزينب خليل رجب حمدان3639101742099014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0ادبيفاروق خلف عبود حمادي3640191721028044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475.0ادبيسجى خليل عبد زكي3641191722401102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469.0ادبيرسميه أبراهيم صالح لطيف3642191722152011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505.0احيائيحوراء رحيم جاسم عليان3643191742370068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479.0تطبيقينمر عماد عبد العزيز جبل3644311751011057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474.0تطبيقيسحر محمد عبد الحسين عيدي3645221752150027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463.0تطبيقياميره سالم احمد محمد3646221752152001

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار447.0ادبيبركات محمود عبد الرحمن جاسم3647191721013009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484.0احيائيمنى ماهر حامد حسين3648101742099034

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500.0ادبيزينه ساجد رديني عسل3649101722095031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494.0ادبيآيه عدنان غريبه علي3650191722217001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0ادبيهاجر علي عبد عبد هللا3651311722056017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458.0ادبيميساء عارف احمد حسن3652311722038049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453.0ادبيمروة ضياء معارج جسام3653171722285085

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452.0ادبيورود احمد عواد سليمان3654191722162050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543.0احيائياسيا صباح حماد علي3655191742189007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506.0احيائيابتسام عادل عبد هللا عايد3656191742151001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار503.0احيائيرقيه احمد عبد هللا خلف3657101742120036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493.0احيائيمها احمد مخلف حسين3658191742187029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474.0تطبيقيآمنه حمدي احمد الردام3659321752029001

كلية اآلداب/جامعة االنبار443.0ادبيمحمد حسن عبد هللا معروف3660171721142085
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كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0ادبيمصطفى تحرير ارزيك رجب3661101721027139

كلية اآلداب/جامعة االنبار434.0ادبياالء طالب هاشم رشيد3662311722049009

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار434.0ادبيرياض عبد الستار خضر جعفر3663321721010014

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار429.0ادبيدنيا ماهر حماد تركي3664191722215008

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار512.0احيائيحازم جاسم رجه عفتان3665321741011011

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار471.0احيائيعهود خالد عبد عواد3666191742162034

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار465.0احيائيغفران محمد عجاج سليمان3667191742178043

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار460.0احيائيسلطان خالد هاشم محمد3668191741351012

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار458.0احيائيعلي عبد الحسين حبيب ابو نيله3669241741201028

كلية الطب/الجامعة العراقية685.0احيائياحمد شاكر محمود حسين3670141741030003

كلية الطب/الجامعة العراقية684.0احيائيمحمد جميل فرج شمال3671141741018084

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية677.0احيائياحمد مجيد صالح عكيل3672181741044003

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية533.0تطبيقياحمد ناهض مردان عباس3673231751031005

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية638.0احيائيعباس عبد الجليل علي كناص3674121741032037

الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية567.0تطبيقيحيدر جواد كاظم والي3675161751022053

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية539.0تطبيقيزينب فؤاد عباس محيسن3676111752071028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية554.0ادبيسجاد شهاب احمد عوين3677141721026030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية480.0ادبيحسين جبار كميش عليج3678131721002028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0ادبيعلي منخي جبار فرحان3679141721036053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0ادبيمصطفى احمد هدم صالح3680101721206035

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية474.0ادبيناجي اكرم طاهر ناجي3681141721025059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ادبينور الهدى هادي وحيد مطلك3682151722045103

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية470.0ادبيرقية مؤيد فرمان حميد3683121722087013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية468.0ادبيرغد حامد صابر عبود3684131722100013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية527.0ادبيهمام سليم محسن محمد3685231721160037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0ادبيحسن جميل جويد غضيب3686141721027016

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية497.0ادبياالء حسين عباس تريجي3687101722120010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية495.0ادبيهبه جمال حامد عبد3688121722104036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية505.0احيائيمينا صالح عبد القادر عبد الفتاح3689141742078087

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0احيائيهاني ناهض حسين حرز3690141741018120
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية480.0تطبيقيآيه علي صاحب علي3691151752042002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0احيائييوسف محسن عليوي سليمان3692211611205027

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية524.0ادبيسالم عبد الواحد محمد جاسم3693121721208032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية488.0ادبيانور فالح احمد محسن3694101721035015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465.0ادبيليث داود سليمان عبد3695191621302023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية462.0ادبيسفيان صالح اسماعيل حبيل3696111721042038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية459.0ادبياكرم علي كريم فهد3697101721035013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية455.0ادبيبشير نعيم حمد جوير3698211721084011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0ادبيمحمد حسن علوان سلمان3699211721204011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ادبيعلي جابر جود هللا غنتاب3700141721026055

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية449.0ادبيعلي احمد خلف علي3701211721028011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ادبيعلي منشد توفيق حساني3702211721028015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية528.0احيائينور عبد االمير خشف سهيل3703231742166029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية522.0احيائيغفران شاكر محمود محمد3704101742094020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0احيائيزينب رياض شاكر محمود3705111742075023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0احيائيأسماء زعيم علي شاني3706241742102002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0احيائيأثير غضبان أحمد فارس3707261741014001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0احيائياسامه طه ياسين جواد3708231741069003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية508.0احيائيحسين علي عبد هللا علي3709121741020025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0احيائيمحمد عادل مخيف شرير3710231741202022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0احيائيزينب قاسم اكشيش كريم3711241742093048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0احيائيحسن ناظم كاظم مشكور3712251741111011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0احيائيحسين سامي نوماس عزوز3713251741019006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0احيائيعبد الوهاب محمود وهب جميل3714181741127015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0احيائيلمياء عبد السالم جياد عبد3715111742082059

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0احيائينور الهدى طه فليح مزيعل3716141742224024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية497.0احيائيعبير علي خضير بري3717241742094084

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0احيائيحمزه عدي حمزه حسين3718231741177004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية558.0ادبيمريم ناظم عبد الرحيم حميد3719101722076042

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية554.0ادبيإيالف حمزه عبد هللا حمزه3720111722084002
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية486.0ادبيايه حيدر ناجي فرج3721131722099011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية483.0ادبيهبة محمد امين عبد الرزاق3722111722071124

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية480.0ادبيزهراء حسين علوان هزاع3723111722088008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية479.0ادبيهدى جواد كاظم خضير3724111722121029

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية463.0ادبيعذراء حسن خجوري شناوة3725131722072031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية596.0احيائيعائشة شهاب احمد علي3726101742109048

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية518.0احيائيسجى حسن فيروز عبد هللا3727131742092023

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0احيائياصاله وليد حمدي حسن3728111742127003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية512.0احيائيتبارك كريم عيدان حمد3729131742078003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0تطبيقيزينب ناجي عبد غانم3730231752095014

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية441.0ادبيزمن طه حسين علي3731101722113015

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية439.0ادبيديانا تركي نايف حسون3732231722111015

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية493.0احيائيسرى شهاب حسن وناس3733141742110077

كلية اآلداب/الجامعة العراقية464.0ادبيمرتضى جمعة غزال حمادي3734121721023026

كلية اآلداب/الجامعة العراقية457.0ادبيسارة عباس عبد حمد3735111722111021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية455.0ادبيمصطفى رياض احمد خصير3736191721103035

كلية اآلداب/الجامعة العراقية450.0ادبيهبة محمد علي دوش3737121722098081

كلية اآلداب/الجامعة العراقية449.0ادبيعلي اكبر سالم هاشم جار هللا3738151721015052

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ادبياحالم حاتم مسير محمد3739141722401002

كلية اآلداب/الجامعة العراقية447.0ادبيحسين عالء حسن عذافه3740131721011037

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ادبيجنان كريم فرحان علي3741121722091012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ادبيطه احمد عبد حسين3742101721033022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية445.0ادبيعلي مهدي علي سعيد3743131721014083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ادبيزهراء حاتم حسين خفي3744141722093030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0ادبيسيف ثامر خضر موسى3745141721030039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0ادبينور محمد كاظم مشتت3746141722075186

كلية اآلداب/الجامعة العراقية481.0تطبيقيشهد قاسم جياد اسماعيل3747111752080025

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية469.0ادبيرفل عبد الرحمن حمود علوان3748111722067008

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية563.0احيائيخوله منقذ كريم جاسم3749131742112012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية437.0ادبيعثمان محمد قهار صالح3750211721248024
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0ادبيعلي عبد الرسول شالل حسن3751231721027030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ادبيحوراء عبد الهادي اعرير سلمان3752151722040016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ادبيخطاب باسم عباس محمد3753211721038051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية432.0ادبييوسف احمد نوري حسين3754211721038157

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية431.0ادبيرواء صالح مهدي حافظ3755121722231015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيشنيتر خوام شنيتر كاظم3756111721022039

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيساره قاسم عبد سطام3757111722070051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيحوراء عبد علي سبتي راضي3758101722133010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيحسين هاني جبر سبهان3759131721013011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيزهراء الزم زاير جاسم3760141722221014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيحنين جاسم محمد سليم3761131722079013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية430.0ادبيعلياء هاشم صياح ثجيل3762141722066058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيهناء محمد فاضل محمود3763141722066070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيمحمد عماد محمد كامل3764121721019024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيزهراء باسم هادي محمد3765141722102032

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيشهد حسين علي جواد3766211722138036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ادبيحسين طالب مطر حسن3767151721013013

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ادبيحسين عصام محمد سلمان3768231721052014

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ادبينور صباح حسن احمد3769141722223053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية428.0ادبيأشرف عباس حسن مطلك3770231721194001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية493.0احيائيسمر احمد جواد ياسين3771121742080010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474.0احيائيايناس حيدر كمر خضير3772251742066003

كلية االعالم/الجامعة العراقية466.0ادبياسراء جميل ابراهيم حبيب3773121722035002

كلية االعالم/الجامعة العراقية464.0ادبيزهراء عبد الكريم شريف ربيط3774111722089022

كلية االعالم/الجامعة العراقية464.0ادبيسالم عارف سربوت علوش3775261721047083

كلية االعالم/الجامعة العراقية459.0ادبيسيف عبد الكريم مهدي صالح3776211721272039

كلية االعالم/الجامعة العراقية458.0ادبيسجاد عبد الكريم عمران موسى3777141721027036

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.0ادبيريام علي عاشور سريح3778151722051044

كلية االعالم/الجامعة العراقية457.0ادبيعلي شاكر محمود صبح3779111721016059

كلية االعالم/الجامعة العراقية455.0ادبيعلي عبد االمير كاظم سيد3780141721024158
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كلية االعالم/الجامعة العراقية452.0ادبياحمد عبد الهادي عباس وحودي3781231721043004

كلية االعالم/الجامعة العراقية452.0ادبيمرتضى نعيم عبد الحسن عباس3782151721001092

كلية االعالم/الجامعة العراقية489.0تطبيقيمحمد عبد الوهاب ايدام زبيدي3783141751015048

كلية الطب/جامعة بابل696.4احيائيعلي قاسم عبدالعباس عطار3784231741021050

كلية الطب/جامعة بابل692.8احيائيرنا يوسف عبيد عبيس3785231742132026

كلية الطب/جامعة بابل686.0احيائيمحمد قاسم رحيم فرحان3786251741016081

كلية طب األسنان/جامعة بابل680.0احيائيامير عالء حمزه عبيس3787231741019019

كلية طب األسنان/جامعة بابل677.0احيائياستبرق احمد حسين عبد3788231742118004

كلية طب األسنان/جامعة بابل676.0احيائيتبارك حسين هادي موسى3789271742089009

كلية الصيدلة/جامعة بابل674.0احيائيايمان عباس عياد كاظم3790231742118005

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0احيائيمحمد حسن عبدالحسين محمد3791231741006126

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0احيائيهنادي فارس عبد الكريم حسن3792231742114097

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0احيائيتبارك انس احمد ياسين3793131742095004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0تطبيقيشهاب احمد شاكر معين3794271751010048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0تطبيقيعباس ماضي عباس بريس3795161751046029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل578.0تطبيقيعقيل بهلول علي منسي3796231751183021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل576.0تطبيقيزيد عبد االمير نعمه محمد3797271751010041

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل624.0احيائيفاطمه محمد حسين حمد3798231742086069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0احيائينبأ احمد محمد عبيد3799231742124069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل614.3احيائيمجتبى مهدي عبيد هجول3800231741021060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل613.0احيائيعبير محمد حسن حسين3801231742117078

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0احيائيزهراء فليح ارياح كاظم3802231742098038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل564.0تطبيقيحنين حاتم كريم اخفيف3803271752096007

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل664.0احيائياسراء عادل مهدي احمد3804231742115004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0احيائيزهراء موفق عبد محمد صالح3805231742088125

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل659.0احيائيام البنين علي محمد عبد هللا3806161742216003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل650.0احيائيمرتضى حميد عبد الحسن جبر3807281741002033

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0احيائيزهراء احمد عبد الستار ابعيوي3808241742108053

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل668.0احيائيوئام رحيم كاظم فارس3809231742095088

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل667.0احيائيزهراء عالء الدين حبيب عارف3810231742088109
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل685.0تطبيقيانوار عبد الحسن جاري ابراهيم3811231752098006

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل605.0احيائيعلي محمود حميد حامد3812131741010054

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل602.0احيائيحيدر علي كاظم داود3813231741038037

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل597.0احيائيزهراء فاضل حسين سلمان3814231742110017

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل596.0احيائيمريم ظافر محسن طه3815241742088033

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0احيائيفراس عباس كاظم عبد3816291741005077

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0احيائيمريم عقيل صالح مهدي3817231742117102

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل565.0احيائينور الهدى جابر صبر شنان3818231742099027

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0احيائياحمد حاتم حسين فرمان3819231741003002

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0احيائيمصطفى اياد علي عبود3820261741001170

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل589.0احيائياحمد عبد هللا جبار رضيو3821281741026006

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0احيائيمحمد مهدي رزاق ثامر3822291741005093

كلية العلوم/جامعة بابل628.0احيائينور رعد حسين عبيد3823271742093082

كلية العلوم/جامعة بابل603.0احيائيمنى عباس مراد عبد زيد3824241742123089

كلية العلوم/جامعة بابل601.0احيائيحسين محمد خزعل محمد3825231741005032

كلية العلوم/جامعة بابل577.0احيائيأثير سامي خلف يوسف3826151741001002

كلية العلوم/جامعة بابل569.0احيائيفاطمه عبيس حمزه شيال3827231742124061

كلية العلوم/جامعة بابل568.0احيائيبشرى حسين عطيه دهوشي3828231742091012

كلية العلوم/جامعة بابل565.0احيائيزهراء علي غني محمد3829231742088112

كلية العلوم/جامعة بابل563.0احيائيرنا عبد الهادي كريم غضيب3830231742102009

كلية العلوم/جامعة بابل562.0احيائيزهراء عبدالحسن وحيد حزام3831231742098037

كلية العلوم/جامعة بابل556.0احيائيفاطمه كاظم عبيس ضاحي3832231742082041

كلية العلوم/جامعة بابل554.0احيائيسجى فاضل عباس علوان3833231742121043

كلية العلوم/جامعة بابل553.0احيائيخيرهللا عباس جليل محسن3834231741006049

كلية العلوم/جامعة بابل552.0احيائيزهراء حسين حمزه صالح3835271742055083

كلية العلوم/جامعة بابل550.0احيائيمريم ميري عبد هللا علي3836271742060178

كلية العلوم/جامعة بابل506.0تطبيقيغدير نزار مهدي عبد3837231752141012

كلية العلوم/جامعة بابل505.0تطبيقيحوراء حميد رشيد حمادي3838271752072017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0احيائيزهراء ساهي حيدر شلتاغ3839231742143015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل560.0احيائيدعاء صادق رشك ياسين3840151742041017
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل546.0احيائيزهراء علي عبد الزهره حسين3841231742177010

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل540.0احيائيبركات سعدون كامل جدوع3842231742092017

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل539.0احيائيافكار تحرير كاظم ناصر3843231742104003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل536.0احيائيزينب حسن حاتم عبيد3844231742126041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل534.0احيائيحنين سلمان علي يوسف3845231742139013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل532.0احيائيمروة عباس جابر ناصر3846291742052201

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل530.0احيائيزهراء حيدر كاظم حمزه3847231742101015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0احيائيفاطمه الزهراء جاسم كاظم عليوي3848231742102029

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل526.0احيائيشمس عباس صيهود خشان3849221742141086

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل521.0احيائيتبارك رياض علي حسين3850231742081021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل600.0احيائيعامر محمود شاكر نعمه3851231741040014

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل580.0احيائيفاطمه فاضل عزيز محمد3852251742097053

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل576.0احيائيفاطمه هاشم جاسم علوان3853231742114067

كلية القانون/جامعة بابل518.0ادبيرغد غايب طالب عبد الحسن3854231722098037

كلية القانون/جامعة بابل510.0ادبياحمد حميد فاضل عباس3855231721023002

كلية التمريض/جامعة بابل665.0احيائيساره عبد هللا درويش حسين3856271742093046

كلية التمريض/جامعة بابل646.0احيائيفرح حيدر جابر عبد3857241742103072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل480.0ادبيجواد كاظم كديمي حجار3858231721028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل473.0ادبيمجتبى عباس حمزه مرهون3859231721016063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0ادبيعبد هللا حيدر عبيد عمران3860231721033040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل466.0ادبينعيمه حميد سلمان حبيب3861231722110035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0احيائيمصطفى علي مصطفى عذاب3862271741020042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل510.0احيائينازك محسن ضيدان خليف3863231742111047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل505.0احيائيمحمد كطران مسيط حسين3864231741069032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل498.0احيائيعلياء صالح صاحب علي3865231742124054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل496.0احيائيزهراء مهدي كاظم نوري3866231742081042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل582.0احيائيعلي مهدي عزيز عبد زيد3867251741001203

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل581.0احيائيامنه عبد عواد هندي3868231742178002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل573.0احيائيحميده خيري حمد راشد3869231742081024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل567.0احيائيعبير سعد الزم كاظم3870231742144032
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل563.0احيائيازهار مالك فرحان دبي3871231742169001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0احيائيزهراء اكرم سالم ناجي3872231742087066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل562.0احيائيحسين فراع جاسم محمد3873291741109012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل558.0احيائيباقر عبد علي حسين كاظم3874251741013007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل552.0احيائياسماء نعمه عبد الواحد محسن3875231742089009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0تطبيقياحمد عقيل مالك خدام3876251751016006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل530.0ادبيايات سالم علي حمزه3877231722079003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل529.0ادبيمحمد حسين مرزوق شعالن3878231721002060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل526.0ادبيحسنين عامر عبد هللا مريح3879231721003015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0ادبيبنين علي عبد الهادي عليوي3880231722113011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0ادبيهدى هادي كاظم حسن3881231722089038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل503.0ادبياياد عباس بجاي عطشان3882231721033011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل501.0ادبيرواء ستار عبيد جاسم3883231722117049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0ادبينور محسن علي جعفر3884231722102022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0ادبيمريم علي خليل ابراهيم3885171722267101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل495.0ادبيشهد رسول عبد الكاظم اسماعيل3886231722087037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل491.0ادبيزهور فاضل شويش عبطان3887231722107039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل490.0ادبيمحمد ياس خضير مهدي3888231721015030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل488.0ادبيمحمود موسى حسين عبود3889231721023034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل487.0ادبيهاجر محمد خيري علي3890231722098092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0ادبيشفاء رحيم عبيد بوران3891231722081019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل481.0ادبيعلي صادق شاكر عناد3892231721019033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل481.0ادبيمصطفى منذر كريم سلمان3893211721062056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل480.0ادبيحسين شريف حبيب حمزه3894231721002017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل593.0احيائيهيام علي خضير كاظم3895231742107020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل612.0تطبيقيفاطمه حيدر عبد االمير عباس3896231752088043

كلية اآلداب/جامعة بابل459.0ادبيامير مشرق طالب احمد3897231721015004

كلية اآلداب/جامعة بابل453.0ادبيسرى رياض جواد مرزوك3898231722086045

كلية اآلداب/جامعة بابل449.0ادبيضحى عامر عزيز عباس3899231722091022

كلية اآلداب/جامعة بابل447.0ادبيامير ناظم محيوه محمد3900231721015005
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كلية اآلداب/جامعة بابل446.0ادبيزينب حسن خلف كاظم3901231722111028

كلية اآلداب/جامعة بابل445.0ادبيهدى قاسم حسين عليوي3902231722078060

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0ادبياحمد حاتم جويد محمد3903231721018001

كلية اآلداب/جامعة بابل443.0ادبيدعاء هادي فاضل ذرب3904231722110011

كلية اآلداب/جامعة بابل442.0ادبيعباس جوده عبد الكاظم راضي3905231721028015

كلية اآلداب/جامعة بابل440.0ادبيامير تايه بزون محيسن3906231721040002

كلية اآلداب/جامعة بابل436.0ادبيزبيدة حسنين عبد االمير نعمه3907231722106010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل435.0ادبيختام عبد هللا حسين سراج3908231722133011

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل435.0ادبياحمد حميد عبد الحمزة حمود3909231721173003

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل488.0احيائياالء ابراهيم عليوي ناصر3910231742199002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0ادبيأحمد كريم علي حسين3911231721065002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل504.0ادبيزينه حمزه محمد عبد الرضا3912231722078034

كلية التربية األساسية/جامعة بابل497.0ادبيرغد صفاء حمزه هادي3913231722098036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل491.0ادبيحوراء محمد حسين عبيد3914231722120007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل483.0ادبيمحمد فاضل سلمان راضي3915231721042033

كلية التربية األساسية/جامعة بابل478.0ادبيكرار حسين عبد الحسين عبد هللا3916231721002054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0ادبيحنان حسين شنوك علي3917231722124009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل534.0احيائيمحمد حسين عبيد حسن3918231741060047

كلية التربية األساسية/جامعة بابل528.0احيائيامير جريان معارز حسين3919231741033011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل527.0احيائيوردة علي حسين حميد3920231742093095

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0احيائيرند حسن علي واوي3921231742110012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0تطبيقيشيماء هاني ليلو عنبر3922271752058082

كلية التربية األساسية/جامعة بابل487.0تطبيقيتبارك عبد هللا مظلوم جباري3923251752075007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل475.0تطبيقيمحمد سعد جواد عباس3924141751022068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل473.0تطبيقيطيبه حكيم سالم محسن3925131752219004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل470.0تطبيقيحسين علي كاظم حسين3926251751122031

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل478.0ادبيعباس فالح عبد زيد فرمان3927231721182017

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل474.0ادبيعصام راهي ابراهيم حمزه3928231721182021

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل461.0ادبيتبارك عبد الكريم عبيد عليوي3929231722105005

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل455.0ادبيعمار طالب ناجي مزهر3930231721169045
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كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل455.0ادبيوسام علي اسماعيل شياع3931231721068061

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0احيائياسيا جفات ارحيم موسى3932241612101005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل469.0ادبيرنده عبد جابر شخير3933231722182001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل434.0ادبيرسل حسين فجر كاظم3934271722054005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0ادبيحسن وليد وحيد جاعد3935261721034003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل433.0ادبيجاسم محمد عبد هللا مزهر3936231721012018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل432.0ادبينور الهدى ستار رحيم عبد الكاظم3937231722110037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0ادبيعباس عبد الودود حسن حميد3938211721035003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0ادبيزينب فالح مهدي ناصر3939231722110016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0ادبيرسل عالء كامل كعيم3940251722086070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل429.0ادبيبتول مسلم جميل جبر3941231722111006

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0ادبيريام محمد رضا داود3942231722087025

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0ادبيغيث حسين جواد كاظم3943231721056011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0ادبيرنا عباس محمد كاظم3944231722129005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل428.0ادبيغفران حسين علي عكروك3945231722100035

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل427.0ادبيساره عباس ناصر حسين3946231722081017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل499.0احيائيفاطمه هارون كريم جلغم3947231742081068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0احيائيدعاء سالم راشد عزوز3948231742149013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0احيائيحسين علي خضر جاسم3949231741021021

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0احيائيطيبه رحيم عايز حكيم3950231742089063

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل468.0احيائيورود حسين مالك كزار3951241742114166

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل467.0احيائيحسن سلمان مهدي صالح3952231741069007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل466.0احيائيعلي قاسم محمد سلمان3953251741031487

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيكرار يحيى جبر محمد علي3954251741020031

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيزينب سالم جبار شاهين3955231742109128

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائياحمد رزاق شعالن خورشيد3956231741169007

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل458.0احيائيدعاء حيدر خميس علوان3957231742119067

كلية الطب/جامعة النهرين689.0احيائيعلي حسين فاضل عيدان3958151741015047

كلية الصيدلة/جامعة النهرين674.0احيائينبأ احمد حسن جاسم3959211742136071

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين661.0احيائيعلي ابراهيم فزع نايف3960121741022058
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين657.0احيائيعلي حسين عبدالكاظم حسين3961231741019080

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين656.0احيائيحسين علي عادل مهدي3962251741031211

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين662.0احيائينور نزار زكي محمد3963201742117055

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين649.7تطبيقيعلي حيدر حسين جابر3964111751037048

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين656.0احيائيتمار ميثم زكي شنين3965241741203052

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين655.0احيائيحسين علي خضير عباس3966111741026027

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين643.0احيائيرؤى زهاء الدين سالم نعمة3967121742107053

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين569.0تطبيقيأيثار حميد عبد الكريم جاسم3968131752281001

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين568.0تطبيقيميار حميد عبد الكريم جاسم3969131752238003

كلية العلوم/جامعة النهرين547.0تطبيقيعبد هللا خالد عبد هللا وسمي3970181751340025

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0تطبيقيكاظم كريم عبدهللا محسن3971151751071121

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين565.0احيائيتقى احمد فتاح حسون3972121742105037

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين535.0تطبيقيعبد الكريم كوان طه ولي3973191751348026

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين497.0ادبيريام عبد الكريم قاسم شايع3974141722101014

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين495.0ادبيحسين هيثم حسين جواد3975131721023024

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين579.0احيائينهى سعد سلمان حمدي3976101742119056

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين570.0احيائينبأ عالء صبحي عودة3977111742109087

كلية الطب/جامعة ديالى705.0احيائيأيات حميد جميل امين3978211742138003

كلية الطب/جامعة ديالى686.0احيائيمحمد غازي طاهر رشيد3979211741003082

كلية الطب/جامعة ديالى682.0احيائيوسن عبد الستار شالل داخل3980141742108117

كلية الطب/جامعة ديالى682.0احيائيعمر حسين علي غني3981111741019026

كلية الطب/جامعة ديالى682.0احيائيوفاء خالد جاسم محمد3982211742021010

كلية الطب/جامعة ديالى681.0احيائيايات عارف كاظم صيهود3983221742143013

كلية الطب/جامعة ديالى681.0احيائينور طاهر عبدالهادي عبدهللا3984211742141058

كلية الطب/جامعة ديالى681.0احيائيسجى عالء سالم عاتي3985121742094109

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى576.0تطبيقيحسن كريم كمر ياسين3986261751001014

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى656.0احيائيسيف عادل ابراهيم مصطاف3987211741005049

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0احيائيدعاء فاروق حمد براك3988211742165020

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0احيائيرقية مؤيد عادل جواد3989211742140074

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى626.0احيائيمنار علي نجم عبدهللا3990211742138092
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى621.0احيائيعلي عمار عبد الملك عبد الكريم3991131741001054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى606.0احيائياحمد فاضل حمدي محمود3992211741005010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0احيائيشيماء كامل عواصة عباس3993291742057161

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0احيائيمحمد قاسم محمد صالح عبد الرزاق3994211741004101

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.3احيائيفاطمه حسين محمد عباس3995131742104038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0احيائياحمد سعد عزيز مصطفى3996211741067003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0احيائيعلي جواد رشيد حسين3997211741031029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0احيائيرفح فيصل حمادة عطيه3998211742091029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى655.0احيائيبتول يحيى عبدالوهاب محمدعلي3999211742143016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى645.0احيائيرهف طه ياسين حمادي4000211742016009

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى637.0احيائيكرار جاسم محيل عليوي4001281741001080

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0احيائيطيبه قحطان ارحيم عيسى4002211742165039

كلية العلوم/جامعة ديالى635.0احيائيتوفيق كيطان حاتم محمد4003211741005026

كلية العلوم/جامعة ديالى626.0احيائياحمد عباس حاتم داود4004211741225002

كلية العلوم/جامعة ديالى612.0احيائياسراء حميد سلمان عاشور4005211742136003

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0احيائيرسل صالح غني فاضل4006211742143035

كلية العلوم/جامعة ديالى580.0احيائيعمر طاهر حسن احمد4007211741003064

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0احيائيمصطفى خلف صحو خلف4008211741038076

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0احيائيعبد الرحمن شهيد مهدي عطية4009211741005058

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0احيائيجواهر علي عزيز علي4010211742097022

كلية العلوم/جامعة ديالى558.0احيائيعبدهللا محمد عطية حميد4011211741033041

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0احيائيبتول سامي عبداالمير عليوي4012211742090017

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0احيائيعلي عبد هللا مطر مسرهد4013211741013073

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0احيائياسراء اسماعيل غني علوان4014211742138010

كلية العلوم/جامعة ديالى549.0احيائيزينب قدوري مصطفى خضير4015211742145042

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0احيائيبراء ثامر محمود خلف4016211742140044

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0احيائيتبارك عدنان غافل فيصل4017131742084002

كلية العلوم/جامعة ديالى546.0احيائيهدى جاسم محمد مطلق4018211742121072

كلية العلوم/جامعة ديالى545.0احيائيمحمد ابراهيم خليل عبد هللا4019211741038064

كلية العلوم/جامعة ديالى544.0احيائيرسل رشيد فهد صالح4020211742140068
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كلية العلوم/جامعة ديالى543.0احيائيدعاء محمود سالم محمود4021211742143026

كلية العلوم/جامعة ديالى543.0احيائيعلياء احمد جميل خلف4022211742138079

كلية العلوم/جامعة ديالى542.0احيائيضحى سليمان علوان حسين4023211742091042

كلية العلوم/جامعة ديالى538.0احيائيرحاب فالح حسن محمد4024211742135032

كلية العلوم/جامعة ديالى537.0احيائيحمزة سعد حاتم رشيد4025211741005034

كلية العلوم/جامعة ديالى517.0تطبيقيحنين حامد اسماعيل راشد4026211752166005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى602.0ادبينور خالد حسين علي4027211722101056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى519.0ادبياحالم وليد حمدي ابراهيم4028211722119002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0ادبيابتسام حامد كاظم خلف4029211722138001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0ادبيعلي احمد ابراهيم جاسم4030211721264021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى466.0ادبيسجى علي شهاب محمود4031211722226015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0ادبيليث سالم متعب محمود4032211721264028

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى560.0احيائيزينه مؤيد وهيب رزوقي4033121742095025

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى522.0احيائيسند رعد عبد الكريم عبد الوهاب4034131742101041

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى511.0احيائيعلي صالح محمود سالم4035211741211005

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0احيائيحيدر علي حسين جواد4036211741083005

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيكريم صالح حسن جبر4037241611034038

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى444.0احيائيحنين سعد غضبان طاهر4038211742125004

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائييوسف بشار محمد طه4039121741030171

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى456.0تطبيقينبأ احمد حسين احمد4040211752094039

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0احيائيمريم حسن علي ياسين4041211742097069

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى422.0احيائيمهند علي حسين علي4042211741051025

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0تطبيقيرضوان رحمن خليفه حمادي4043211751012009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى425.0تطبيقيسجاد رياض محسن عليوي4044111751151011

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0احيائيفريال خليفه هدرس خلف4045211512140203

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائياحمد داود سلمان حسن4046211741010005

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى430.0احيائيهبه ابراهيم احمد عباس4047211742140203

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى433.0تطبيقيهدى عالء حسين ناصر4048211752291034

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى427.0تطبيقياكرم مالك احمد شفك4049141751047010

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة ديالى426.0تطبيقيمحمد محسن فاضل عباس4050211751011056
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى504.0ادبيمروه نصيف جاسم حميدي4051211722218015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى501.0ادبيحسام ظاهر ابراهيم عبد4052211721251008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى482.0احيائياحمد جاسم محمد علي4053211741004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0احيائيعلي عدنان خالد حسين4054211741248018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0تطبيقيشذى مثنى صالح حسين4055211752121012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى475.0تطبيقيرامي سعيد عبد الهادي حميد4056211751023005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0تطبيقيفاروق قيس ابراهيم رشيد4057191751348035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى455.0ادبيفهد عبد الناصر احمد محمد4058171721016093

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى448.0ادبيتبارك علي فهد سبع4059211722166004

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى540.0احيائياسماء سلمان مد هللا عزيز4060211742244002

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى499.0احيائيعهود ثائر جابر وداعه4061211742244008

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى483.0احيائيامير خضير قاسم عبيس4062281741014005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى483.0احيائيميثم ابو سوده عبادي حسون4063231741191032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0احيائيأحمد فاقد صالح مهدي4064221741299003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى477.0احيائيهدى سلمان خادم صالح4065231742119191

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى475.0احيائيحسن عبد الساده فزيع جابر4066221741016007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى535.0احيائيحميد قاسم محمد مهدي4067211741008020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0احيائيسجى عباس سلمان ابراهيم4068211742119011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0احيائيبالسم علي غافل طارش4069211742229006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0احيائيمحمد فهد كريم ناصر4070211741034044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى518.0احيائيسرى زيد كامل علي4071211742093018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى517.0احيائيامنيه سالم عبدهللا حسين4072211742097014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى516.0احيائيسجاد احمد حمزه لفته4073241741017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى583.0ادبيزينب علي حسين كاظم4074211722254007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0ادبيشرمين صدر الدين هادي بحر4075211722091051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى525.0ادبيمعتزة قاسم سبتي كاظم4076211722155082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0ادبينبأ جاسم صادق جبر4077211722153055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى519.0ادبيزياد عمر علي عودة4078211721252002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى510.0ادبينبأ سعد ريحان محمد4079211722216011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ادبيطيبة احمد رفعت علي4080211722136032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى503.0ادبيتبارك جاسم محمد جاسم4081211722140020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى496.0ادبيعلي محمد ابراهيم خماس4082211721018030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى494.0ادبيانعام ناظم احمد حسين4083211722097010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى491.0ادبيانس محمد جاسم حمد4084211721076013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى490.0ادبيدالل جالل رشيد سلمان4085211722179031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى488.0ادبيصفاء ناجح جلوب شطب4086211721036008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483.0ادبيعدنان فالح ابراهيم محمد4087211721236017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0احيائيسرى وليد علوان هالل4088211742094039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0ادبيرحاب قاسم عدوان خلف4089211722229007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى501.0ادبيمريم خالد اسماعيل فرحان4090211722134019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0ادبيجيهان باسل دحام محمد4091211722291022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى481.0ادبيمهند خالد ياسين بريسم4092211721081057

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0ادبيطه تحسين علي ناصر4093211721021004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ادبيرعد طه ياسين عبد هللا4094211721023028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0ادبيحارث ودود عبد الوهاب سعود4095211721037006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ادبياية اسماعيل حسن عليوي4096211722171003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ادبيمحمد وليد خالد كافي4097211721040033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0ادبيدعاء علي حسين علي4098321722026008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0ادبيوفاء عامر احمد خلف4099211722094060

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0ادبيرفيده حسين عبد الرحمن حسين4100211722140035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى464.0ادبيعلي فاضل عبود جاسم4101211721232013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0ادبيباسل غانم فرحان علوان4102211721078006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى509.0احيائيعلي مصطفى نجيب ابراهيم4103211741002070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0احيائيسيف علي عيدان حسين4104211741005050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0احيائيساره صالح مولود محمد4105131742112016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0احيائيهديل مازن محمود حسن4106211742119028

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0احيائيعلي عبدالمحسن حميد عدوان4107211741223017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى476.0احيائيرقية قيس يونس كاظم4108211742137038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0احيائيذو الفقار صالح مهدي موسى4109231741050014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى474.0احيائينور الهدى محمد فرحان كشكول4110241742130074
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى472.0احيائيوالء طه علوان سلمان4111211741260004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0احيائياسماء حسن مطشر عجيمي4112221742147003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيحسين علي حميد حسين4113121741013005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيمنى علي سلمان محيسن4114141742072085

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيرنا حوميد شلو حاجي4115211742140079

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيمريم ابراهيم بريسم كيطان4116211742165049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيمحمد رياض محمد ابو شخيره4117251741014114

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى488.0ادبيعبير صباح فليح علوان4118211722255006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى479.0ادبيزينب جواد كاظم شيال4119211722093016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى465.0ادبيفيصل حافظ عبد هللا محمد4120211721019013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى458.0ادبياسراء كاطع عزيز سلطان4121211622171002

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى452.0ادبيرنا سعد عبد الرزاق جناب4122211722138021

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى450.0ادبيماهر محمد ناصر حسين4123211721241013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ادبيعلي قيصر حسن علي4124211721015015

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى447.0ادبينور خالد عبد الحميد جعاطة4125211722141056

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى445.0ادبيمهند فرحان محمود احمد4126211721208012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0ادبينور هالل نجم عبد4127211722170027

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى484.0احيائيرفاه جاسم محمد عباس4128211742174011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0احيائيزهراء علي كريم زيدان4129131742099025

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى460.0احيائيمنتظر عماد جوده محمد4130251741010104

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى457.0ادبيدعاء محسن علي عباس4131211722169010

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى439.0ادبيايمان كامل علي شاوي4132211722141009

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى457.0احيائيشهد ناصر سند راشد4133211742093021

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى449.0احيائيحنين خالد اسماعيل داود4134211742136025

كلية الطب/جامعة كربالء688.0احيائيفاطمه جاسم فضيل مهدي4135271742061036

كلية طب االسنان/جامعة كربالء681.0احيائيحنين داخل عبد الحسن كريم4136271742060052

كلية طب االسنان/جامعة كربالء678.0احيائيسبأ فاضل عبد العباس كاظم4137271742091065

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675.0احيائيحوراء غالي اسيود حسين4138221742105025

كلية طب االسنان/جامعة كربالء675.0احيائيعلي حسن فالح حسن4139271741030028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء676.0احيائيحمزه سالم عوض مجلي4140271741030011
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيرقيه ستار جابر عبد4141271742060070

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيعلي كرم سالم الزم4142131741002024

كلية الصيدلة/جامعة كربالء671.0احيائيسناء حسين جاسم محمد4143231742088164

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء633.0تطبيقيرسل محمد عبادي كدر4144251752053014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء612.0تطبيقيعلي صادق محي حتيت4145271751002131

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء594.0تطبيقيحسين كريم ابراهيم فرهود4146271751010033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء650.0احيائيسجاد جعفر عبد االمير طه4147271741009050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0احيائيابراهيم عبد المحسن موسى نايف4148271741011001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء620.0احيائيزهراء عبد المحسن محمد حسن4149271742056093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء618.0احيائيابراهيم سالم عبد فرهود4150271741014004

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0احيائينداء فريد حميد جياد4151231742085031

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء666.0احيائيزهراء فاضل عبد العباس كاظم4152271742091050

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء665.0احيائياحمد علي عباس جاسم4153231741020020

كلية العلوم/جامعة كربالء590.0احيائيهبه باسم زعالن حسج4154271742076035

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0احيائيفاطمه محمد حمزه راجي4155271742064094

كلية العلوم/جامعة كربالء575.0احيائيزينب اياد مهدي حسين4156271742056112

كلية العلوم/جامعة كربالء572.0احيائيتبارك محمد حسن حسين4157231742117023

كلية العلوم/جامعة كربالء571.0احيائيياسمين محمد علي جواد كاظم4158271742064118

كلية العلوم/جامعة كربالء570.0احيائيأسعد طعمه مهدي عبود4159271741027001

كلية العلوم/جامعة كربالء569.0احيائيعلي عدنان داخل جبر4160271741027023

كلية العلوم/جامعة كربالء568.0احيائيمها نعمه محمد هجول4161271742087053

كلية العلوم/جامعة كربالء527.0تطبيقيوسن خالد سهيل عبد هللا4162231752110027

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيميس ابوجاسم شنان جاسم4163211742143086

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيزهراء إسماعيل وحيد كاطع4164221742162044

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيآسيا عدنان محمد خلف4165271742068007

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء658.0احيائيحنين فاخر لعيبي سمار4166261742094014

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0احيائيهناء عباس محمد عبيد4167231742125062

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0احيائيايه محمد محسن هاشم4168151742048012

كلية القانون/جامعة كربالء478.0ادبيدعاء مهدي جبار كاظم4169271722160016

كلية التمريض/جامعة كربالء655.0احيائيزهراء نجاح فعيو خابط4170261742082006
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كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائيجنات محسن صالح محمد تقي4171271742063055

كلية التمريض/جامعة كربالء635.0احيائيعبير راهي حسن عجيل4172231742149035

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء546.0احيائيعلي جابر جاسم علي4173261741044030

كلية الطـب البيـطري/جامعة كربالء539.0احيائيسحر صالح عبد االمير حسين4174271742057085

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء478.0احيائيميسم صادق عبد المجيد محمد علي4175271742057129

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء477.0احيائيهديل جواد كاظم حسن4176221742151039

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء456.0احيائيمحمد كاصد تركي دليمي4177271611027110

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء457.0احيائيحسين صادق شوشان ناصر4178271741007018

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء454.0تطبيقيامجد صباح تركي عطية4179271751008014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كربالء455.0احيائياشرف مهدي عبد عون علي4180271741030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء508.0ادبيحسين ياس خضير عامر4181271721026011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء490.0ادبيهمام عبد االمير حسين عبد الرضا4182271721038136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء472.0ادبيزهراء احمد سلطان محمد4183271722075018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0ادبيبهاء توفيق يوسف عبد هللا4184131722236001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0ادبياحمد رزاق كاظم مزهر4185271721006004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0ادبيحسن حسين متعب جمعه4186231721063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء460.0ادبيمحمد عباس عجيل نور4187231721205032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0ادبيضحى صالح مهدي عبود4188271722068046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيياسين نعمة حشوش حسين4189271721024088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ادبيرسل عصام عباس عبد4190271722100025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ادبيياسين حسن ياسين خطاف4191271721024087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء452.0ادبيعلي حاتم جويد محمد4192231721018025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0ادبيعبد هللا معين شهد حالن4193271721048045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ادبيسجاد حاتم معلى عبيد4194261721053003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0ادبيشهد كامل محمد علوان4195231722095015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء535.0احيائيفاطمه هاشم حمزه جاسم4196271742055170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء527.0احيائيزينب محسن محمد حلو4197271742052046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء513.0احيائيميثم مصطفى سلمان حمزه4198231741004045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0احيائيسرى احمد حسن عوده4199271742064071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء498.0احيائيزيد حمزة سالم حنتوش4200271741019029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0احيائيزهراء محمد حسين كاظم عزيز4201271742096011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0احيائيآيه رشيد نعيم عبد الحسين4202131742099001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء487.0احيائيمهند لفته كاظم جاسم4203271741043011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيهدى بدري حسين عمران4204271742066017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيوليد عيسى خضير عبيس4205271741013044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء495.0تطبيقيزهراء عقيل هاني جواد4206271752091052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0تطبيقيوهب كريم حمزه علي4207271752087069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء489.0تطبيقييسرى عباس صاحب محمد4208271752061038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء482.0تطبيقياالء علي جاسم حسن4209271752061003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0احيائيصفاء لفته كاظم علي4210271742055149

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء599.0احيائيغدير حسن لطيف وارش4211251742097046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء591.0احيائيجنة علي عبد الرضا عباس4212271742076013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء584.0احيائيحسن حامد محمد خضران4213271741009026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0احيائيسهام عدنان خلف ساهي4214271742068060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء574.0احيائيحسين جبار عبد الحسين عبد4215261741018012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء569.0احيائياسيل احمد سعد جاسم4216231742131005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء557.0احيائيشيماء ثامر موحان جاسم4217231742117072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء552.0احيائيوائل قاسم رسول جواد4218271741027040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء550.0احيائيحمزه قاسم جابر وناس4219231741044022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء549.0احيائيصفا رحيم عناد عبد الحسين4220271742091073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء547.0احيائيعبد الحكيم علي عبد علي طعمه4221271741021036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء546.0احيائيفاطمه محمد دهام مطوي4222271742056210

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء545.0احيائيزهراء محمد هالوي شبيب4223271742064056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0احيائيسجاد حسين عبيس جراد4224231741002064

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء544.0احيائيرحمه علي حسين محمد4225271742095023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء577.0ادبيغدير مؤيد لفته مشاري4226271722051027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء541.0ادبيسيف محمد حبيب صكب4227271721024038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء529.0ادبيمنير احمد حسن كاظم4228271721006066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء515.0ادبينوران عدنان جواد خضير4229271722097026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء505.0ادبياحمد شهاب عبد علي حميدي4230271721038004
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء504.0ادبيعبير سعد شهاب احمد4231231722125034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء495.0ادبيجاسم رياض جحيل حنون4232241721150007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0ادبياحمد هاشم عباوي خشان4233271721024008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء488.0ادبيرواء جابر علي عبيد4234271722090018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء482.0ادبيهدى ابراهيم كاظم حطاب4235271722075036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0ادبينور الهدى عبد هللا متعب حسن4236271722100069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ادبيحسين حمزه نصيف جاسم4237231721063014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء476.0ادبيعمار ياسر عزيز ثامر4238251721160038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء472.0ادبيسجاد علي محمد جاسم4239271721022022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء624.0احيائيزينب راضي كاظم علوان4240271742052044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0احيائيدعاء عباس عطيه عبد4241271742052026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء617.0تطبيقيبنين حيدر عبد الصاحب حمود4242271752057009

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء436.0ادبيحوراء حمزه جبار عباس4243231722143003

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0ادبياصيل حاتم محمد عناد4244231722093004

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء433.0ادبيمهند ماجد حمزه عبيد4245231721197042

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء481.0احيائيهدى نعمان عبيد شهاب4246271742095067

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء479.0تطبيقيحوراء نعمه كاظم علي4247271752080013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء466.0ادبينور احمد حمزه حسين4248231722114047

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء461.0ادبيوسام كاظم جاسم محمد4249271721038138

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء455.0ادبيمحمود طالب حمزه جابر4250231721063064

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء448.0ادبيسجى محمد عبد الوهاب حاتم4251231722083022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء447.0ادبيخيريه محي سعد منصور4252271722075013

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء446.0ادبيحسنين صالح عزيز محرج4253271721024022

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء443.0ادبيفهد ميثاق سلمان عبود4254271721038091

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0ادبيساره مزهر نزال محمد4255231722110018

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء438.0ادبيعبير هادي عزيز مصيخ4256231722114030

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء527.0احيائيزينب راجح هادي حسن4257271742055118

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء521.0احيائيشهد زهير حسين سماوي4258271742057090

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء511.0تطبيقيرسل ستار ضامد عبد4259271752097003

كلية الطب/جامعة ذي قار688.0احيائيليلى سعيد جكن خريبط4260221742129045

234 من 142صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة ذي قار687.0احيائيفاطمه احمد قاسم حامي4261221742175082

كلية الطب/جامعة ذي قار686.0احيائيزين العابدين صالح عبد المهدي راضي4262221741002074

كلية الطب/جامعة ذي قار685.0احيائيامين زوير فزع خليف4263221741040007

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار675.0احيائيحوراء محمد نجم جوده4264221742153044

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0احيائينورس صادق سامي دايخ4265221742169063

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0احيائيزهراء حيدر شالكه حسن4266221742103056

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار672.0احيائيغدير ماجد غضبان عبد الحسين4267221742147030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار612.0تطبيقيحسين علي فاضل مشاي4268221751246004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار629.0احيائيمسلم ناصر ياسين شريف4269161741079046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار620.0احيائيأحمد جاسم خلف مجيسر4270281741008002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار618.0احيائيزهراء حسين امجد كريم4271221742178033

كلية العلوم/جامعة ذي قار653.7احيائيزهراء حميد عبد جويد4272221742125063

كلية العلوم/جامعة ذي قار637.0احيائيتبارك احمد وحيد بدر4273281742062009

كلية العلوم/جامعة ذي قار630.0احيائيزكريا ركين محمد حسن جواد4274221741093039

كلية العلوم/جامعة ذي قار624.0احيائيسما محمد سبتي عبد المحسن4275221742112032

كلية العلوم/جامعة ذي قار611.0احيائياسراء نبيل عواد عبد4276221742155007

كلية العلوم/جامعة ذي قار609.0احيائيضحى حسن حمادي حسين4277221742183043

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0احيائيمحمد حيدر كاطع ضاحي4278221741001121

كلية العلوم/جامعة ذي قار575.0احيائيسجاد رسول نعيم غانم4279221741053021

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0احيائيزهراء معن مجيد عبد الحسين4280221742154043

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0احيائياسماء حسن علي جبر4281221742155008

كلية العلوم/جامعة ذي قار570.0احيائينمارق كاظم جويد بند4282221742255021

كلية العلوم/جامعة ذي قار521.0تطبيقيباقر محمد جبار كاظم4283221751039012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار553.0احيائيتبارك عبد هللا مجيد فارة4284221742183009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار550.0احيائيزهراء عماد عبد الحسين حسين4285221742155050

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0احيائيسرى سالم ناصر كزير4286221742156080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار546.0احيائيدعاء عدنان محسن خضر4287221742153048

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار541.0احيائيوجدان كاظم ناصر كزير4288221742156136

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار541.0احيائيضياء حسين عيسى انفيلي4289221741067032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار536.0احيائيبراء كريم خليل علي4290221742189004
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0احيائيشجون عبد سمير محيميد4291221742199032

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0احيائيعلي اكبر فاضل كاظم ياسر4292221741003102

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار531.0احيائيزينب هاشم عبد عالس4293221742156069

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيعباس علي دويج رويضي4294221741003090

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار530.0احيائيدعاء فيصل غازي مرداس4295221742199016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار529.0احيائيحسين علي حسين كاظم4296271741011015

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0احيائيزينه سلمان جابر كريم4297221742153111

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0احيائيفاطمه علي طليع جعيول4298221742105072

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار524.0احيائيرسل نعيم وثيج جالوغ4299221742259004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار522.0احيائيزينب عالوي حسين عبد هللا4300221742153103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار533.0تطبيقيايات عباس جواد كريم4301221752155002

كلية التمريض/جامعة ذي قار657.0احيائياسعد حامد حسين جبار4302231741017011

كلية التمريض/جامعة ذي قار655.0احيائيأحمد جاسم محمد أسيود4303241741003001

كلية التمريض/جامعة ذي قار638.0احيائيحوراء أمير شاكر صعيب4304221742141037

كلية التمريض/جامعة ذي قار635.0احيائياحالم ديثان منشد غنيمه4305221742153002

كلية التمريض/جامعة ذي قار634.0احيائينسرين عطا نعيثل عباس4306221742167062

كلية التمريض/جامعة ذي قار630.0احيائياسراء امير صالح مهدي4307221742190006

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار517.0احيائيياسر كريم خضير عبد4308221741225041

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار505.0احيائيمريم دويح شاروط عبد هللا4309271742079076

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار440.0احيائيعباس وحيد شريف حمدان4310221611050033

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار487.0احيائيعمر زياد حسن احمد4311171741017205

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار478.0احيائيآيات محمد حسن مرحب4312221742109006

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار467.0احيائيضحى كاظم دعيو سلمان4313221742156084

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0احيائيهند محمد جاسم محمد4314221742151040

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار457.0احيائيعباس عبد الكريم فاخر مظلوم4315221741039047

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار451.0تطبيقيفاطمه سهيل محسن عوده4316221752106033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار453.0احيائيباقر محمد ميس سالم4317221611244006

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0احيائيفاطمه ثامر علوان مريشد4318221742101060

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار446.0تطبيقيحيدرا محمد مكي عليوي4319221751004018

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار469.0تطبيقياحمد فاضل مرهج شنين4320221751068002
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار501.0ادبياراء ابراهيم طويس مطرود4321221722157002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار465.0ادبيغفران سلمان فاضل خضير4322221722107035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار464.0ادبيسامر حميد عبد رزن4323221721010035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار454.0ادبيجاسم محمد مسير بوري4324221721269004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار452.0ادبيسعد جبار زاير ناصر4325221721019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0ادبينور جالل سالم عكار4326221722124031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0ادبيسيف شاكر كامل تويه4327271721024037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0ادبيفاطمة علي ابراهيم حمزة4328291722059021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار440.0ادبيمحمد عبد هللا جودة ياسر4329221721308042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار500.0احيائيازهار قاسم غالي عريبي4330221742110003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار495.0احيائيعذراء حيدر حسين باني4331221742101058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491.0احيائياالء جاسم محمد عزيز4332221742157003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار490.0احيائيفاطمة محمد عارف نعمة4333221742120071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0احيائيزهراء ماجد عجيل طالب4334221742102024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0احيائيساره عبد هللا جاسم محمد4335221742212007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0تطبيقيرسل عالوي انوري عطشان4336221752116017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0تطبيقيغصون حيدر حسين كماش4337221752199042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار638.0احيائينور صالح ثامر درعم4338221742105102

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار607.0احيائيحسن عبد الهادي حنون عاكول4339221741017012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار601.0احيائياسراء ميثم عواد محمد4340221742105010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار580.0احيائيزينب عبد االمير محسن عودة4341221742152008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار575.0احيائيفاطمه ابراهيم نايف صالح4342221742129041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار567.0احيائيصبا زكي عبد الحسن علكم4343221742105066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار566.0احيائيمريم سلمان سربود علي4344221742168037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار565.0احيائيتقى عالء شاكر روضان4345221742153029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار558.0احيائيفاطمه جواد كاظم عبد هللا4346221742101062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار551.0احيائيكفاح عبد الكاظم معين ناضج4347221742101066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار547.0احيائيدعاء شعالن هديه محمد4348221742199015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0احيائيبنين ميثم برزان عيسى4349221742155023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار543.0احيائيمرفت عواد جابر كيطان4350221742175091
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0احيائيايسين علي مزهر محمد4351221742102006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار538.0احيائيهدى جمعة عبد منخي4352221742152022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار535.0احيائيسلوى جبار هادي عبد علي4353221742101053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0احيائيسميه كاظم جبر جوير4354221742392010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0احيائيحوراء يحيى عبد هللا حسين4355221742106009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار579.0تطبيقيزينب حيدر شامي شناوي4356221752104011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار541.0ادبيزهراء علي حامي شمال4357221722163025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار531.0ادبيبنين مهدي محمد حسين4358221722150004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار524.0ادبيزينب نبيل جباري كنهور4359221722138012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار511.0ادبيسجاد علي مهدي عوده4360221721047040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار504.0ادبينوال علي جابر نجم4361221722177044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0ادبيزينب سمير جباري خليل4362221722105023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار502.0ادبيحسام كريم نجم عبود4363221721010016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار490.0ادبيمنى قاسم محمد فضيح4364221722162020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار489.0ادبينبأ يحيى بشاره ابراهيم4365221722109028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ادبيمريم بندر نغيمش ظاهر4366221722160046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0ادبيخضير علي عوده هزاع4367221721306043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار485.0ادبينور خالد مهدي ثامر4368221722106053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0ادبيدعاء عمار علي ناصر4369221722149012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار478.0ادبيايات علي راضي عبد الحسين4370221722126002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار472.0ادبيساره كاظم موسى وادي4371221722180005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ادبيمرتضى وهاب حمزه حسين4372221721073026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ادبيلميس محمد خالد سعدون4373221722184015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار448.0ادبيتبارك عبد العالي شخير صبري4374221722149008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار626.0احيائيزهراء كريم جهيد فليح4375221742164042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار603.0احيائيمريم قاسم ثجيل سلمان4376221742136014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار563.0احيائينور عبد علي حطحوط جبار4377221742154076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار559.0احيائيآالم حاكم موسى ظاهر4378221742101002

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار515.0ادبيايناس لطيف فرهود حسين4379221722162005

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار445.0ادبيآيه رحيم مربط مطرود4380261722105002
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار439.0ادبيرشا عبد الهادي عبد وناس4381221722172010

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار438.0ادبيرواسي فالح حلو عبود4382221722153020

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار508.0احيائيبيداء حسن علي حسين4383221742199009

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0احيائيزهراء عدنان بريج حمود4384221742103066

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0احيائياسراء بشير صكبان سبت4385221742116007

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار502.0احيائيحنان محمد داود صخي4386221742207003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار494.0احيائيحوراء مشتاق طالب فرهود4387221742209060

كلية اآلداب/جامعة ذي قار461.0ادبيمنتظر ناظم جليل ابراهيم4388221721086106

كلية اآلداب/جامعة ذي قار434.0ادبيعلي حيدر جبار عامر4389221721062061

كلية اآلداب/جامعة ذي قار433.0ادبيكلثوم عزيز وادي عامر4390221722160044

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيعلي صدام كاظم محمد4391121721209027

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيزينب طاهر كريم بوري4392221722154010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار427.0ادبيحسين سالم عارف مسير4393221721025002

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ادبيجالل تايه منهي كاطع4394291721011012

كلية اآلداب/جامعة ذي قار426.0ادبيفراس ريحان شغي جابر4395221721079032

كلية اآلداب/جامعة ذي قار425.0ادبيعباس عمران داود ولي4396211721031008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبيصاحب حسين عبد هللا خوان4397291721017127

كلية اآلداب/جامعة ذي قار424.0ادبياحمد محمد فرهود شالش4398251721122008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ادبيغانم حسن مرسال حمد4399291721018030

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ادبيحسين عبد الزهرة عبد العظيم غالي4400251721015008

كلية اآلداب/جامعة ذي قار423.0ادبيعباس صبيح شنيور ساجت4401221721023015

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيمنيره محمد عكله ساجت4402221722116034

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيسجاد عدنان عبد الحسن حنون4403221721082022

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيجمانه علي محمد علوان4404231722145010

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيعمران جداح غزاز مريع4405291721018029

كلية اآلداب/جامعة ذي قار421.0ادبيمهند صالح ساهي عيال4406261721161024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار496.0احيائيعلي كاظم سمير ساجت4407221741013088

كلية اآلداب/جامعة ذي قار502.0تطبيقيفاطمة عبد الجبار علي محسن4408221752152007

سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار467.0ادبيزين العابدين صباح شنيدخ رمضان4409221721010034

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار479.0ادبيمحمد شهيد كريم داود4410221721227020

234 من 147صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار448.0ادبيعلي جعفر جابر حسين4411221721308050

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار447.0ادبيمحمد حاكم شرقي فرحان4412221721011072

قسم معلم الصفوف األولى/سوق الشيوخ/كلية التربية األساسية/جامعة ذي قار531.0احيائيشهد محمود شاكر عبيد4413221742146032

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار427.0ادبيحسين فاضل سلمان باهض4414221721215005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار485.0ادبيفاطمة بشير حسين حسون4415221722107037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار436.0ادبيعلي هاشم ناظم جعاز4416221721061023

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0ادبيحنين كاظم غركان عوده4417221722157011

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار428.0ادبيحسن رياض شمخي نعيمه4418221721010017

كلية االعالم/جامعة ذي قار461.0ادبيامير جبار لهمود اجديع4419271721006006

كلية االعالم/جامعة ذي قار452.0ادبياسعد حميد عبد محمد4420241721019005

كلية االعالم/جامعة ذي قار445.0ادبيسيف علي محيسن سايب4421261721035050

كلية االعالم/جامعة ذي قار443.0ادبياثير ساجد عبد الحسن جباره4422221721079001

كلية االعالم/جامعة ذي قار439.0ادبيجواد علوان تهلوك عباس4423271721020015

كلية االعالم/جامعة ذي قار437.0ادبياروى علي حسين كاظم4424221722162001

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0ادبياحمد هادي شارع عواد4425291721017020

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0ادبياحمد حميد جهاد راجي4426231721012009

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0ادبيمحمد جالوي جواد عبد4427241721022025

كلية االعالم/جامعة ذي قار433.0ادبيحيدر هادي جبار شناوة4428221721050011

كلية االعالم/جامعة ذي قار428.0ادبيعباس رزاق معنه جرو4429221721230004

كلية االعالم/جامعة ذي قار502.0احيائيمحمد مصطفى محسن جابر سلمان4430161741001149

كلية الطب/جامعة كركوك695.0احيائيانجي حسن زين العابدين عادل4431201742137003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك675.0احيائيتبارك خالد بدر رفيق4432171742294073

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك669.0تطبيقينورا احمد شكر سليمان4433201752398004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك597.0تطبيقيتليد ناظم سعدي كاظم4434201751304028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0تطبيقيهاوبير قهرمان خورشيد صالح4435201751308019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك653.0احيائيمحمد عبد المجيد فقي صالح عبد الغفور4436201741304114

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0احيائيهاجر معمر طه يوسف4437201742102058

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0احيائياسامة حاتم غائب سعيد4438201741003013

كلية العلوم/جامعة كركوك606.0احيائيسوزان بايز كريم حسين4439201742348011

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0احيائيآيه قاسم جمعه جيران4440201742331007
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كلية العلوم/جامعة كركوك590.0احيائيأحمد نهاد عثمان محمد4441201741012003

كلية العلوم/جامعة كركوك567.0احيائيابراهيم علي اسعد محمد4442181741009001

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0احيائيضحى احمد شهاب احمد4443201742104013

كلية العلوم/جامعة كركوك559.0احيائيساره عمار احمد محمد4444201742121031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك544.0احيائياحمد نجم الدين صالح محي الدين4445201741304017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك533.0احيائياحمد عبد حسين جاسم4446201741001028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك486.0ادبيأية جاسم فاضل حمد4447201722153001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك467.0ادبيانور فيصل ابراهيم عباس4448201721009019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك460.0ادبياينور بالل محمد هللا ويردي4449201722149006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيمصطفى ازهر اسماعيل سعيد4450171721028128

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيمحمد يحيى خضر علي4451171721350127

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيابراهيم فيصل خزعل خطاب4452171721028003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيدالل فارس عبد الحميد علي4453171722290041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيوسام سامي فتاح هادي4454171721015131

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبيليث وليد عادل محمود4455171721351122

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك455.0ادبينمارق خيري الدين يونس عجاج4456171722235091

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك454.0ادبييوسف عدنان احمد طه4457171721144167

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0ادبيايمان جمال فتحي احمد4458171722267016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك453.0ادبيريم شامل عبد هللا محمد4459171722231048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0ادبيامواج طارق حامد عباوي4460171722231009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك452.0ادبيفرح رضوان محمد سليمان4461171722289053

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0ادبيامجد صالح خضير حسن4462171721205009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0ادبيمصطفى نزار صديق عبد4463171721015125

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0ادبيكرم عبد األمير محمد علي احمد4464171721027169

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0ادبيباسم محمد احمد خضر4465171721084019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبياحمد طه يونس حمود4466171721025028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبيرغد صفوان يحيى عبد هللا4467171722314025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبيمؤمن محمد علي يونس وهب4468171721351123

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبينجالء ياسين جدوع حسين4469171722291081

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبيعبد الرحمن ليث كمال عبد الرحمن4470171721016067
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك450.0ادبيمقداد محمد جاسم محمد4471171721205024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0ادبيسيف عصام سامي حميد4472171721026105

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك449.0ادبيسرمد عماد عبد الوهاب بكتش4473171721064028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك448.0ادبيطارق اشرف يوسف علي4474171721025111

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك446.0ادبيانعام بسام ياسين خضير4475171722290013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيمينا اكرم سعد هللا حساوي4476171722289062

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيجيهان خالد محمد سعيد محمد4477171722289019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيزينه طارق اسماعيل خليل 4478171722251032

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0ادبيهاشم عطية عليوي احمد4479171721144158

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك443.0ادبيهاشم زياد هاشم صالح4480171721011114

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0ادبياشرف زياد محمد زكي4481171721017016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0ادبييثرب محمد ادريس جرجيس4482171721021114

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0ادبياحمد اكرم طه سلطان4483171721016006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ادبينبيل عبد هللا حميد خضر4484171721058027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك440.0ادبيمحمود صالح فتحي احمد4485171721019128

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0ادبياحمد محمود عبد بالل4486171721144015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبينجوى عبد الهادي صالح مصطفى4487171722232066

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبيامنه اسامة محمد شاكر محمود4488171722235012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0ادبيمحمود قيس عناد محمد4489171721011096

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك437.0ادبيرؤى خالد عبد العليم قاسم4490171722301028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك431.0ادبيعلي صالح رشيد صيهود4491211721038087

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0ادبيدلين جودت محمد صالح4492311722039013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك428.0ادبيسيف سعد عبد ابراهيم4493211721001033

كلية التمريض/جامعة كركوك643.0احيائيبيكرد محمد عبد هللا مجيد4494201742348004

كلية التمريض/جامعة كركوك639.0احيائيليزان علي ابو بكر سعيد4495201742331107

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0احيائيعلي حسين محمد حميد4496201611002076

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كركوك440.0احيائيدلخوش امين علي كاكل4497201742334065

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائياسماء عصمت نوري احمد4498201742124005

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة كركوك452.0احيائيسوما جاالك عبدل رشيد4499201742101012

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك454.0احيائيدانا نوزاد محمد رشيد4500201741012008
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك442.0تطبيقيرؤيا جميل جليل جالل4501201752395023

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0تطبيقيبيناى صباح محمد نامق4502201752348003

قسم الغابات/كلية الزراعة/جامعة كركوك439.0احيائيمصطفى عمر جبار محمود4503201741002077

قسم الغابات/كلية الزراعة/جامعة كركوك427.0تطبيقيخالد وليد خالد اسماعيل4504201751390027

قسم الغابات/كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0تطبيقيهبه عادل حسين محمد صالح4505201752124027

قسم المكننة والمعدات الزراعية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك425.0تطبيقيعلي ليث باسل احمد4506131751252081

قسم المحاصيل الصناعية والطبية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك423.0تطبيقيقاسم شهيد حسين راضي4507241751061066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك505.0احيائيمه روان عز الدين طاهر صابر4508201611309058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك475.0ادبيهديل يوسف برهان خداد4509201722113044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0ادبيسجى عباس فليح حسن4510201722148034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك472.0ادبيعمر ابراهيم حسين حنشول4511201721004050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك486.0احيائياحمد جودت ابراهيم صابر4512201741390004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك485.0احيائيسولين نيازي عمر نادر4513321742029058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك489.0تطبيقياحمد نجاة حسن محمود4514201751001016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك470.0ادبيعبد هللا حسن احمد سليم4515171721026129

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك458.0ادبيشرمين عمر محمود احمد4516201722335046

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ادبيبرزان حيدر ناظم امين4517311721007003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك452.0ادبيخالد رشاد عبد هللا خلف4518311721017003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك449.0ادبيعمر فرهاد حسين شيال4519201721307017

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك512.0احيائيمروه طارق شكر محمود4520201742102049

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك485.0احيائيثناء محمد احمد حمدون4521201742121016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك482.0احيائيزينب موفق خليل قنبر4522201742111008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك473.0احيائياحمد عبد هللا حمد احمد4523201741073129

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك469.0تطبيقيعبد هللا حسين علي محمود4524201751001057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0احيائيسوهاج ثاني سرهيد وتيح4525201742119039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك523.0احيائياحمد فضلي احمد شكر4526201741002014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك515.0احيائيابراهيم فوزي حسن عبد الرحمن4527201741304005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك513.0احيائيجنان كريم حسون خلف4528201742168004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك556.0ادبيايمن حسين محمد عجاج4529201721069005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك538.0ادبيايالف مصطفى جوامير محمد امين4530181722203006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ادبيآمنه عدوان فهد حسن4531201722162003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك525.0ادبيميديا احمد صابر محمد4532201722346039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك516.0ادبيئافان محمد خورشيد كريم4533201722334001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك515.0ادبيساهره فاضل عواد ششو4534201722106023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0ادبياميره غانم عبد صائل4535201722113005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك512.0ادبيمحمود عواد نزال نمشان4536171721144141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك511.0ادبيدونيا وهاب رشيد مجيد4537201722335024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك508.0ادبيابراهيم عبد هللا نجم عبد هللا4538211721251001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك503.0ادبيجرو اسو نوري حمد امين4539201722348003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ادبيمحمد عبد هللا صالح حمودي4540211721027042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك488.0ادبيحنين احمد ابراهيم عبد4541201722177006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك546.0احيائيتافَكه دلير احمد محمد4542201742349008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك570.0تطبيقيابتهاج خلف عبد هللا حميد4543201752137001

كلية اآلداب/جامعة كركوك473.0ادبيشوخان ناصح محمد فاتح نجم4544201722335037

كلية اآلداب/جامعة كركوك460.0ادبيغاده عبد هللا محمد امين رشيد4545201722352021

كلية اآلداب/جامعة كركوك442.0ادبيشيراز فاضل عباس سليمان4546201722136014

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ادبياحمد خضر شيخو علي4547331721012002

كلية اآلداب/جامعة كركوك441.0ادبيحسن محمد مطر سلطان4548171721350039

كلية اآلداب/جامعة كركوك435.0ادبيساري صباح حسين حسن4549201721032011

كلية اآلداب/جامعة كركوك433.0ادبيزينب علي عبد القادر علي4550171722314032

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0ادبيفتحية احمد محمود محمد4551331722080023

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ادبيبهار فريدون محمد امين امين4552201722346012

كلية اآلداب/جامعة كركوك430.0ادبيهيرو نجف عجل رفيق4553181722383076

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ادبيزينة احسان جمعة قنبر4554201722137023

كلية اآلداب/جامعة كركوك429.0ادبيافراح عبد الرضا حامد شكري4555171722302005

كلية اآلداب/جامعة كركوك426.0ادبيعبد العزيز حسين جميم ادهيمان4556201721009066

كلية اآلداب/جامعة كركوك423.0ادبيحسين عبد السالم محمد احمد4557231721004019

كلية اآلداب/جامعة كركوك422.0ادبيبهاء محمود محمد سلمان4558271721003018

كلية اآلداب/جامعة كركوك421.0ادبيايدن عبد المجيد فاضل ابراهيم4559171721012039

كلية اآلداب/جامعة كركوك420.0ادبينورس طارق صالح جاسم4560201722124034
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كلية اآلداب/جامعة كركوك500.0احيائيرفل ابراهيم محمد صادق4561201742102023

كلية اآلداب/جامعة كركوك483.0احيائيمحمد غفور نوري سمين4562181741381048

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك476.0ادبيانمار رجب حسين علي4563171721018031

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك512.0احيائيمرال محمد ابوبكر محمد امين4564201742101014

كلية الطب/جامعة واسط685.0احيائيرؤى غالب كريم جوده4565261742120039

كلية الطب/جامعة واسط685.0احيائيزينب عباس درويش حقي4566261742120066

كلية الطب/جامعة واسط685.0احيائيضي علي هاشم كريم4567261742113043

كلية طب االسنان/جامعة واسط678.0احيائيزهراء اسماعيل يوسف بليخ4568261742109024

كلية طب االسنان/جامعة واسط677.0احيائيزينب مهدي عبد الصاحب شهاب4569261742075037

كلية طب االسنان/جامعة واسط675.0احيائينور محسن شياع حذيه4570221742204103

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط641.0احيائيزهراء خير هللا خضير عبد النبي4571261742086041

كلية العلوم/جامعة واسط597.0احيائيهبه عليوي عويد عذيفه4572261742075071

كلية العلوم/جامعة واسط595.0احيائيعلي جاسم محمد عامر4573261741004025

كلية العلوم/جامعة واسط593.0احيائيحسن غالب عبد علي4574261741017010

كلية العلوم/جامعة واسط586.0احيائيعلياء حنون حسين بدر4575261742090043

كلية العلوم/جامعة واسط585.0احيائيمرتضى سبتي سعيد عرير4576261741017057

كلية العلوم/جامعة واسط582.0احيائينور منخي عبد الحسين مطرود4577261742109058

كلية العلوم/جامعة واسط576.0احيائيمحمد كريم حسن خضر4578261741014090

كلية العلوم/جامعة واسط573.0احيائياياد ناصر حسين فزع4579221741254001

كلية العلوم/جامعة واسط561.0احيائياحمد صاحب حسين عناد4580261741007003

كلية العلوم/جامعة واسط561.0احيائيخضير عباس خلف موسى4581281741013006

كلية العلوم/جامعة واسط559.0احيائيوالء حسوني سلمان فرحان4582261741026037

كلية العلوم/جامعة واسط527.0تطبيقيحسين عواد كريم ساجت4583221751009018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط570.0احيائيكوثر محمد خليل بردي4584261742103058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط555.0احيائيآيات اسعد ناجي حرب4585261742109001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط553.0احيائيصافي سعد هاشم محسن4586261741011060

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط551.0احيائينورس عقيد رجب علي4587261742075068

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط546.0احيائيبتول حردان محمد فرحان4588261742106004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط543.0احيائياحمد صالح مهدي فضاله4589231741017005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط540.0احيائياسعد جاسم محمد شعيبث4590261741005009
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط539.0احيائيابراهيم لطيف كريم عبد علي4591261741002001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط538.0احيائياالء نجم عبادي صكب4592261742099004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط532.0احيائيايات عبد الهادي موزان سيد4593261742103009

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط530.0احيائيزهراء حسين مرزه فرحان4594261742087042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط520.0احيائيمحمدعلي كاظم رمح كاظم4595231741003083

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط494.0تطبيقيشيرين داخل حيل مجلي4596261752089029

كلية القانون/جامعة واسط561.0ادبيكريم عباس حنون حسان4597261721157036

كلية القانون/جامعة واسط549.0ادبيفاطمه علي عريبي عيسى4598261722126041

كلية القانون/جامعة واسط547.0ادبيمجتبى عبد الرضا جعفر موسى4599261721035088

كلية القانون/جامعة واسط532.0ادبيعلي سفاح عبد الحسن وثيج4600261721047109

كلية القانون/جامعة واسط545.0احيائيزهراء حسون عبيد جبار4601261742097032

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط518.0احيائيعلي فالح جاسم محمد4602261741002031

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0احيائيبراء يوسف كاظم جبر4603261742117001

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط517.0احيائيخديجه فارس حسن ناجي4604261742089021

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط515.0احيائيأحمد عدنان نعيمه صياح4605261741159001

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط507.0احيائيمرتضى حسن نوير عودة4606241741036108

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط501.0احيائيفاطمه محمد ضيدان حربي4607261742108078

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0احيائيجعفر مزعل عذاب نعيثل4608221741054005

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0احيائيهاني مسعود زاير عبد4609261741152030

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيزهراء علي محمد يوسف4610261742084019

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيمنى مشكور حسين جابر4611241742104071

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيحسين هادي عويد علي4612261741004008

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط477.0احيائياخالص فارس حسن ناجي4613261742089004

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيذكرى حميد عواد عبد4614261742096064

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط448.0احيائيفاطمه عامر خلف سباهي4615261742099035

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط446.0احيائيرنا بشير شريف جاسم4616261742099017

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط477.0احيائيحوراء صالح هندي ثجيل4617261742086028

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط456.0احيائيحسن جبار حسن كاطع4618261741201028

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط442.0احيائيفاطمه اسعد حسين طهير4619261742087076

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيسجى ابراهيم سعدون سلمان4620261742096104
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0احيائيبلقيس عبد الحسين عباس صابط4621261612089015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0ادبيعباس هادي عباس عجاج4622261721034012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط502.0ادبيحمودي ابراهيم حمودي ابوذينة4623261721047061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0ادبيغانم محمد رضا صالح4624261721018061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0ادبيايمان نوري صالل علي4625261722091012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0ادبيذو الفقار جاسم محمد رميض4626261721006040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط482.0ادبيمخلد جابر كاظم يونس4627261721201196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0ادبيمحمد فريح عباس غميز4628261721161018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0ادبيايهاب راسم سليم كاظم4629261721154003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط478.0ادبيسجاد هاشم ياسين كعيد4630261721154012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط470.0ادبياحمد زغير محمد محيسن4631261721046005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ادبيحسنين فالح حسن رحيمه4632261721017017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0ادبيمصطفى راشد منصور حسين4633261721047169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0ادبيعبد االله علي عبد صياح4634261721053005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط462.0ادبيهاني عاصم حامد غزال4635261721047191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط459.0ادبيمصطفى بشير عبيد باني4636261721169017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ادبيمحمد صالح بالسم ستار4637261721023069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط458.0ادبيرسول كاظم جواد كاظم4638261721005033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط456.0ادبيفياض حسين علي ردام4639261721023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط519.0احيائيبنين حسين رجا شليج4640261742086019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط501.0احيائيحازم فاهم هادي رحيل4641261741007017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط487.0احيائينور الهدى سعدون محسن علي4642261742075064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0احيائينور محمد سيد خلف4643261742086090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0احيائيفاطمة مجيد فرحان عبد علي4644261742088058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0احيائيمنار جواد سلمان غافل4645261742104103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائيعباس فاضل عطوان بدر4646121741025028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0تطبيقيزهراء عدنان هاشم لويذ4647261752078010

كلية التربية/جامعة واسط554.0ادبيعلي ابراهيم اسماعيل علي4648241721012033

كلية التربية/جامعة واسط506.0ادبيمحمد جبار زبون خليف4649261721023062

كلية التربية/جامعة واسط503.0ادبيضحى ناصر فالح سمير4650261722109060
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كلية التربية/جامعة واسط503.0ادبيزهراء عمار عبد الحسين عالوي4651261722082013

كلية التربية/جامعة واسط487.0ادبيمحمد حاتم محمد نشيد4652261721154026

كلية التربية/جامعة واسط479.0ادبيسجاد كاظم عبد هللا لفته4653281721010019

كلية التربية/جامعة واسط478.0ادبيعباس هويدي عبود صيان4654261721013106

كلية التربية/جامعة واسط478.0ادبيعلي هيثم جبار حسين4655261721017064

كلية التربية/جامعة واسط476.0ادبيابراهيم حبيب رحمن هراطه4656241721025001

كلية التربية/جامعة واسط475.0ادبيحسين محمد عبود فرحان4657281721021011

كلية التربية/جامعة واسط473.0ادبيمحمد عدنان كطوف عبد الرضا4658261721047161

كلية التربية/جامعة واسط473.0ادبيمنتظر خالد هادي جبر4659261721047179

كلية التربية/جامعة واسط473.0ادبيحيدر علي عويش زمام4660261721035034

كلية التربية/جامعة واسط470.0ادبيأبتسام عبيد جحيل سلطان4661261722116001

كلية التربية/جامعة واسط466.0ادبيعلي حسين عاجل محمد4662251721122091

كلية التربية/جامعة واسط465.0ادبيسجاد مهدي سالم حمد هللا4663261721035046

كلية التربية/جامعة واسط463.0ادبيحسن صباح بندر بوري4664261721017014

كلية التربية/جامعة واسط463.0ادبيعباس فاضل كرم حسين4665261721035059

كلية التربية/جامعة واسط462.0ادبيعقيل عباس رضا حميري4666251721111030

كلية التربية/جامعة واسط462.0ادبيحيدر يحيى عبيس كريم4667251721123012

كلية التربية/جامعة واسط460.0ادبيجالل رحيم شظيف نجدي4668261721018011

كلية التربية/جامعة واسط460.0ادبيحسين جبار علوان حميدي4669221721028011

كلية التربية/جامعة واسط459.0ادبيكاظم ثجيل خوشان جليب4670261721047136

كلية التربية/جامعة واسط458.0ادبيمنتظر خالد جاسم عبيد4671261721035118

كلية التربية/جامعة واسط457.0ادبيعلي انور لفته لزام4672251721004027

كلية التربية/جامعة واسط457.0ادبيشاكر ناصر محمود داود4673261721047087

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبيعلي تحسين جهيد جويد4674261721017051

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبيعلي فاضل كعيد نكيرز4675231721054029

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبيعلي حليم عبد زيد جاسم4676251721122093

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبيرسول حسين فارس عويد4677261721017033

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبياحمد محسن منسي موسى4678271721153006

كلية التربية/جامعة واسط455.0ادبيصالح مطر عويد يتيم4679261721008022

كلية التربية/جامعة واسط454.0ادبيقاسم هادي حمزه كاظم4680241721026011
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كلية التربية/جامعة واسط454.0ادبيحسين كاظم حسين عبادي4681251721114007

كلية التربية/جامعة واسط453.0ادبيكرار مالك كاظم جواد4682241721017048

كلية التربية/جامعة واسط593.0احيائيدعاء عبد الحسين مهدي فرحان4683261742104036

كلية التربية/جامعة واسط577.0احيائيزينب كريم حنون خليف4684221742171030

كلية التربية/جامعة واسط570.0احيائيفاطمه وادي لفته شندي4685221742129043

كلية التربية/جامعة واسط560.0احيائيمحمد عبد الحسن هويدي محسن4686261741020032

كلية التربية/جامعة واسط558.0احيائيندى ذياب كشاش هندي4687261742111059

كلية التربية/جامعة واسط555.0احيائيحسين خلف سلمان مشري4688261741022025

كلية التربية/جامعة واسط555.0احيائيدعاء رسن كاظم فرحان4689261742099013

كلية التربية/جامعة واسط554.0احيائيإيمان دحام ستار حمود4690261742119004

كلية التربية/جامعة واسط552.0احيائيياس خضير ثجيل عبد4691261741003165

كلية التربية/جامعة واسط548.0احيائيعذراء سعيد فاضل ناصر4692241742096057

كلية التربية/جامعة واسط547.0احيائيشيماء حسن عبد الساده ناصر4693261742074045

كلية التربية/جامعة واسط540.0احيائيأسماء جبار ضيدان مجحم4694221742169003

كلية التربية/جامعة واسط531.0احيائيسيف الدين علي حمادي غافل4695221741033041

كلية التربية/جامعة واسط530.0احيائيفاطمه عباس حمزه هالل4696261742104087

كلية التربية/جامعة واسط530.0احيائيزينب ابراهيم احمد عالوي4697221742139094

كلية التربية/جامعة واسط529.0احيائيزينه عالوي عبد وناس4698241742122016

كلية التربية/جامعة واسط526.0احيائيعباس حسين جالب شمر4699231741162011

كلية التربية/جامعة واسط548.0تطبيقيغدير جليل محمد عصفور4700261752106013

كلية اآلداب/جامعة واسط448.0ادبيعالء حبيب رحيم وادي4701261721045052

كلية اآلداب/جامعة واسط447.0ادبيمحمد كريم نعيم فرج4702261721017080

كلية اآلداب/جامعة واسط446.0ادبيآالء سعدون راهي جباره4703261722127003

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0ادبيمياده صالح ديو برهان4704261722102050

كلية اآلداب/جامعة واسط444.0ادبيسجاد شاكر علوان جهلول4705261721161010

كلية اآلداب/جامعة واسط440.0ادبيحنين علي خضير عطيه4706261722086018

كلية اآلداب/جامعة واسط437.0ادبيسجاد حسين جبار كعيد4707281721010017

كلية اآلداب/جامعة واسط435.0ادبيهبه حميد محسن عبود4708261722106037

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0ادبيمرتضى كريم فاضل ضمد4709261721157044

كلية اآلداب/جامعة واسط434.0ادبينشميه رشيد عطيه ايدام4710261722075034
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كلية اآلداب/جامعة واسط432.0ادبيمحمد هليل جبار علي4711261721157041

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0ادبينور ناصر عجيل نعيمه4712261722085035

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0ادبيمحمد قاسم عبد محمد4713261721157039

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0ادبيمحسن علي حسين محمد4714261721018067

كلية اآلداب/جامعة واسط431.0ادبيعباس علي تايه سلمان4715261721015048

كلية اآلداب/جامعة واسط485.0احيائيايات كريم محيبس زعيل4716261742094006

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط445.0ادبيزينب عايد محمد عوده4717261722091031

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط444.0ادبيعلي صباح شنين عباس4718261721017062

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط441.0ادبيفاطمه شكوري حربي حسن4719261722087047

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط509.0احيائيعلي حسين فريح عبيد4720261741044032

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط502.0احيائيرشا رياض عبد خضير4721101742110025

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط492.0احيائينرجس علي رحيم جبر4722221742151036

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط485.0احيائيايمان يوسف حسن جابر4723261742088013

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط485.0احيائيعبد الرزاق يعقوب يوسف ياسر4724261741022058

كلية الطب/جامعة ميسان686.0احيائيمصطفى سليم صالح تومه4725281741001111

كلية طب االسنان/جامعة ميسان676.0احيائيريم رعد كامل خصاف4726161742228032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان670.0احيائينورس قيس دكس عريبي4727281742058022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0تطبيقيرسل عبد الحسين كنفذ فياض4728281752067008

كلية العلوم/جامعة ميسان635.0احيائيسحر شرهان حسن مهاوي4729281742069032

كلية العلوم/جامعة ميسان619.0احيائيالزهراء حسين علي غانم4730281742070008

كلية العلوم/جامعة ميسان617.0احيائيدعاء علي كاظم نعمه4731281742050020

كلية العلوم/جامعة ميسان614.0احيائيحياة كريم جبار دعدوش4732281742060014

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0احيائيفاطمة حسن كاظم جبار4733281742058015

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0احيائيايه حسين حمادي عليوي4734281742057004

كلية العلوم/جامعة ميسان590.0احيائيهدى حسن ديوان جباره4735281742055070

كلية العلوم/جامعة ميسان589.0احيائياستبرق جبار رحيم سيد4736281742052004

كلية العلوم/جامعة ميسان589.0احيائياحمد رضا محمد عذيب4737281741026004

كلية العلوم/جامعة ميسان582.0احيائينور جادم جاسم جريد4738281742055067

كلية العلوم/جامعة ميسان580.0احيائيزينب كاظم محسن مانع4739281742055031

كلية العلوم/جامعة ميسان576.0احيائياسماء كريم خلف سرحان4740281742068008
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كلية العلوم/جامعة ميسان573.0احيائيلهيب جبار يتيم خويف4741261742103059

كلية العلوم/جامعة ميسان571.0احيائيغفران كاظم عكاب نجم4742281742074035

كلية القانون/جامعة ميسان527.0ادبيكوثر حسن دعير فهد4743281722077039

كلية القانون/جامعة ميسان511.0ادبيساره رحمان مجيد عبد علي4744281722081031

كلية القانون/جامعة ميسان504.0ادبيعذراء عامر حسين جاسم4745281722081036

كلية القانون/جامعة ميسان484.0ادبياحمد راضي عالوي شندي4746281721017002

كلية القانون/جامعة ميسان456.0ادبيحسين محمد حسين حمد4747231721019015

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان446.0ادبيدالل نشوان خوسفي عبد الرحمن4748331722040014

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان445.0ادبيحوراء علي رحيمه غانم4749281722060006

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان440.0ادبيدعاء عبد السادة مشمول عبد الحسن4750141722083012

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان436.0ادبيمصطفى شاكر داخل ولي4751281721002071

كلية التمريض/جامعة ميسان649.0احيائيعذراء جبار عذيب بويج4752281742074030

كلية التمريض/جامعة ميسان631.0احيائيزينب عدنان دغيم دايخ4753241742120103

كلية التمريض/جامعة ميسان629.0احيائيسجى عامر نعمه محمد4754231742144026

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان464.0احيائيزهراء نجم عبد الحسين لفتة4755281742190020

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0احيائيمحمد سامي جاسم محمد4756241741008081

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0احيائياديان عقيل جواد كاظم4757281742063002

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان456.0تطبيقيفاطمة مزعل هاشم غاجي4758281752074040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان520.0ادبيسيف علي ماهود عبد هللا4759281721151097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان484.0ادبيمريم اسماعيل عبد هللا حسين4760281722072034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان468.0ادبيسناء علي عبود نعمة4761281722078029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان461.0ادبيحكيم جبار محيبس لفته4762281721018022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان456.0ادبيصادق امين مهدي سلمان4763141721054011

كلية التربية/جامعة ميسان550.0احيائيحسين علي هالل جوني4764281611017021

كلية التربية/جامعة ميسان527.0ادبيعباس كريم هليل عويد4765281721007025

كلية التربية/جامعة ميسان521.0ادبيمهدي اياد احمد عباس4766281721012054

كلية التربية/جامعة ميسان508.0ادبيعباس كاظم قاسم صحن4767281721012033

كلية التربية/جامعة ميسان501.0ادبيتبارك ميثم رشيد محسن4768281722062017

كلية التربية/جامعة ميسان500.0ادبيعلي كاظم عبد الحسين عليوي4769281721022046

كلية التربية/جامعة ميسان564.0احيائيحوراء عباس علي زايد4770281742051008
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كلية التربية/جامعة ميسان562.0احيائيتبارك مالك قاسم لعيبي4771281742081011

كلية التربية/جامعة ميسان540.0احيائيايات محمد محمود كاظم4772281742059020

كلية التربية/جامعة ميسان530.0احيائيفرقان عدنان مدلول طاهر4773231742109209

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان486.0احيائيرسل اسعد ضاحي علي4774251612062222

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان569.0ادبياحمد حسن محمد هداد4775221721067001

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان469.0ادبيسجاد منذر جبار حسين4776281721011030

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان464.0ادبيساره جبار بهير حسين4777281722104005

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان461.0ادبيرنا داود ورور جبر4778281722050016

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان460.0ادبيبتول كريم عباس ياسين4779281722050004

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان455.0ادبيمخلد قاسم بجاي علي4780281721101049

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان454.0ادبيمالك حامد راضي مبارك4781281722072035

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان452.0ادبيحمزة حسن هادي هليل4782281721028013

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان451.0ادبيساره حقي اسماعيل مجيد4783281722072023

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان450.0ادبيعلي حامد سلمان عبد علي4784281721015029

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان448.0ادبيمحمد زغير فنيطل مريوش4785281721013041

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان522.0احيائيهاجر نوري رحمه حسين4786281742065039

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان517.0احيائيعلي كاظم جواد خريبط4787281741006072

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان505.0احيائيزهراء صدام ماضي علي4788281742081019

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان501.0احيائيرسل كريم عزيز سلمان4789281742050022

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان491.0احيائيرواء احمد كامل عوده4790221742109024

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان490.0احيائيانوار عبد الحسن غانم محيسن4791281742050005

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان489.0احيائيهيثم عبد الحسين شبيب محي4792221741249009

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان485.0احيائيسجاد رياض بريج حبشان4793291741109016

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان483.0احيائيهاجر سعيد كاظم كاكه هللا4794221742095010

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان500.0تطبيقيزهراء العيبي حسون ابراهيم4795281752081026

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان474.0ادبيزكريا يحيى عبود حسن4796281721012024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان472.0ادبيحيدر غافل دريول محيسن4797281721018025

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان444.0ادبيحوراء جمعه زامل سبهان4798281722077006

كلية الطب/جامعة المثنى683.0احيائينور حسين عواد كاظم4799291742057230

كلية طب االسنان/جامعة المثنى678.0احيائيبنين رسول جبار مشعل4800291742057047
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى676.0احيائيرقية حسين محمد حسون4801291742057107

كلية الصيدلة/جامعة المثنى674.0احيائيتبارك جواد كاظم مطشر4802291742062004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى619.0تطبيقيغادة اسعد غني جهاد4803241752120041

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى658.0احيائيطيف فالح حميد غانم4804291742065050

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى654.0احيائيزينب فاهم اليذ متعب4805291742057141

كلية العلوم/جامعة المثنى583.0احيائيروان علي منيور طربوش4806221742116021

كلية العلوم/جامعة المثنى580.0احيائيزهراء عبد المحسن عبد العظيم ابراهيم4807291742058027

كلية العلوم/جامعة المثنى572.0احيائينورس عادل فليح محمود4808291742052233

كلية العلوم/جامعة المثنى561.0احيائياحمد سعد صبيح رداد4809291741026003

كلية العلوم/جامعة المثنى557.0احيائيزهراء كركان صالح حسن4810291742056038

كلية العلوم/جامعة المثنى555.0احيائيشيماء عبد الهادي ابو شمخي شلتاغ4811291742077015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى545.0احيائيدالل سعد عجمي حمد4812291742057093

كلية القانون/جامعة المثنى488.0ادبيجابر فنجان حمد هللا محسن4813291721023008

كلية القانون/جامعة المثنى485.0ادبيعلي عبد الحسين لهو شبلي4814291721001123

كلية التمريض/جامعة المثنى648.0احيائيامل شايع لودي ميلح4815291742056008

كلية التمريض/جامعة المثنى638.0احيائيبتول عبادي حسن كعيد4816291742057040

كلية التمريض/جامعة المثنى634.0احيائينوال خضر عجمي عداي4817241742080082

كلية التمريض/جامعة المثنى631.0احيائيضحى عبد الهادي علوان عبيس4818241742102077

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى539.0احيائيبنين صالح سوادي كاظم4819291742062003

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى506.0احيائيسجى مهدي صالح مهدي4820101742115098

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى475.0احيائيابتسام سلمان وحيد عباس4821291742062001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى467.0تطبيقيشيماء ظاهر عبد الرضا4822291752051103

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى470.0احيائيعقيل نبيل عبد حمزة4823291741100082

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0احيائيبنين قاسم ياسر كمر4824291742057051

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى445.0احيائيحنان عبد هللا رخيص حبيتر4825291742066003

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0تطبيقيمحمد سعد رزيج فرج4826291751007192

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى455.0احيائيوصال حيدر علوان بشين4827291612077025

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى455.0احيائيبتول رعد عبد الحسين حسن4828291742062002

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى464.0تطبيقيانعام مسلم عمران جادر4829291752057015

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0احيائيحيدر رزاق عبد حسين4830291611003159
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0احيائيشهد فاضل هاني طاهر4831291742050058

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى443.0احيائيغزالن مهلهل حمزة رسم4832291742109010

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0احيائيزمن كريم شعيل ضيدان4833291742054013

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0احيائيحسين علي حسين جواد4834231741056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى464.0ادبيمحمد عبد الزهرة دخيل عطيه4835291721016075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى460.0ادبينور حسين مطرود مهدي4836291722058056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0ادبيحسين علي طالب عبد الحسين4837291721017070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى447.0ادبيعلي نعيم حسين جواد4838291721021073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبيكرار حميد فنطل شهد4839291721106025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0ادبينضال حسن محل خضر4840291722072114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى442.0ادبيحسن هادي محمد عبود4841291721017050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى517.0احيائيفاطمة ثامر جاسم محمد4842291742051198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى510.0احيائيمريم هدير جبار عباس4843291742055075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى496.0احيائيدنيا رعد مجهول هارون4844291742052078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0احيائيزينب جواد كاظم شاهين4845291742052122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى486.0احيائيدعاء قاسم كاظم فهد4846291742066004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0تطبيقيعلي حيدر كاظم فزع4847291751005064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0تطبيقينور محيسن جالب جبار4848291752058028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى573.0احيائيبنين حسين محيسن حسن4849291742057045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى559.0احيائيبنين سامي مدلول بشان4850291742055013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى545.0احيائيسعد رحيم عبيد سريح4851291741008017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى535.0احيائيحوراء عباس كصاد حسين4852291742057079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى534.0احيائيمحمود عادل هواش درويش4853241741051032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى539.0تطبيقيسجاد مالك ريسان خضر4854291751005043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى522.0ادبيعقيل عبد العالي مديح حسن4855291721009071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى520.0ادبيافراح علي عبد الحسين حسون4856291722160005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0ادبيسعد جبار حسب عبد الحسين4857291721105024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0ادبيمحمد عبد الرحيم جبار علوان4858291721017231

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى489.0ادبيحوراء عبد االمير ساجت حسين4859291722059009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى482.0ادبياالء قاسم جهاد طالس4860291722106006
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0ادبينرجس مالك داخل عبود4861291722050065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477.0ادبيلقاء عزيز جالوي راضي4862291722072101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى477.0ادبيحسام كريم حمود مروح4863291721010027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى476.0ادبيسماح شاكر مدلول ضيدان4864291722060109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى475.0ادبيحوراء علي كمين حسن4865291722075014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى616.0احيائيايمان قاسم كريم ياسين4866291742054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى609.0احيائيايام عبد هللا بزون عبود4867291742057031

كلية اآلداب/جامعة المثنى451.0ادبيزهراء نعيم عربي نايف4868291722079032

كلية اآلداب/جامعة المثنى444.0ادبياياد جاسم محمد عبود4869291721021007

كلية اآلداب/جامعة المثنى442.0ادبيمرتضى حميد حسين غازي4870291721017248

كلية اآلداب/جامعة المثنى439.0ادبيهاجر مهدي صالح عداي4871291722060163

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0ادبيحمديه حسين عبد هللا حمدان4872291722079021

كلية اآلداب/جامعة المثنى435.0ادبيعلي جابر عليوي حسن4873291721001110

كلية اآلداب/جامعة المثنى492.0احيائيمروه احمد ثامر عباس4874221742199042

كلية اآلداب/جامعة المثنى492.0احيائيسناء علي جابر حسن4875291742109007

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى465.0ادبيفوزيه رزاق موجد عكل4876291722073038

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى461.0ادبيامنيه كاظم هادي كاظم4877291722056005

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى460.0ادبيمحمد جليل محمد لفته4878291721010109

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى459.0ادبيعباس عدنان بلبول باتي4879291721105027

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى456.0ادبيشفاء علي كاطع هالوي4880291722063018

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى456.0ادبيداخل محمد فرحان فراج4881291721021031

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى448.0ادبياكرم حيدر جهاد عاجل4882291721102004

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى521.0احيائينورتان صادق عليوي عبد4883291742153036

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى519.0احيائيفاطمة سعيد عبد الحسين شعالن4884291742057191

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى510.0احيائيدعاء سلمان غافل كاظم4885291742067012

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى504.0احيائيكافي ياسر عواد محمد4886291742052194

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى499.0احيائيجنان عباس دخيل عطيه4887291742067011

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى497.0احيائينور حيدر محمد جابر4888291742052225

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء579.0تطبيقيعلي حسين جواد كاظم4889271751008051

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء540.0تطبيقيشيماء فوزي حميد رزوقي4890181752250012
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قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء537.0تطبيقيعبد هللا عثمان لطيف محمود4891201751001061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء666.0احيائيسندس سامي عبد حبيب4892181742095002

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء629.0احيائيعبد الخالق سعد علي حسين4893181741002054

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء612.0احيائيرند ياسين حسين علوان4894181742250015

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء605.0احيائيمريم ظافر عباس حسين4895181742233023

كلية التربية/جامعة سامراء522.0ادبيجعفر عبد االمير سرحان عبود4896241721025007

كلية التربية/جامعة سامراء497.0ادبيمحمد تركي عبد هللا حامد4897171721018149

كلية التربية/جامعة سامراء487.0ادبيوسن مخلص علي حمد4898181722374051

كلية التربية/جامعة سامراء485.0ادبيهند عالء صالح حسين4899181722221037

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ادبيشهد احمد صالح محمود4900181722242020

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ادبيعبد الخالق منذر كريم جاسم4901261721156018

كلية التربية/جامعة سامراء472.0ادبييونس خليفة ابراهيم خضير4902181721110087

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ادبيعبد المجيد نعمان مجيد جاسم4903181721110051

كلية التربية/جامعة سامراء467.0ادبيسلطان انور صاحب عباس4904241721008014

كلية التربية/جامعة سامراء464.0ادبيايالف وسام طه خضير4905181722242005

كلية التربية/جامعة سامراء463.0ادبيسامي مازن فؤاد نعمان4906211721065029

كلية التربية/جامعة سامراء457.0ادبينبيل مزهر حاضر عماش4907181721122140

كلية التربية/جامعة سامراء450.0ادبيمحمد هاشم محمود فارس4908201721069045

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ادبيكوثر زياد محمد علي4909181722242029

كلية التربية/جامعة سامراء449.0ادبيمحمد خليل ابراهيم مهدي4910211721065084

كلية التربية/جامعة سامراء448.0ادبيعمر جاسم محمد حسين4911181721124011

كلية التربية/جامعة سامراء444.0ادبينادين صدام جاسم محمد4912181722315005

كلية التربية/جامعة سامراء546.0احيائيانس جاسم محمد حسن4913181741070009

كلية التربية/جامعة سامراء516.0احيائيامير قاسم مجلي سلمان4914241741029019

كلية التربية/جامعة سامراء511.0احيائينهايه علي حسين ناشي4915261742115031

كلية التربية/جامعة سامراء495.0احيائيعبير علي نجم عبود4916241742124121

كلية التربية/جامعة سامراء494.0احيائيزيد محمد سعيد رحمان4917241741036049

كلية التربية/جامعة سامراء494.0احيائيكرار جمعة حياوي حسن4918121741007109

كلية التربية/جامعة سامراء492.0احيائيأيات رسول مهدي محمد4919241742101001

كلية التربية/جامعة سامراء491.0احيائيحمزه علي حسين مهدي4920231741044021
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كلية التربية/جامعة سامراء489.0احيائيميمون عطا حسن اسد4921271741033040

كلية التربية/جامعة سامراء559.0تطبيقيصادق يعقوب يونس محمد علي4922291751002072

كلية التربية/جامعة سامراء492.0تطبيقياحسان راشد عيدان خطار4923241751152003

كلية االثار/جامعة سامراء434.0ادبيفاتن قصي عبد الحميد حمودي4924171722299052

كلية االثار/جامعة سامراء455.0احيائيهيثم راهي غازي طوينه4925241741152027

كلية االثار/جامعة سامراء453.0احيائيسجاد عباس عبد علوان4926251741008078

كلية االثار/جامعة سامراء439.0احيائيمحمد عبد المحي لفته ابو شماع4927281741006102

كلية االثار/جامعة سامراء432.0تطبيقينبأ فاضل نشمي خميس4928261752077018

كلية االثار/جامعة سامراء426.0تطبيقيسامي عادل عبد علي صيهود4929161751364086

كلية االثار/جامعة سامراء424.0تطبيقيحسين عبد علي جابي رطيب4930241751039017

كلية االثار/جامعة سامراء423.0تطبيقياسعد عبد النبي غاوي داخل4931251751014013

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء494.0ادبيايات محمود حسن جمعه4932181722268005

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء442.0ادبياسراء مولود فاضل محمود4933181722242001

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء439.0ادبيحيدر صالح حسين مزيعل4934261721024020

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء438.0ادبيشيماء سالم حسن مكي4935181722180029

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء431.0ادبيعلي عبد الغني علوان حسن4936211721208008

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء427.0ادبيمحمد قاسم بجاي علي4937281721101048

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء426.0ادبيسيف عالء جواد عبيد4938271721006032

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء426.0ادبيعلي كاظم عبد الهادي جواد4939211721028013

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء478.0تطبيقيرغد رائد محمد صالح4940181752221032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر522.0احيائيعبد الرزاق تركي حسن حسين4941311741020024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر520.0احيائيمحمد عبد هللا ظاهر فهد4942291741007178

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0احيائيحسين راضي حسن جبار4943231741033024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0احيائياثير رياض هليل فرج4944261741160002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر515.0احيائيعبدهللا ناظم غافل سريح4945231741044037

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر463.0احيائياسماء موحان محسن عبيد4946221742163004

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر454.0احيائياسماء عبد هللا عبد الخضر جخيور4947221742168003

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر454.0احيائيفاطمه نعيم خلف فرج4948221742171037

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر434.0احيائيدعاء عامر هاشم صليبي4949141612070024

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر432.0احيائيحسين عدنان حسين علوان4950271741009035
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر431.0احيائيكرار حسين علي سالم4951111741026111

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر430.0احيائينوال حسان شكاحي كيطان4952221742170059

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر442.0تطبيقيمحمد عاجل سعيد صخيري4953221751054074

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر436.0تطبيقيجاسم عوده شوجه حسوب4954221751067015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر486.0ادبيسلوان سعد عيدان مايع4955221721028037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر456.0ادبيسجاد صباح عذيب بطي4956221721078015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر451.0ادبياسعد حسن طاهر بدن4957261721046006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر442.0ادبيمحمد حسن عطيه كريم4958251721015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر440.0ادبيهود مهدي جعفر خلف4959261721053010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر439.0ادبيمحمد مالك محمد احمد4960281721004097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر484.0احيائينيران عبد رويضي عبد هللا4961221742156129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر475.0احيائيزهراء جبار عسكر صفر4962221742171026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0تطبيقيضياء حسين موسى عكاب4963221751003062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر473.0تطبيقيحسين حسن هادي محمد4964221751005013

كلية التربية االساسية/جامعة سومر537.0ادبيفاطمه صباح نعمه هليل4965221722115035

كلية التربية االساسية/جامعة سومر453.0ادبيمصطفى حميد ذياب ياسين4966221721018057

كلية التربية االساسية/جامعة سومر509.0احيائيمروى حامد عبد جعاز4967221742104025

كلية التربية االساسية/جامعة سومر543.0تطبيقييوسف نجم حميد تقي4968221751033084

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر485.0ادبيسارة فؤاد نزار عبد الحسين4969221722193031

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر470.0ادبياكرام جبار عبد الحسين كريدي4970221722171007

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر442.0ادبيفياض مجيد جابر حامد4971221721079033

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر516.0احيائينور الهدى حافظ حميد كاظم4972221742016008

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0احيائيهادي جميل داخل لعيبي4973281741013024

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء503.0تطبيقيزيد عبد الحسين جهاد جلوب4974271751010042

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء490.0احيائيانور صيوان وادي ديوان4975221741026007

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء486.0احيائيزيد سعدي شراد جعاطه4976231741189004

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء482.0احيائيخديجه علي حسين عبد علي4977231742143012

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء480.0احيائيزينب كاظم عناد حسن4978231742109140

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء525.0احيائيدره فارس هاشم عبيد4979231742086025

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائيهالة عطية حمزة عبود4980231612168020
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قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء455.0احيائيحسين المتقي نعمه محسن علي4981231741024006

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0احيائيمعصومه حسين محمد ابراهيم4982231742144041

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيهدى باسم نجم عبيد4983231742098084

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء470.0احيائيجيهان ظاهر طالب علي4984231742090039

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء468.0احيائيمنى قاسم عبد ايوب عبد زيد4985231742149049

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء461.0احيائيسجى صالح مهدي عطيه4986231742212005

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0احيائيسجاد سلمان راضي صبيح4987231741012042

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء450.0احيائيخمائل جواد كاظم محمد4988231742102005

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء439.0احيائيزينب حاكم عبيد نهايه4989231612121045

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء445.0احيائيصادق محمد جاسم عذاب4990231741034032

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0احيائيصفا زاهر احمد حسين4991231742098048

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0تطبيقيحوراء صالح مهدي كاظم4992231752092024

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0احيائيحسن حاتم محسن عبيس4993231741044008

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيسجاد سعد محمد هاشم4994231741025022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء480.0احيائينرجس عباس محمد حسن4995231742105033

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء478.0احيائيمروه حسين علي سويف4996231742093075

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء475.0احيائيمحمد احمد هاتف حسن4997231741003065

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0احيائيزهراء رسول كطران معين4998231742105016

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0احيائيرؤى مؤيد ساجت جاسم4999231742271069

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء469.0احيائيمحمد باسم حسن حويش5000221741004024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء451.0تطبيقيسما ثامر رباط كسار5001231752078030

كلية الطب/جامعة نينوى703.0احيائيهديل جاسم محمدشيت حامد5002171742288316

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائينهى خضر ياسين حسين5003171742267126

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائيآيه اياد احمد علي5004171742294018

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائيعمر احمد عبدهللا محمد5005171741027191

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائيميسم عمار ابراهيم محمود5006171742232177

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائيبراء محمد نجم الدين إبراهيم5007171742231036

كلية الطب/جامعة نينوى686.8احيائيعبيده سعد عبد الجبار مراد5008171741022076

كلية الطب/جامعة نينوى686.4احيائيمصطفى مزاحم محمد عبوش5009171741022149

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيكنعان حسين رمضان حسين5010171741018114
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كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيفرح هيثم عبد الغني محمد علي5011171742296123

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيايناس اسماعيل ابراهيم شكر5012171742268022

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيسفانة حسان حازم محمد5013171742290114

كلية الطب/جامعة نينوى685.0احيائيعبد الرحمن عبد الغني خليل ابراهيم5014171741026183

كلية الطب/جامعة نينوى685.0احيائيصابرين ادريس محمود علي5015171742265011

كلية الطب/جامعة نينوى685.0احيائيرفل عبد الغني عثمان محمد5016171742302094

كلية الطب/جامعة نينوى684.8احيائياسراء احمد يوسف محمود5017171742286002

كلية الطب/جامعة نينوى684.7احيائيانوار علي فتحي حسين5018171742233028

كلية الطب/جامعة نينوى684.5احيائيقصي مصطفى عبدالوهاب مصطفى5019171741186038

كلية الطب/جامعة نينوى684.4احيائيمؤمن محمد خزعل امين5020171741022101

كلية الطب/جامعة نينوى684.4احيائيعبد الرحمن علي جاسم محمد5021171741022058

كلية الطب/جامعة نينوى684.0احيائيأفان ماهر يونس عبد5022171742291012

كلية الطب/جامعة نينوى684.0احيائيتقى احمد حامد علي5023171742288081

كلية الطب/جامعة نينوى684.0احيائيهدى محمد يونس سليمان5024171742290188

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائينور سرار محمد عمر5025171742294262

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائيمصطفى ماهر عادل محمد5026171741015182

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائيهدى  هيثم عبدالوهاب احمد5027171742237257

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائيصفاء احمد هزاع ذويخ5028171742301087

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائياسماء سالم احمد عزيز5029201742164005

كلية الطب/جامعة نينوى683.0احيائيعبد الحميد زياد طارق حميد5030171741026176

كلية الطب/جامعة نينوى682.7احيائيهبه طه محسن محمد علي5031171742233181

كلية الطب/جامعة نينوى682.0احيائيشهد احمد خلف اسود5032171742235113

كلية الطب/جامعة نينوى682.0احيائيشروق عبدالباري محمد وريد يونس5033171742286146

كلية الطب/جامعة نينوى681.0احيائيُرسل صفوان عبدهللا طه5034171742288137

كلية الطب/جامعة نينوى681.0احيائيعلي محسن علي عبوش5035171741018093

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0احيائيانفال وليد خالد حسين5036171742232037

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى643.0احيائيفاطمة علي اسماعيل خليل5037321742066077

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0احيائيمحمد عبد المجيد بهاء الدين عبدالمجيد5038171741142074

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى640.0احيائينور حامد سعود عزيز5039171742290167

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى636.3احيائيابراهيم الخليل مؤيد عبد الرحمن محمد5040171741022001
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى629.0احيائيشهد محمد علي صالح5041171742288214

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى628.0احيائيتماره عامر جاسم محمد5042171742288086

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى627.0احيائينبأ عامر حيدر عثمان5043171742296144

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى626.0احيائيفاطمة منعم ياسين خليل5044171742315116

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى625.0احيائيهبة حسام فاضل محمود5045171742286226

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0احيائيامنة صباح رشاد يحيى5046311742038142

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى623.0احيائيفاتن ناظم مصطفى علي5047171742235131

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى622.0احيائيايمان محمود محمد احمد5048171742289047

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0احيائيباسل نبيل عبدالكريم حمد5049171741019026

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى620.0احيائيجنة  قتيبة توفيق سلطان5050171742289060

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0احيائيرؤى فواز سالم محمد 5051171742289077

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى618.0احيائيعبدالرحمن صائب يونس عبدالرحمن5052171741028145

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.5احيائيميرنا زيا كوركيس صومو5053311742039030

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى661.0تطبيقيحنان عبد اللطيف عباس حسين5054171752298003

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى617.0تطبيقينور وليد خالد عبد5055171752232050

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0تطبيقيازل شكيب شكر محمود5056171752299001

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0تطبيقيحسين مظفر سعيد حسين5057171751020009

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى594.0تطبيقيمحمد مشعل مصطفى امين5058171751026167

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى577.0تطبيقيمحمد خالد نذير عبدالباقي5059171751012098

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى564.0تطبيقيعمر محمود سالم محمود5060171751012083

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى523.0تطبيقياحمد عادل جبار حسن5061121751031007

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0تطبيقيعبدالرحمن محمود سالم محمود5062171751012059

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى509.0تطبيقياحمد اوان احمد مجيد5063171751012008

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى615.0احيائيجميلة رافع اسماعيل عبد5064171742315037

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى612.0احيائيشهد محسن عبد الجبار يونس5065171742298038

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى607.0احيائيعلي صفوان حسين احمد5066171741017178

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى606.0احيائيتماره محمد سعيد محمد5067171742300014

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0احيائيمحمداالمين عماد عطية خلف5068171741018141

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى605.0احيائياسراء نمير عبدالمنعم محمود5069171742288030

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى604.0احيائيفاطمه فالح محمد مصطفى5070171742288251
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قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى603.0احيائيمنار طالل محمدعلي حسين5071171742235147

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0احيائيمحمد حسن علي عبد هللا5072171741026311

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى602.0احيائيسعد محمد خضر احمد5073331741053009

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى600.0احيائيرحمة فارس يونس محمد5074171742302079

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى597.0احيائيعمر شهاب احمد غربي5075171741012110

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى596.0احيائيرانيا احمد ابراهيم حمدان5076181742340001

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0احيائيفاطمة محمد خالد محمود5077171742299097

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى592.0احيائيرحمه عباس فاضل حسين5078171742288129

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى590.0احيائيهند جمال مجيد عبو5079331742058032

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.0تطبيقيمحمد زيدان ادريس احمد5080171751026153

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0تطبيقيهيثم همام غانم ابراهيم5081171751026195

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0تطبيقيوسن ماهر حمدون يونس5082171752288067

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى512.0تطبيقيدينا خالد مرعي خليل5083171752290011

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى502.0تطبيقيمصطفى ابراهيم عبدالعالي ابراهيم5084171751012115

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى500.0تطبيقيرسل ثائر صباح قاسم5085171752288025

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى657.0احيائيريم  عبد السالم ذنون  عبد هللا5086171742289101

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.0احيائيراكان هالل طارق احمد5087171741016044

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى616.0احيائيرفل محمد داؤد سليمان5088171742299052

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0احيائيلبنى والء عادل حمودي5089171742296126

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى608.0احيائيالحسن علي يحيى مجيد5090171741026063

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى589.0احيائيصالح لؤي احمد عمر5091171741028130

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى582.0احيائيحذيفة عبد الغني سالم احمد5092311741011117

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى581.0احيائيابو بكر الصديق اياد غانم محمود5093171741020005

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى581.0احيائيايهاب مؤيد محسن محمود5094171741028068

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى580.0احيائيابراهيم نوفل محمد مصطفى5095171741026004

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى575.0احيائيُسرى نوري يونس نوري5096171742302128

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0احيائييوسف شامل ثامر محمود5097171741026450

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى574.0احيائيود رعد عبدالفتاح حميد5098171742288319

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى570.0احيائيسارة بسام نذير قاسم5099171742315073

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى546.0تطبيقيمحمد بشار عبد الستار يونس5100171751144065
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قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى544.0تطبيقيروان فراس يعقوب يوسف5101171752297007

كلية الطب/جامعة الفلوجة678.0احيائيوسام يوسف خلف صالح5102211741005140

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة580.0احيائيزينب صفاء صالح محمد5103101742118038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة513.0ادبيعائشه عمر عبد العزيز شعالن حمادي5104191722370194

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة444.0ادبيعيد طالب حمر لكن5105261721023054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة465.0احيائيطيبه احمد علي حمود5106111742078022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0تطبيقيكرار احمد رضا غريب5107271751002147

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة485.0ادبيعلي ثامر جاسم محيميد5108171721018106

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة426.0ادبياحمد حسن دواي نصر5109101721041003

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة470.0احيائيزينب احمد حامد حسن5110191742166009

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة462.0احيائياحمد صالح فهد حسن5111261741001008

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة455.0احيائيماجد حازم عباس حمزة5112231741025038

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية685.0احيائيفاطمه حسين هادي مهدي5113251742097050

كلية التمريض/جامعة تلعفر652.0احيائيحسين صالح قدوري حسن5114181741035021

كلية التمريض/جامعة تلعفر589.0احيائيهالة ناظم علي حسين5115241742094120

كلية التمريض/جامعة تلعفر589.0احيائيغفران حيدر منديل مالك5116231742120095

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر436.0احيائينوار وليد مهدي ابراهيم5117211611085125

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر505.0ادبيعباس فاضل عباس جاسم5118171721012079

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر498.0ادبيفاتن فخري سعيد محمد علي5119171722291070

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر487.0ادبيحكم الياس عثمان احمد5120171721018049

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر485.0ادبيقمر سمي محمد خضر5121171722305055

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر482.0ادبيقيس رجب حسين علي5122171721018139

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر482.0ادبييوسف عبد الجبار سعيد مصطفى5123171721018196

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر480.0ادبياحمد عبد الكريم احمد حمش5124171721026024

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر479.0ادبيسفيان سالم عبد هللا جرو5125171721018073

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر479.0ادبياحمد فالح حسن صالح5126171721026031

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر468.0ادبيعثمان ياسين جاسم محمد5127171721026142

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر464.0ادبيمحمد عبد هللا عبوش محمد5128171721019121

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر460.0ادبيمحمود ادريس محمود اخضير5129171721018170

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر459.0ادبيمظهر احمد حامد علي5130331721006030
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كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر454.0ادبيمصطفى عدنان موسى محمد5131171721012159

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر452.0ادبيسبهان خالد محمد خلف5132171721026092

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر450.0ادبيفتح هللا محمد طه عبدوش5133171721024047

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر443.0ادبيحسين محمد صديق ابراهيم حسين5134171721144038

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر442.0ادبيعبد الكريم مفلح خلف مفلح5135331721006017

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر435.0ادبييونس غانم سعد هللا مصطفى5136171721020116

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر434.0ادبيمحمد حميد كاظم حسن5137171721011089

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر465.0احيائيعلي دخيل محمد امين5138311741070073

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر440.0احيائيضحى جاسم رضو جنام5139221742164055

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر439.0احيائيمنتظر كاظم عبدالحمزة راشد5140231741256088

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر435.0احيائيمحمد زينل يونس حسين5141331741008046

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز654.0احيائيمحمد حكمت مهدي مسلم5142161741049022

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز651.0احيائيزينب لطيف نزال احمد5143161742309005

كلية اإلدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز646.0احيائيرسول حسين علي احمد5144281741016016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية445.0احيائيعلي اياد عوده عطيه5145141611029041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية482.0ادبيمحمد طلب صالح خلف5146171721027193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية477.0ادبيبسام مجيد الياس حسين5147171721350033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية473.0ادبيمحمد احمد صالح خلف5148311721002033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0ادبيعزام احمد مخلف خضر5149171721018101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية472.0ادبيعمر عبد الغني احمد خلف5150171721144089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0ادبيصالح عزيز خضر محمد5151171721351058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0ادبيوعد ادريس محمد بابكر5152331721017023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية471.0ادبيعمر امجد يونس محمد5153171721019077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية470.0ادبيايهاب موفق عباس عبد الكريم5154171721026055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية470.0ادبيايمن جاسم عبد هللا علي5155171721027044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0ادبيرايسا خيري مال هللا مراد5156311722037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0ادبيمحمد خليل كاظم حسن5157171721080113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0ادبيعبد هللا مروان امهيدي مرعي5158171721026136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية469.0ادبيعبد الجبار جمعة رضا جمعة5159171721080065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية468.0ادبيرائد حسام يونس شاهر5160171721026080
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية468.0ادبيمحمد حسين علي حسين5161171721026217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية467.0ادبيمارتن نشوان جرجيس عبو5162311721010040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية467.0ادبيمحمد خضر ياسين حسين5163171721025199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0ادبيعبد هللا محمد رضوان عبد5164171721016071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0ادبيعمر خليل احمد خليل5165171721077061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0ادبياحمد جبر سلوم شامخ5166171721027010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0ادبييونس كريم عواد حميد5167171721026308

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية463.0ادبيياسين عاصم ياسين ابراهيم5168171721351181

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية463.0ادبيابراهيم اسماعيل ابراهيم احمد5169171721019001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0ادبيعمار نجم الدين فاضل عباس5170171721058020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0ادبيمهند عمار سعدي عبد5171171721015127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0ادبياحمد ممتاز احمد سليم5172171721019011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ادبياحمد خضر إسماعيل نايف5173171721024004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ادبيريزان برهيم نرمو برو5174331722042029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0ادبيسيف خالد محمد خضير5175171721026101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0ادبياحمد زكريا وعد هللا محمود5176171721025018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0ادبيمصطفى خيري محمد صالح5177171721205023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية465.0احيائيزهراء سالم عذاب حلو5178221742136007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0احيائيمصطفى هاني محمد عبد5179271741001170

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0احيائيمحمد عبدهللا احمد خميس5180211741054047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية452.0احيائياحمد ديكان كاظم جري5181241741151004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية444.0احيائيتقوى عبد الحسن خالوي طعمه5182111742073013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية440.0احيائيساره صفاء سالم عبوش5183311742037047

كلية التربية/جامعة الحمدانية508.0احيائيفاضل عباس نوح الياس5184241611036178

كلية التربية/جامعة الحمدانية561.0ادبيقاسم خالد حسن شيال5185171721026197

كلية التربية/جامعة الحمدانية561.0ادبيذنون احمد محمود احمد5186171721018052

كلية التربية/جامعة الحمدانية559.0ادبيعدنان عبد السالم جارو محمد5187171721077054

كلية التربية/جامعة الحمدانية559.0ادبيمشعان اديب عبد عبد هللا5188171721144144

كلية التربية/جامعة الحمدانية557.0ادبياحمد محمد سعيد احمد5189171721026038

كلية التربية/جامعة الحمدانية556.0ادبيعلي حازم خضير صالح5190171721025142
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كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0ادبيايمن سعود محمد عبد هللا5191171721018034

كلية التربية/جامعة الحمدانية554.0ادبيمحمد بدر اسماعيل عبد هللا5192171721010075

كلية التربية/جامعة الحمدانية553.0ادبيانور جاسم لطس احمد كان5193171721080025

كلية التربية/جامعة الحمدانية545.0ادبيعمر شامل عزيز صالح5194171721025153

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0ادبيمحمد خليل عبد الغفور عبد الرحيم5195171721080112

كلية التربية/جامعة الحمدانية544.0ادبيطه احمد محمد علي5196171721025112

كلية التربية/جامعة الحمدانية542.0ادبيمحمود طه احمد مصطفى5197171721343006

كلية التربية/جامعة الحمدانية541.0ادبيمحمد ابراهيم سعد ابراهيم5198171721010074

كلية التربية/جامعة الحمدانية540.0ادبيعمر عز الدين ابراهيم مصطفى5199171721077063

كلية التربية/جامعة الحمدانية539.0ادبيحنان محمد طه محمد5200171722267033

كلية التربية/جامعة الحمدانية538.0ادبيمحمد منصور نجم حسن5201171721018167

كلية التربية/جامعة الحمدانية532.0ادبينور عبد المنعم احمد عبد العزيز5202171722237107

كلية التربية/جامعة الحمدانية531.0ادبيحسن جاسم محمد صالح5203171721080037

كلية التربية/جامعة الحمدانية530.0ادبييوسف عبد الغني يوسف مجيد5204171721018197

كلية التربية/جامعة الحمدانية529.0ادبياحمد يونس احمد صالح5205171721025047

كلية التربية/جامعة الحمدانية528.0ادبيفهد محمود جاسم علي5206171721077070

كلية التربية/جامعة الحمدانية527.0ادبياسامة طه مرعي حسن5207171721083002

كلية التربية/جامعة الحمدانية527.0ادبيفراس خالد ابراهيم عزيز5208171721077069

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0ادبيسالم محمد ابراهيم مصطفى5209171721018076

كلية التربية/جامعة الحمدانية526.0ادبيزينب قيس فاضل محمد5210171722290065

كلية التربية/جامعة الحمدانية525.0ادبيجنه شاكر غانم شاكر5211171722302017

كلية التربية/جامعة الحمدانية524.0ادبيعبد الحكيم محمد احمد ابراهيم5212171721025117

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0ادبياحمد تحسين علي حسين5213171721021004

كلية التربية/جامعة الحمدانية523.0ادبياياد محمد احمد محمد5214171721025055

كلية التربية/جامعة الحمدانية522.0ادبيايمن باسم محمد عرب5215171721020008

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0ادبيضيدان علي ضيدان اسماعيل5216171721025110

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0ادبيطه عبد هللا سعيد احمد5217311721021028

كلية التربية/جامعة الحمدانية521.0ادبيايمن عمار عبد الحميد احمد5218171721020010

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0ادبيريان وعد حمدون شهاب5219171721021044

كلية التربية/جامعة الحمدانية517.0ادبيفرح ميسر سالم محمد5220171722288094
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كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0ادبياحالم محمد شحادة اسماعيل5221171722315002

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0ادبيفارس يوسف جميل يونس5222171721026184

كلية التربية/جامعة الحمدانية514.0ادبيمهنا فيصل احمد علي5223171721205025

كلية التربية/جامعة الحمدانية513.0ادبيفارس مهدي صالح عويد5224171721026183

كلية التربية/جامعة الحمدانية512.0ادبييوسف رافع جزاع حمادي5225171721018195

كلية التربية/جامعة الحمدانية510.0ادبيرفاعي سعد هللا فتح هللا عزير5226171721018055

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0ادبيناجي فخري محمد صالح5227171721021136

كلية التربية/جامعة الحمدانية509.0ادبيزيد محمود جاسم علي5228171721077035

كلية التربية/جامعة الحمدانية507.0ادبيكرم محمود احمد محمود5229171721080104

كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0ادبيعمر عبد هللا مشعان حسين5230171721026312

كلية التربية/جامعة الحمدانية506.0ادبيزياد عبد هللا ابراهيم عبد هللا5231171721144049

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0ادبيصفاء قاسم بالل حسن5232171721025104

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ادبياحمد محمد علي احمد وكاع5233171721026039

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ادبيساره محمد علي احمد5234311722034015

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ادبياحسان حسن احمد جاسم5235171721083001

كلية التربية/جامعة الحمدانية504.0ادبيزهراء محمد طه ابراهيم5236171722237055

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0ادبيسهم موفق محمود جمعة5237171721064031

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0ادبياحمد معن علي سليمان5238171721021014

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0ادبيقاسم ابراهيم قاسم محمد5239171721026195

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0ادبيعلي بشير عبد هللا محمد5240171721025141

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0ادبييونس جمال محمود خطاب5241171721021138

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0ادبيحسن احمد جاسم عبد هللا5242171721021034

كلية التربية/جامعة الحمدانية502.0ادبيابراهيم غازي ابراهيم علي5243171721026012

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ادبيعثمان ادريس علي حسو5244171721018099

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ادبيمحمد احمد حسين حسام5245171721020064

كلية التربية/جامعة الحمدانية501.0ادبيمصطفى محمد احمد حميد5246171721015123

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0ادبياحمد جمال عبد الجبار مجيد5247171721020087

كلية التربية/جامعة الحمدانية499.0ادبيمبشر محمد شريف عزيز5248171721350141

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0ادبيعمر محمد عويد جاسم5249171721080093

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0ادبياحمد زيدان خلف عويد5250171721144004

234 من 175صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0ادبيمحمد صباح ياسين محمد5251171721080116

كلية التربية/جامعة الحمدانية495.0ادبيعلي عزيز سلطان خالد5252171721019072

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0ادبيعبد هللا بكر خضر عثمان5253171721026128

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0ادبيسرى فارس الياس علي5254171722237067

كلية التربية/جامعة الحمدانية494.0ادبيرائد يونس احمد امين5255171721018053

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0ادبيحسين عبد هللا علي موسى5256171721018047

كلية التربية/جامعة الحمدانية493.0ادبيهشام احمد عبد العزيز سلطان5257171721018187

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0ادبيمحمد حسين علي عبد هللا5258171721018152

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0ادبياحمد محمد جاسم سالم5259171721025039

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0ادبيفنار محمد زهير يونس5260171721020056

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0ادبيعماد فالح محمد علي5261171721018112

كلية التربية/جامعة الحمدانية491.0ادبيعماد مهدي صالح خضر5262311721017014

كلية التربية/جامعة الحمدانية645.0احيائيايمان علي جعباز مجيد5263171742304005

كلية التربية/جامعة الحمدانية511.0احيائيعلي صالح عبد هللا احمد5264171741020075

كلية التربية/جامعة الحمدانية505.0احيائيجيهان عباس حيدر عزيز5265261742110010

كلية التربية/جامعة الحمدانية475.0احيائيزينب عبد العزيز عباس ولي5266251742122088

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0احيائيغفران علي احمد ابراهيم5267311742080045

كلية التربية/جامعة الحمدانية470.0احيائيزهراء عامر حسين سوادي5268281742055025

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0احيائيسجاد قيس أسد كعيد5269261741014038

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0احيائيهشام سليم نادر حسين5270331741052017

كلية التربية/جامعة الحمدانية469.0احيائيعبد هللا غانم كالب حمد5271291741016029

كلية التربية/جامعة الحمدانية496.0تطبيقيانمار فواز عزيز ابراهيم5272171751020007

كلية التربية/جامعة الحمدانية487.0تطبيقياحمد طالب عصام يحيى5273171751350025

كلية التربية/جامعة الحمدانية460.0تطبيقيعباس زينل محمد علي مصطفى5274251751031112

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0احيائيرسول كمر عيدان خميس5275211741021003

كلية طب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية683.0احيائيايات مهدي عبد االمام محمد5276111742081004

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية682.0احيائيرفل عادل حسين احمد5277101742090029

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم630.0احيائيروان فاضل احمد عبد5278141742067018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم593.0احيائيمحمد احمد عايد اصبيح5279151741005109

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم587.0احيائينبأ خالد صبحي احمد5280101742105034
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كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم545.0احيائيفاطمه فريد محسن مطرود5281221742203075

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0احيائينور حكمت اسكندر عبد هللا5282121742020037

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم536.0احيائيزهراء محمد حميد سبهان5283111742065028

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت629.0احيائيعمار ياسر جسام حمادي5284231741008119

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت592.0احيائينور حمد فاضل عبد محسن5285111742127041

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0احيائيسارة محمد اسماعيل احمد5286111742110046

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت558.0احيائياحمد عبد المهدي مكي مهاوش5287141741021007

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت550.0احيائيمصطفى حسين عبيد خليف5288271741005323

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت537.0احيائيفاطمة محمد جاسم محمد5289111742079034

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت537.0احيائيسجى رزاق خلف لفتة5290121742091017

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت536.0احيائيزينب عقيل سالم حسن5291241742121093

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0احيائيعبد هللا حسين عبد علي5292141741011063

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت535.0احيائيايه ليث احمد محمد5293101742119011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائياحمد جمال عبد الكريم سنجار5294211611031003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيمصطفى حافظ محمود خميس5295211741020063

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيامنة ليث ابراهيم حسين5296171742289032

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيافنان بسام محمد علي رؤوف5297171742290022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية575.0احيائياالء باسل عدنان يوسف5298171742288037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيعلي يوسف محمود رمضان5299171741018094

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية570.0احيائيرحمه مثنى محمد زكي حميد5300171742288132

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية567.0احيائيعمر عبدالرافع علي احمد5301171741025122

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية516.0تطبيقيمحاسن داؤد سالم اسماعيل5302171752299025

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيبراء مساعد نايف شيت5303171742289053

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية558.0احيائياحمد اكرم عبد الكريم سعيد5304171741020007

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية556.0احيائيحمد احمد حمد جريدي5305171741012047

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية551.0احيائيهاشم عبد الرزاق صالح هاشم5306171741026427

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية547.0احيائيدعاء احمد حميد صالل5307171742286069

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية547.0احيائيشهد فالح نوري شيتاوي5308171742301081

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية545.0احيائيتميم طالل حامد حمد5309171741028076

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية541.0احيائيمحمد صباح محمد حساني5310171741028262
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قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية541.0احيائيرغد رعد ادريس محمد5311171742301041

قسم هندسة تقنيات تبريد وتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية504.0تطبيقيعبدهللا عمر لقمان ياسين5312171751012068

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية670.0احيائيرحمة عبد الصمد يونس حسين5313171742291059

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيهدى زكريا عزاوي يحيى5314171742286229

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائياستبرق محمد عبدالغني سلطان5315171742235016

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية666.7احيائيغفران جمال عزيز ياسين5316171742233140

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيطليعه سالم ادريس مجيد5317171742290127

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيسنا نبيل قاسم صالح5318171742294181

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائيزهراء عرب غازي عزيز5319171742232102

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية663.0احيائيوفاء طارق معيوف عبدهللا5320171742237265

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية663.0احيائياسيد خالد شهاب احمد5321171741012026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية612.0تطبيقيمهدي عماد امهيدي صالح5322171751028092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية609.0تطبيقيعماد محمد عمر امديد5323171751011077

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية599.0تطبيقيمحمد يونس خلف جاسم5324171751026175

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية598.0تطبيقيعبدالرحمن سلوان محمود جمال5325171751012057

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية527.0تطبيقيمحمد نافع فتحي علو5326171751350018

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية515.0تطبيقيمحمود شكر محمود ايوب5327171751025077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية512.0تطبيقيسفيان محمد جاسم احمد5328171751026062

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائيسوزان نور الدين محمد الو محمد آمين5329201742118085

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية565.0احيائيعباس خضر بكتاش خضر5330271741047022

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية541.0احيائياميمه رسيل عساف اسماعيل5331191742198009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية532.0احيائيهمام مظهر موسى مراد5332211741005139

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0احيائيانس زياد محمد ابراهيم5333211741065009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية521.0احيائيسوزان عبد الرحمن حميد شاهر5334201742114040

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية514.0احيائيكرار محسن عبد هللا حسن5335271741047038

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية506.0احيائياشرف عبد الرزاق مصطفى رضا5336271741047005

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0احيائيعباس صالح عويد حرز5337281741008033

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية567.0احيائيحسين سمير رحيم علي5338111741018019

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية544.0احيائيخديجة احمد حسن احمد5339321742066027

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية540.0احيائييونس غانم يونس زينو5340171741027341
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قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية505.0تطبيقياريان ازاد اسماعيل محمد5341201751259030

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية458.0تطبيقيعمر مثنى وجيه حامد5342171751011082

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية441.0تطبيقيشيماء مؤيد قاسم حمودي5343171752237030

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية428.0تطبيقيثامر احمد يوسف مجيد5344171751350030

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيحاتم عبدالكريم جميل عزالدين5345171751012030

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية671.0احيائيمآب احمد طاهر قادر5346171742301114

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.6احيائيصابرين اياد فاضل محمد5347171742233127

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0احيائيمهجة راكان فتحي حميد5348171742289199

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0احيائيامنه محمد بالل فتحي5349171742305008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0احيائيمياده عبد صالح عبوش5350171742297101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيصفوان محمد سليم مصطفى حسين5351171741020055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيعبدهللا عبدالعزيز خليل عزيز5352171741012089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيهديل عامر ادريس جرجيس5353171742232200

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيحنين ساطع عبد القادر عبد الوهاب5354171742292019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيزبيدة عبدالخالق محمود محمد 5355171742290090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية669.0احيائيشيماء  عدنان  سالم  عبد اللـه5356171742297073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيعمار احمد محمد فتاح5357171741028198

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائينور جمال خضر احمد5358171742230111

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيسندس مال حميد احمد5359171742291087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيهيام خالد محمد رمضان5360171742305083

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيرحمة محمد ناصر حمود5361171742299045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيفتحية احمد الياس محمد5362171742267103

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0احيائيبراء اياد ابراهيم يوسف5363171742288069

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيساره عبد الغني عثمان محمد5364171742302120

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيبشرى محمد يونس أمين محمود5365171742298011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية667.0احيائيزينب ليث يونس ذنون5366171742296073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيزهير عاصم يوسف ياسين5367171741023042

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيوداد محمد صالح سلطان5368171742305085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيمروة  نشوان غائب ذنون5369171742289187

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائيفاطمة الزهراء صالح عبدالجبار صالح5370171742286174
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيفنار يحيى عزاوي يحيى5371171742237271

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيباسل امير عبدالرحمن مصطفى5372171741018036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائينور خالد خليل علي5373171742301133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائياحمد يونس ذنون طلب5374171741077008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائياسراء رعد محمد علي عزيز5375171742290016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيسبهان هيثم سهيل عبدالقادر5376171741028118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائينور يوسف حسين ذنون5377171742299112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائيإيمان عبدالسالم عزيز حمرين5378171742291033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية663.0احيائيغادة حميدي جاسم حسن5379171742291100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0احيائيزينب يوسف ياسين كرموش5380171742230071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0احيائيمحمد شامل محمد سعيد5381171741028260

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0احيائيلبنى صالح جميل قاسم5382171742300057

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0احيائيزينة نوفل ميسر فاضل5383171742299065

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0احيائيعائشة  صالح ارحيل عباس5384171742289155

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيمنار غازي حسين عبدهللا5385171742235148

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيافراح احمد حسن عبدهللا5386171742251016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيرضوان طارق سالم ذنون5387171741017089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيشهد صايب نواف ظاهر5388171742290117

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيمريم يونس سلطان يونس 5389171742251131

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائيزيد خليل مختار محمد5390241741036048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائيرسل عزام عبدالقادر مصطفى5391171742288138

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائيعمر خالد احمد معيوف5392171741018099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيفاتن فارس احمد عبد القادر5393171742289173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيمريم محمد نور سليمان احمد5394171742296136

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائيساره مزهر حسين علي5395171742237143

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائيعلي كمال نور الدين خورشيد5396171741026238

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائينزار عبدالغفور فتحي احمد5397171741144154

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائيسرى  مكي  محمد خضر5398171742290113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0احيائيزينب موفق محمد احمد شهاب5399171742290106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائيمريم سالم داؤد وهب5400171742237206
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائينورا احمد ادريس جرجيس5401171742288301

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائياسماء علي عبدالواحد خليل5402171742232019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائيمنى مهند احمد نوري5403171742294248

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائيشهد  سمير خضر احمد5404171742305048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0احيائيمحمد وضاح دحام هادي5405171741020115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائيانفال لقمان يحيى ايوب5406171742286026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائيسرور عدنان هزاع اسماعيل5407171742235106

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائيشيماء هاشم شكر محمود5408171742237164

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائيمحمد جاسم محمد عبد5409171741020101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية655.0احيائيدعاء قتيبه عبدهللا يونس5410171742288108

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0احيائيرغد  خيرالدين خليل سعيد5411171742237092

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0احيائيبيداء صبحي عالوي امفضي5412171742293089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0احيائيهديل سعيد بديوي حيمد5413171742267147

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.9احيائينور مهند نذير محمد بشير5414171742233172

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائيعلي محمود محمد عيسى5415171741016079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائييسرى طه محمد طاهر5416171742301151

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0احيائيرحمة سعد ياسين عبدهللا5417171742293102

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0احيائيساره عدنان سالم عبداللـه 5418171742297066

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيايالف اياد هاشم ادريس5419171741028064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيحياة باسل سرحان خلف5420171742288101

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيغفران احمد صديق محمدعلي5421171742304023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيدعاء سليمان مال هللا داود5422171742232071

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيآيه عماد خضير يونس5423171742232009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0احيائيشيماء غزوان محمود يونس5424171742300048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائيزينة عبد العزيز الياس حمو5425331742012003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائياحمد هشام محمد عثمان5426171741027044

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0احيائيعال عبودي داؤد حامد5427171742237178

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيفاطمة خالد عبد السالم حمد5428181742383055

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيوفاء ياسر احمد حسين5429171742291128

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائياحمد محمد احمد سليم5430171741028034
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيعائشة دريد ابراهيم جرجيس5431171742235124

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائياحمد طاهر محمد جاسم5432261741032004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيوسام زيدان عزيز احمد5433171741142087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيايمان محمد ارمضان ثاني5434171742301154

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيايهاب ضياء محمد خضر5435171741019023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيحاتم غنام نجم عبد هللا5436171741026082

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية647.0احيائيشهد غازي عبدهللا جاسم5437171742288212

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائياحمد قاسم احمد حمد5438171741144015

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائيمصطفى عامر عبد هللا نجيب5439171741020123

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائيرحمة خضر تركي حسن5440171742237076

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائيمالذ غالب عزالدين محي الدين5441171742237213

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائياحمد محمد اكرم يحيى5442171741017036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائينبا عادل عبد علي5443171742293137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائيحيدر علي  محمد يونس5444171741015048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائياحمد زهير ابراهيم خليل5445171741027019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0احيائيازهر عبد حسن علي5446171741195004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0احيائيعلي فتحي محمود سوادي5447171741080113

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0احيائيطه محمود صالح محمد5448171741027132

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0احيائييوسف احمد عامر حسين5449171741025188

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0احيائيعمر عبد سلطان شهاب5450171741028205

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0احيائيشروق عبدهللا عيسى عبدهللا5451171742300045

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية643.0احيائيريم يونس علي يونس5452171742289105

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيمحمود عبد الكريم جاسم محمد5453171741195011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيمروان محمد محمود مجيد5454171741021099

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيحنين  نزار حسين علي5455171742267037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيفتحي عصام عبد محمود5456171741019075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0احيائيأميمه اسامه احمد زيدان5457171742294011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0احيائيمروه محمد عبدهللا حسين5458171742300060

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيسوسن صبحي خالد محمد5459171742304020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيعبدهللا اسعد ابراهيم حسين5460171741012083

234 من 182صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيعبدالرحمن عبدهللا حسن علي5461171741025079

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية640.0احيائيشيماء قصيد  محمد احمد 5462171742251097

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائيبراء يحيى قاسم احمد5463171742291038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائياحمد شهاب احمد حمو5464171741010002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائيسارة ربيع قاسم مصطفى5465171742301061

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائياحمد عبدالواحد محمد خضير5466171741077005

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية639.0احيائيرفاه  عصمت  يونس  رشيد 5467171742297048

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0احيائيعمار احمد اسماعيل مسيح5468171741083014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0احيائياحمد خضير سليمان عبد الرحمن5469171741144009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0احيائيانعام صدام حسين محمود5470171742237034

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائيإسراء ياسين يونس حسين5471171742291007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائييحيى بايز محمدامين حسين5472171741015201

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائياحمد ليث هادي يونس5473171741019011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيخالد هاني اسماعيل احمد5474171741020037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيياسر عمار عز الدين يونس5475171741011226

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائينور  دريد شاكر محمود5476171742285160

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيهند قيس محمود عبد القادر5477171742301146

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيزينب عمار محفوظ سعيد5478171742299062

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيهدى رضوان هادي عبدالرحمن5479171742290184

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائياية حاتم محمد سعيد احمد5480171742289038

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائيمحمد فيصل غازي سعيد5481171741018137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائيعمر عبد الجبار حسن علي5482171741026263

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائياسراء حازم علي محمد5483171742290013

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0احيائيفاطمه  سعود  فرج  احمد 5484171742297089

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0احيائيعلي عبد هللا خلف ابراهيم5485331741011019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية634.0احيائيعباس يونس جاسم محمد5486231741050021

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0احيائيبسام مدهللا محمدعلي ياسين5487171741142016

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0احيائياالء  خالد خليل سعيد5488171742315011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0احيائياسماء جاسم محمد زكي سليم5489171742291037

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيرحمة  نوفل  احمد شاكر5490171742289082
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيسعد احمد علي احمد5491171741080070

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيسهام قاسم محمد ياسين5492171742291088

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0احيائينور فارس جاسم محمد5493171742296152

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية631.0احيائياميرة احمد الياس محمد5494171742267019

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائيضحى عبد الواحد عبد الهادي محمد5495171742301090

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائينور االيمان نشوان احمد حامد5496171742291118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0احيائيعبد العزيز علي حامد علي5497171741026194

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية629.0احيائيحيدر كاظم هادي كاظم5498251741044073

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائياسراء عمار غانم حسن5499171742237009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائيمحمد معن احمد حامد5500171741012149

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائينور اديب عبد القادر فتحي5501171742301131

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائيفراس غانم جمعة سحل5502171741021064

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائيمريم فارس حمد علي5503171742195009

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائيسورية شاكر محمود احمد5504171742235112

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائيبراء صخر خيرالدين شريف5505171742286046

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائيشيماء محمد صبري  حسين5506171742289149

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائينهار نواف سلطان سليم5507201741011024

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائيمحمد إبراهيم احمد سالمة5508171741018119

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0احيائيزيدون غسان عبدالواحد عبدهللا5509171741028115

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية626.0احيائيامنه هيثم عبدالقادر حامد5510171742232032

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0احيائيبالل هالل خليل محمد5511171741142017

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0احيائيهاجر كمال محسن  امين5512171742267137

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0احيائيعبدهللا دريد غانم محمود5513171741012085

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيعلي عبدهللا محمد عبوش5514171741015110

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيعلي خليل حسين يونس5515171741019060

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيزياد طارق محمود صالح5516171741017093

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائيحسن عبيد ياسين شهاب5517171741025038

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائيبرزان مرعي احمد خلف5518311741012022

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0احيائيمحمد عمر عبدهللا قاسم رشيد5519171741015153

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية618.0احيائينسرين  سعد غانم محمد5520171742290163
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قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائيعالء حسن اسماعيل احمد5521171741077027

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0احيائيزينب نجيب محمود حامد5522171742288182

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0احيائيتبارك جاسم محمد رضا5523171742265003

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0احيائياسراء حازم قاسم يحيى5524171742296001

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.1احيائيالحسين علي عبد الجواد مجيد5525171741011033

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0احيائيعلي غالب زينل علي5526231741066018

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0احيائيمحمد خالد احمد حميد5527331741020009

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0احيائيبكر بشار محمود جاسم5528171741011045

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0احيائيامجد عبدهللا سهيل عبدهللا5529171741342003

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيميادة  عناد علي يونس5530171742251137

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيمآب زهير مجيد سليمان5531171742288259

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائينهله خليل ابراهيم محمد5532171742254055

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيسجى رافع عبد هللا فتحي5533171742292046

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيضحى شمس الدين سليمان دلود5534171742340008

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيتساهيل عبدهللا عيسى عبدهللا5535171742300013

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيحمده  فتحي  جاسم  خضير 5536171742297028

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيغفران طارق خليل ابراهيم5537171742316043

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائياطياف ياسين فرج يحيى5538171742232024

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيزينة رافع يونس غزال5539171742315072

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائينبأ سعد ذنون شهاب5540171742290161

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائياالء مصطفى محمد شرموخ5541171742267014

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيساره موفق يحيى صالح5542171742299067

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيرسل خالد فتحي خلف5543171742305029

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيرجوى محمد ياسين حميد5544171742235073

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0احيائيفاطمة سلطان حمادي خضر5545171742237192

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0احيائيانسام صدام حسين محمود5546171742315019

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0احيائيشهد بشار محمود مصطفى5547171742232123

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيرحمه  صالح الياس حسن5548171742290069

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيشيماء  عبدالباسط محمدصالح مال هللا5549171742235117

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيمريم عبدهللا فخري  قادر 5550171742251128
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قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية572.0احيائيزينة عبد هللا خضر حسين5551171742292044

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0احيائيفاتن فتحي يونس فتحي5552171742195008

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0احيائيتمارا عماد مشجل عطية5553241742099008

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية566.0احيائيايمان يونس عواد  محمد5554171742251035

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0احيائياية رياض صالح داود5555171742292010

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0احيائياالء فارس محمود محمد5556171742288040

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0احيائينور  عبد الحق فتحي  حمد 5557171742251150

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0احيائيبدور طارق شهاب احمد5558171742235044

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0احيائيزينب فاضل حسين علي5559261742109037

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0احيائيرانيا حرب عزيز عيسى5560171742290063

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0احيائيسارة سهيل ذنون  يونس5561171742296078

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0احيائيمروة جاسم محمد عبوش5562171742304024

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0احيائينوال  شاكر حسن علي عبدهللا5563171742251148

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0احيائيبيام نور الدين كريم احمد5564201742331028

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيباخان فؤاد رفيق نصر الدين5565201742342005

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0احيائيزيان فاتح توفيق نادر5566201742342020

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0احيائيسولين فاخر عمر أسعد5567201742363011

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0احيائيلطيفه كاظم مطرود لفته5568291742056064

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائيعمر يونس ذنون طلب5569171741077035

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائياحمد عزام عبدالقادر مصطفى5570171741012015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0احيائيابراهيم قتيبة مرعي حسن5571171741077003

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيالره صالح احمد عز الدين5572201742349033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيحيدر نهير فتيني مناحر5573291741004043

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيمرتضى أحمد جمعه بديوي5574261741038071

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيامير هيثم صكبان كاظم5575211741012010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيبريار كاوه امين محمد5576201741309020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيسمارة سمير فؤاد لطيف5577241742102067

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيمنتظر سالم خوام علي5578221741005045

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيعثمان حسن خلف جدعان5579171741028178

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيقاسم محمد حسين سعود5580231741025035
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيمصطفى احمد كاظم حامد5581221741035167

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيمحمد نجاح حمدان طعيمه5582151741005119

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيرسل فاضل جياد صبح5583241742103026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيعلي حسين عباس موسى5584251741122083

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيزهراء قاسم رمضان سالم5585221742148008

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيحنين علي عبد العالي هواش5586241742085022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0احيائيفنر احمد بدر ثرثار5587181741021021

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية625.0احيائياميمة مصطفى حمد عبد هللا5588181742251003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0احيائياالء قاسم فاضل كاظم5589121742083004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0احيائيفاروق علي شارع فزع5590231741178019

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية622.0احيائيريم ابراهيم جميل عليوي5591121742108018

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.2احيائيمحمد وعدهللا محمد داود5592171741027278

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية620.0احيائيكرار عدنان محمد ناصر5593241741061048

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائياحمد حسن سعيد ناصر5594201741070005

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائيابراهيم عباس حسين ياسين5595261741032001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائيسالم موحان ذياب مجبل5596261741017026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية616.0احيائيفهد محمد ياسين عبوش5597171741028215

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية614.0احيائيبدور خالد عبد األمير شكاحي5598221742134007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0احيائيبرزان ضياء حميد مجيد5599181741040013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية612.0احيائيجاسم محمد عباس سعيد5600331741007006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية609.0احيائيسيف عبد فتحي اسماعيل5601171741018063

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائياسيل حسين مدلول علوص5602241742134007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيريان فاضل علي قنبر5603171741012054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيرمضان علي حسين صبر5604211741225011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0احيائيمحمد طالل ادريس صالح5605171741144119

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية605.0احيائينوح حسن جميل عبد هللا5606261741011137

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية604.0احيائيصديق عبدالستار عبدهللا فتحي5607171741028131

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية603.0احيائيحسن احمد فتحي حسين5608171741011053

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيسجاد نجم عبد هللا ربيح5609261741007055

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائياحمد ظافر عباس كريدي5610241741005002
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية602.0احيائيعمر علي عبد هللا احمد5611171741026268

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0احيائيايوب نعمان يوسف علوان5612181741033018

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0احيائيصالح أياد عزالدين داود5613171741018066

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيهاني ستار جبار علي5614231741050039

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيعبد هللا احمد محمد شريف5615171741026202

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائيياسر احمد حاتم فيصل5616241741012082

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائياحمد حامد مشير مذري5617241741061002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيدانيه محمد فتاح جميل5618121742106017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيعمر محمد عبيد عيسى5619171741077034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0احيائيسجاد كاظم محمد عبدهللا5620211741081010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائياحمد باسم جفات محسن5621231741019003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيضياء حاكم حسين بريهي5622241741011024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيعلي احمد فتحي حمو5623171741026226

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيعبدالستار فتحي مصلح احمد5624171741015086

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيمصطفى غانم جمعه حمادي5625171741026397

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيحيدر علي خلف حبيب5626211741005035

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيعلي صخيل دبيس عبود5627241741035051

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيعلي صالح مهدي جاسم5628231741019089

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائيمصطفى قاسم صاحب حمزه5629231741019125

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائيحسن كريم سلمان لفته5630291741002024

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيمحمد احمد يونس احمد5631171741026303

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيعلي امجد محمد ابراهيم5632211741065033

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائيصفاء كريم جشني محمد5633311741021028

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0احيائيبرهان نعمان حكيم كريم5634201741309019

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية619.0احيائياحمد غازي حسن عباوي5635171741195002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0احيائيامير مصطفى محمد حسو5636331741053003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيسارا عثمان محمد علي امين5637201742331062

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيحسام باسم مراد ظاهر5638171741021015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائيياسر عزيز جاسم عبد القادر5639171741011225

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيسارة ثامر محمود كعيد5640231742088151
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيحامد جفال حامد سحل5641171741026085

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيباقر حازم جواد كاظم5642211741036005

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيحسن حميد شالكه حسين5643241741012019

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيعلي صخيل حسين غضب5644231741033062

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيمنتظر طالب حسن ضيغم5645221741035173

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيفراس محمد يحيى قاسم5646171741026281

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيامير راضي ناصر صبر5647241741018010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيصالح محمود عبد عبد هللا5648171741017111

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيمحمد سلطان جزاع حسين5649251741031640

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيعبد هللا حسين احمد محمد5650201741304078

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيعلي جاسم علواش نعيثل5651221741027043

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائياحمد عدنان عمران جارهللا5652231741043002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيعبدهللا جاسم احمود حسن5653171741025090

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيعبد الحكيم عبد هللا خلف صالح5654201741067034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائياسراء سالم بعيوي عبد هللا5655241742080003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيعلي شعالن كاظم علو5656231741033061

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيسجاد فاضل محو غايب5657241741017035

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيصادق حسن حسين عبد الكاظم5658251741116032

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيعلي عمران حسن وساف5659241741003123

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيمحمد ابراهيم احمد داود5660201741065047

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيبشير علي عبد نعمه5661101741008006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيعباس عبد القادر عزيز احمد5662271741047023

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيعلي محسن عبود حسن5663281741012041

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيمسلم مكي مسلم حمد5664231741056015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيباسل  عبدالعزيز  عزت  عبدهللا5665171741064006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيحاتم حنش حسين سليمان5666171741021014

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيايهاب محمد حسين علي5667171741018034

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيمروه حازم فتح هللا سعيد5668201742139053

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيهيام عبد الوهاب احمد عذب5669211742092076

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيحسن محمد حتروش مرموص5670231741010012
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيسجاد حميد عزيز حسن5671221741077029

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيريان عضيد هزيم صالح5672171741019036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيرفل فراس حكمت احمد5673111512114034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائيعبد الرزاق عباس مروح عزيز5674311611021045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيوليد خالد حسين خالد5675331611008056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيجيالن كجو علو شمو5676331612064005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيعبد القادر محمد عبد الوهاب عبد القادر5677101741028047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيزينة عبد الرحمن محمد عبد الوهاب5678131742234007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيمصطفى اياد حامد امين5679171741186051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيغدير غانم خليل قوال5680331741013028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيهيام مصطفى محمد احمد5681331742010006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيزينب عقيل علي لفته5682161742239028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيهناء عبد هللا علي محمد5683331742070032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيرنين اياد فاضل حسين5684101742077028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيمحمد اشرف حسام الدين داود5685171751012094

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيامير ناصر حمود موسى5686251751013008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيطيب فرج احمد محسن5687181751004044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيمهند هيثم عبداللطيف حسين5688191751014028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيعلي صباح ناهي كاظم5689231751029015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيطه يحيى فرحان خضير5690171751026072

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقياحمد محمد اسماعيل عطيه5691181751016003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيضرغام حيدر عبيس عبد5692231751004029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيفاطمه وليد عبد الكريم احمد5693111752067022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيعلي ماجد اسماعيل دحام5694231751022038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيسيف مايح عبد الواحد جاسم5695231751251187

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيناديه نصير عبدهللا عبدالواحد5696141752074025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيابو الفضل عباس كامل لعيبي5697161751366001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيشهاب احمد حسين زويد5698181751004036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقياسامة حسين عبد عبد الوهاب5699101751003012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيابراهيم عبد الرحمن طه محمد5700211751014003
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيعمار محمد عبد الزهره محمود5701131751015036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0تطبيقيجنار عدنان لطيف كرم5702201752282023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيزيد خليل عايد زيدان5703121611013026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيعمران خضر كريم ولي5704201611008031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية370.0احيائيمحمد فريد غضبان خداداد5705211511011164

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0احيائيايفلين عمانوئيل كوركيس يعقوب5706201612282004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0احيائيذو الفقار عدنان علي حسين5707201741067023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيفاطمة محمد عباس محمود5708201742119044

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيسعدون خالد نومان حسن5709201741013018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيشنَكه عبد هللا محمود حسن5710201742331083

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيمروه محمد رفيق توفيق5711201742119049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيمحمد خلف حمد علي5712201741002066

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0احيائيغفران علي حاجم جوده5713141742140099

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0تطبيقيساكار بختيار محمد صالح5714201752340046

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تطبيقيشاكار نوزاد عبد هللا صالح5715201751309021

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيمحمد خالد علم عودة5716241751001108

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيزينب جرجيس سلمان جاسم5717201752124011

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيآية قيس مهدي صالح5718201752117001

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيأكرم عبد الزهره حسان جوده5719271751005004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيمحمد عباس فاضل ولي5720201751002042

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيحمزة عباس حسين عويد5721111751210023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيصفوان اياد حسين زوراب5722201751259100

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيئاال فرحان رمضان صالح5723201752136001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيمحمد جمال حبيب رشيد5724231751023017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيعلي احمد عيال طاهر5725161751357202

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيعلي عبد هللا خلف محمود5726201751013049

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيمحمد سالم تايه بادي5727241751058005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيعبد هللا فراس سعدي حسين5728131751007008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيمحمد ساالر ستار جوهر5729201751014007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيعبد هللا مظفر شالل حبيب5730101611026168
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0احيائيعلي حسين جعفر صادق5731141611034031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيعبد هللا مضر ياسين توفيق5732181741073042

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيعمر عبد العزيز حميد صالح5733121741028014

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيسجى سعد عبد الكريم حمودي5734181742277006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائياحمد عبد هلل عواد علي5735181741332008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0تطبيقيمصطفى منير رشاد جاسم5736131751029062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0تطبيقياسماء توفيق نامس سرحان5737181752170004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقينبأ نبيل جبار لطيف5738101752099015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيرقيه نبيل علي عبيدان5739181752183025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيعبد الرحمن يوسف عبد الواحد بدر5740161751001119

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيصالح محمد احمد علي5741181751073074

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيعلي قيس عبد الحسن حسون5742261751012042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية482.0ادبياحمد رائد محمد احمد5743171721016009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية480.0ادبيسعاد رياض جاسم محمد5744171722230042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية479.0ادبيعبد الهادي سعد عبد الهادي عبد الباقي5745171721016073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية476.0ادبياحمد محمود خلف مخلف5746171721018023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية475.0ادبيمحمد ادريس فتحي عبد هللا5747171721017078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية475.0ادبيفهد احمد مزعل معيوف5748171721011076

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية474.0ادبيمهيمن بشار نجيب خليل5749171721026275

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473.0ادبياية عامر احمد محمد5750171722237022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية473.0ادبييونس حسين خالد عزيز5751171721080164

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية472.0ادبيعمر محمد عبد هللا علي5752171721018119

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية471.0ادبيزينه محمد رفعت عبد الحميد قاسم5753171722294017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية469.0ادبيمحمد سمير فتحي يحيى5754171721012139

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية469.0ادبيمروة ميسر نصر الدين نور الدين5755171722235081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية465.0ادبيابراهيم عطيه خلف جاسم5756171721026011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية464.0ادبيسيف احمد حمود علي5757171721025097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية462.0ادبيحسين عبد الكريم جاسم محمد5758171721077030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية462.0ادبيعال هيثم محمدطاهر ياسين5759171722291066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية462.0ادبيرنا محمود حسين احمد5760171722254020
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية461.0ادبيفراس ياسين طه ياسين5761171721027164

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0ادبيسعد طيب عبد هللا علي5762171721064029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0ادبيابراهيم محمود محمد يونس5763171721084004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0ادبيمحمد راكان نجرس محمد اليلو5764171721350114

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية459.0ادبيشهد خليل ابراهيم دحام5765171722294021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية457.0ادبياحمد فارس عمر امين5766171721024008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية457.0ادبياالء يونس جاسم محمد5767171722288017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية456.0ادبيمحمد منهل عبد المنعم عبد الفتاح5768171721024061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية455.0ادبيانور عماد انور محمود5769171721018033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454.0ادبيمحمود محمد فتحي ذنون5770171721015113

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454.0ادبيبراء صالح يحيى قاسم5771171722302014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية454.0ادبيشهد خالد ابراهيم سلمان5772171722291060

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيزبيدة خالد اكرم توفيق5773171722297077

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيمحمد خليل ابراهيم عبو5774171721019109

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيفاضل خالد احمد جاسم5775171721018130

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيرسل جمال فائق عزيز5776171722291041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيرياض عايد فتحي سالم5777171721026086

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبيقتيبه عامر ذنون صفاوي5778171721011079

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية453.0ادبياسامه خالد جياد عائد5779171721015015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0ادبيحنين حازم احمد حسون5780171722290033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0ادبيمها قصي عدنان عبد هللا5781171722291078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية452.0ادبيبراء وعد هللا محمد علي خليل5782171722267026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0ادبيمهند جاسم محمد حمد5783171721018183

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0ادبيعلي ادريس صالح احمد5784171721018105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية451.0ادبيعز الدين مخلف جميل مجيد5785171721012095

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450.0ادبييونس اكرم محمود سعيد5786171721015139

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية450.0ادبيمحمود اسود فتحي عبد5787171721015110

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449.0ادبيهبه خالد خليل مصطفى5788171722295064

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449.0ادبيمحمد عبد الرحمن يعرب شيت5789171721024054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ادبيعمر محمد حازم احمد5790171721017066
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ادبيمصعب سعود اسعد عبد هللا5791171721012163

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ادبييونس حمزة عباس علي5792171721083020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ادبياسراء ساطع امين حسين5793171722294002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0ادبيباسل احمد فيصل علي5794171721016026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0ادبيفاطمة خالد يونس قاسم5795331722016019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية446.0ادبيعزام مناف غانم عيدان5796171721026145

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ادبيعبد الرحمن محمد جاسم حمودي5797171721017048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ادبييحيى ابراهيم بلو حامد5798171721024074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444.0ادبياحمد جاسم محمد عبد هللا5799171721025011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444.0ادبينوال نائل توفيق عبد الحافظ5800171722297082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية443.0ادبيامنة غزوان محمد علي هادي5801171722286008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442.0ادبيشهد محمود عبدهللا احمد5802171722254023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0ادبيسرمد رائد فرحان اسماعيل5803171721027084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0ادبيعلي عبد محمد علي5804171721350094

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية439.0ادبياحمد محمد خليل ابراهيم5805171721350016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية438.0ادبيانمار مازن عبد الجبار عبد القادر5806171721027041

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436.0ادبينور  اسعد احمد محمد5807171722251065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0ادبيحذيفة انمار صالح الدين ابراهيم5808171721016034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0ادبياحمد هادي حميد علي5809171721144017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ادبيميعاد غانم شكر محمود5810171722315080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ادبيحسين فاضل عباس حمزه5811241721036025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ادبيساالر نزار عبد الهادي عارف5812331721021002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ادبيكرم ياسر محسن محمود5813171721017074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية432.0ادبيزيد حسن علي محمد5814171721142047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0ادبيسراج نجم عبد هللا ابراهيم5815171721064027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0ادبيزياد هاني هاشم محمد علي5816171721016049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0ادبيمصطفى محمد حيدر سيخيل5817171721026267

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0ادبيصالح معتصم عبد الغني فتحي5818171721015049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0ادبيرحمه زياد سالم محمد5819171722305018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية429.0ادبياحمد عمر عبد هللا جاسم5820171721025035
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0ادبيمحمد زياد هاشم صالح5821171721011090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0ادبيمحمد عبد السالم محمد حمو5822331621058082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية428.0ادبياحمد رغيد ناظم مصطفى5823171721016011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0ادبينور الهدى عامر محمد رضا حسين5824171722288109

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0ادبيهبه حازم محمود عاصي5825171722235101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0ادبيزينب ضياء يونس علي5826321722029025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0ادبيغزوان غازي خضر رجب5827171721027162

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيعمر نشوان ابراهيم حميدي5828171721015078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيالفاروق عمر فاروق صديق5829171721017017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0ادبيهبة عدنان شاكر محمود5830171722289070

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ادبياحمد عيسى صالح حسن5831171721144010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0ادبينضال صبحي خضير احمد5832171722314062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ادبيوطبان طه عواد طه5833171721026290

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0ادبيدالل خضر ايوب جارو5834331722062012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيمصطفى طالل طه محمد5835171721028132

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبيعبد هللا علي ناطق شيت5836171721015055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيحمزة يحيى وهبي مصطفى5837331721001038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبيزينب فوزي احمد عبد القادر5838171722288061

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبياحمد محسن قاسم خليل5839331721063001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0ادبينغم خلف عبد جناح5840221722135019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ادبيايمان عيسى امين عيسى5841331722042010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيابراهيم اسامه مجيد عبد الجليل5842191721019001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ادبيميسر ظافر ثامر ابراهيم5843171721015129

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبينورا محمد حسن يونس5844311722059025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبينوره محمد علي عبد هللا5845171722286065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيايالف عبد هللا احمد خضر5846171722305009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيعبد هللا طالل خليل ابراهيم5847171721351071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيجابر عبد هللا احمد حسن5848331721063005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيريهام سعد محمد حاجي5849311722045005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيزكريا احمد عيسى محمد5850171721064022
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيعلي مهدي عبد الغفور محمد5851261721047126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيرسول عبد الكريم حميد صيهود5852151721009080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيازاد فرحان داود رشو5853331721063002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيهند خالد نواف حسين5854171722237115

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ادبيدالل محمد حسن خضر5855311722034012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيياسر محمد احمد حمزة5856261721047194

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيبارق منذر فاضل شبيب5857131621007006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيدينا ثائر ياسين عبد الرحمن5858101722119005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيلطيف عامر لطيف متعب5859251721012256

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبياحمد عبد الرحيم ساجت نايف5860231721028002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيسيف علي تولي عويز5861151721009103

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبياوس عمر مولود خماس5862311721003006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبينمارق محمد مداح عبد الكريم5863191722156028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيكرار خضر عبد الجليل حسين5864271621036081

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيحنين محمد ابراهيم شاكر5865331722040012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيمحمد متعب جبار كثير5866161721049083

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيعلي كريم كاظم عبيد5867231721252046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيدانه رعد حسن شغاتي5868151722049049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيزيد صاحب وحيد جبار5869291721017105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيآصاله هادي جبوري كاظم5870111722100001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمحمد كاظم حسين موسى5871251721024321

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيحسين علي حسين علي5872261721023017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيمنتهى حسين فالح محسن5873151722048126

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيحيدر علي صدام كاظم5874151721009073

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيدالل ارحيم سلمان هويدي5875251622061017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبياحمد كامل تعيب منكاش5876231621063009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيمهند هشام جمعة ياسين5877331621058091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبياكرام طراد لطيف رويعي5878291722106004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيحمادي احمد حمادي علي5879331721015023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيمحمد شعالن ناصر مزبان5880221721256034
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيحيدر عبد الكريم حسن شالكة5881151621010044

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيسيف علي حسين عبد5882191721104012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيدنيا محمد فاضل خضير5883311622049028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيسجاد ياس خضير حسن5884151721009102

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيطاهر عبد العباس كاظم حسن5885231721016038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيمريم آزاد محمد رشيد5886201722335054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ادبيسالي سالم حاجي كوتي5887331722042035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0ادبيحسين سلمان هالل عفيف5888161721112015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيرباح عبد الغفور مرعي هايس5889181751340062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيفهد كامل فيصل حسين5890181751004071

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيندى عطيه فليح حسين5891271752080028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيسولين سعدي حنا شابا5892311752037015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0احيائيمارتن رعد شاكر متي5893311611010143

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية477.0ادبيعبيده منهل يونس حسين5894171721028073

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية448.0ادبيعرفان رافع طليع زيدان5895171721017058

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية445.0ادبيمهيمن ناظم يونس محمد علي5896171721012166

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية436.0ادبيريان ذنون احمد مشلب5897171721026087

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0ادبيماهر شعبان حسين علي5898171721350107

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0ادبيمصطفى سالم محمد عزيز5899171721026264

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيحنان حسن حجي داهر5900321722052001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبييوسف جنان ايشوع يونو5901311721010060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيقحطان يعرب حسون جبار5902291721010092

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيايه عمار عبد السالم احمد5903111722094009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائييوسف وليد محمد علي حسين5904171741012192

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيليديا كامل نيسان طوبيا5905311752037023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيمحمود واثق كامل سليمان5906311611020087

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0احيائينجدت فارس كمال عطا5907131611023087

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ادبياحمد فخري صبري داود5908211721022003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0ادبيغسان حسين عبد هللا أحمد5909201721022046

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيخالد سرتيب رشيد انجة5910211721027014
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبياسو عباس حسين امين5911201721311011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0ادبيمحمد سهيل نجم عبد هللا5912201721203037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ادبيمصطفى وليد محمد توفيق5913201721022069

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0ادبيشهين ابراهيم شريف مصطفى5914201722334050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ادبيمنال سلمان حسن مخلف5915201722233006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيكولناز نوزاد حسيب عبد هللا5916201722110038

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيسهاد ياسين فاضل سمين5917211722091049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيسمير حسن عزيز سليم5918201721004027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيمريم صالح علي ابراهيم5919201722113033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيسناء صالح مهدي زيدان5920201722109021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيفاتن كمال حكيم عبدال5921211722125032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيداليا سالم خضير حمودي5922101722101012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0ادبيشاكر اسماعيل ابراهيم احمد5923201721009054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيوسام ودود حبيب كريم5924201721079054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيزينب غانم ذياب علوان5925211722091037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ادبيبراءة غريب قادر احمد5926201722100003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبياشنا عبد الباسط حمه صالح5927201722136002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيحسين علوان صابر بيوض5928121741011010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيدل كه ش سردار احمد كاكه رش5929201752331022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيعبد الصبور محمد حميد كريم5930201751304067

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقياحمد منصور خضير فياض5931111751021016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0احيائيبهار خليل عادل شريف5932201612333007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيمريم جبار حميد سهيل5933211622126014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ادبيحسين مسلم كاظم جاسم5934291721017084

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيظاهر عماد شهاب محمد5935181721098003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيحسن علي هويدي حمادي5936231721018009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيحنين عالوي سلطان عبود5937261722099006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيسجاد هادي حزام عباس5938141721211026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيعلي احسان علوان سويدان5939111721202030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيزهراء احمد عدنان حامد5940141722107005
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيحسن محمد كاطم عبود5941291721017047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيعلي عبد هارون فاضل حسين5942241721034016

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبياحمد عدنان عبد هللا حمدان5943161721062005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبياحمد محمد تركي عبد األمير5944231721250007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبياحمد علي حسن محمد5945211721043006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيبدر عواد نعيثل صجم5946221721001007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمحمد فالح حسن محمد5947201721063028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيثامر حميد راضي عبد5948251721008024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيمريم عدنان حمد مخلف5949211722091072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيعلي رحمن عبد هللا علي5950211721062034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيجعفر عمار رحمن ثابت5951141721038029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيانور صباح كريم كاظم5952231721019007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبييوسف هشام جاسم جبر5953131721014140

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيرواء كدر علي جبار5954291722050023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيسيف سعد علي حسين5955101721041015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيهبه فاهم عبد حسن5956251622114007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيسجاد عيدان كويم عباس5957141721026032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ادبيعلي حسين عبد عجيل5958111621052065

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0ادبيرانيا نبيل علي امين5959151722048034

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية362.0ادبينور الدين عيسى عبد هللا جاسم5960101621008105

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0احيائياسد هللا محمد سامي عبد الحسين5961111741017008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيعلي مدلول كردي حمادي5962201611045032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0ادبيعبد المهيمن محمود كامل حمودي5963181721127032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ادبيزياد طارق خواف فراس5964181721082020

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيانمار نوح خلف واوي5965181721059013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيرجاء نعمان هوبي احمد5966181722290002

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ادبيوليد خالد علي احمد5967181721042072

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0ادبيمرتضى جاسم محل شنيار5968221721010073

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ادبيعبد هللا ابراهيم خلف يعقوب5969181721029023

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيسرمد كمال سعدي شهاب5970181721029014

234 من 199صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ادبيأكرم عذاب فارس علي5971181721068005

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0ادبيحسين علي رزاق سالم5972231721212009

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0ادبيشيماء وسام سعيد حميد5973181722180030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ادبيمحمد جاسم محمد عزاوي5974181721115012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ادبيقيصر شهاب احمد زيدان5975321721055015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ادبيسفيان هشام جابر طه5976181721361021

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0احيائيرويده انور مزعل ذرب5977181742221013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية430.0احيائينافع غالب محمد عبد5978181741005040

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية449.0تطبيقيمولى احمد طالب عبدعلي5979231751009064

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0تطبيقيحسين براك محمد شهاب5980181751141006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيعلي صباح علي كاظم5981101751043027

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية409.0ادبيصادق مهدي جعفر محمد5982151721009107

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيفاطمة محمود سلمان حمد5983121722016020

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية391.0ادبيحنين قاسم حميد مهدي5984211722095007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.7احيائيرؤى فيصل ذياب ضيدان5985241742084011

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائيحوراء نشأت محمد علي عباس5986271742083015

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0احيائيلبنى فاضل عباس مهدي5987271742056222

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0احيائيمحمد فالح جواد كاظم5988121741013030

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0احيائيعبد هللا ستار جبار عبد الزهره5989251741009143

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0احيائييقين نعمه ضافي غانم5990271742055229

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0احيائيبنين كاظم حنيطه هادي5991261742104019

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0احيائيحسين جاسم محمد عبود5992271741002038

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0احيائيعباس ميثم صاحب عبدالحسين5993231741018016

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0احيائيعلي المرتضى شاكر حسين سرحان5994141741018053

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0احيائيحسين عبد الجليل غالي حسون5995271741002048

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0احيائيحسين شهيد حسن جبار5996241741015026

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0احيائيمحمد عيسى مغير عمران5997261741155029

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 491.0احيائيمحمد سلمان حسب هللا عمران5998231741001058

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيحنين فالح كاظم محسون5999271742061010

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيسجاد نعمة جاسم سلمان6000231741185009
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائيفاطمه زكي دعير محسن6001151742049090

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيمديحه عبد الحسين عبد عون مهدي6002271742056225

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيطه شامل هاشم جعفر6003141741022039

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيمحمدعلي قحطان طاهر سعيد6004231741008162

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائينور الهدى حبيب عزيز بويج6005221742208002

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيطيبات سمير صالح عباس6006251742096124

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيهديل محمد حمزه صويح6007241742101063

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0احيائيسجاد علي حبيب ابراهيم6008231741034029

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0احيائيحسين جاسم علواش نعيثل6009221741027017

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0احيائيتوفيق عبد الحسن غلطة حمد6010221741039017

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0احيائيحسين حميد خيون زاجي6011221741035036

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0احيائيمريم محمد حسان علي6012111742126038

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0احيائيزينب كريم عبد الزهرة سلمان6013111742081024

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيزينب حسين علي نصيف6014231742094016

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيرعد فاضل عبد علي حديد6015231611005070

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 593.0احيائيموج مجيد بديوي غضبان6016231742079028

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيحوراء عبد هللا صميدع عبد6017271742160048

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيبسمه عبد خلف عبد هللا6018111752061002

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقينور الهدى حسين جاسم عبد6019251752122057

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائيرقيه حمزه عبيد خضير6020231742095032

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيزيد عالء غازي حميد6021271741002074

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيالمستعين باهلل راضي مهدي خضير6022271741009014

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0تطبيقيعلي نعمه حسن حمزه6023271751043015

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيعذراء حسن علوان جار هللا6024231742081060

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0ادبينور مجيد عبيس زيدان6025231722093094

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0تطبيقيمصطفى رائد موسى عمران6026251751009258

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيزهراء فاضل عباس علي6027271742055098

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيرسل جمال عبد الحسين مجباس6028231742098025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائياحمد عدنان محمد عبد الحسين6029241741017010

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيزينه علي حسين تايه6030231742149028
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائياسماء عباس حلبوص مطلك6031231742087009

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيعلياء سجاد ابراهيم خيري6032231742098058

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيبنين مالك دخيل عباس6033271742096003

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيحنين نعمه حميد كريم6034271742070010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائياسراء عبد نور ناصر محمد6035251742097001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيهديل حميد ياسر علي6036251742084482

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيعلي حسين رشيد عباس6037251741031429

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيسناء مالك درويش عطيه6038231742098046

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيحسين علي حمزة خليفة6039231741043007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيفاطمة صالح هادي عبد الساده6040231742109192

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيشهب محسن عبيد خلف6041231742109161

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيمحمد كاظم خنجر حسين6042241741051031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيابتهال جليل رزاق جاسم6043231742148001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيسكينه محمد جواد محمد جان6044251742083068

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيجنان سليم كاظم حسين6045251742122048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيزهراء قاسم محمد صيهود6046251742097026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيفاطمه كريم ابو كطيفه محمد6047231742109200

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 656.0احيائيايات حسين شعيث كريم6048221742183007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.7احيائيمريم راجي عبيد محيسن6049231742096051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيزهراء حسين كاظم عبيد6050231742087072

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيسارة جاسم عبد علي6051241742122017

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائيزيد محمد صاحب علي6052241741014011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيشجن ماجد منصور عبد6053251742082035

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيعلي حسن صافي مراد6054251741031426

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيبنين عباس طالب خضير6055251742059077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيسندس احمد ياسر عبود6056231742123037

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائيسجاد عبد الزهره سالم جبار6057241741017034

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0احيائيعبد هللا هادي عبد هللا عبود6058231741205011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيمرتضى كاظم حمزة شدهان6059231741013042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيفاطمة اسماعيل كامل زعيان6060231742079022
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيعلي كاظم مفتن كزار6061251741022024

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0احيائيعلي عماد كنيبر درويش6062241741001161

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيحسين فرهود عباس كاظم6063251741008057

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيايمن حامد عبد الساده خشان6064251741044028

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائيهاني محمد حسن عاشور6065231741038102

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائينور عدنان راهي محمد6066251742084450

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيبنين كاظم جدوع حسن6067271742062013

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائيزبيده فليح حسن كزار6068231742120049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيهبه حسن هادي حسين6069231742114092

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيعهود رميض عباس فرهود6070231742092076

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيرسل قيس محمد علي عبد الزهره6071251742077007

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيورود ناظم عبد الحسين حسن6072231742086093

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيسجاد احمد نعمه فارس6073221741035063

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائياسيل علي ناصر حسين6074221742110005

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيزهراء فاضل عبد الحسين كريم6075251742058021

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيسراب رحيم عبد العالي زغير6076251742084279

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيبنين حليم زناد عبيس6077271742058049

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيايالف حسين سلمان عوده6078271742052010

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيسجاد عالء غانم حسن6079221741091044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيحوراء عباس ناجي عبد6080231742091020

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيامجد مجيد عبد الهادي دباغ6081271741021012

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائياحمد عادل حمزه عبيس6082231741014002

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيمسلم طالب عبودي أفريج6083241741002070

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0احيائيافراح علي حسين حران6084241742111007

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائيرقيه محمد جبار راعي6085251742075023

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيامير صادق تركي حسن6086231741019016

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيبلسم عبد االئمه عبد الحسن غيور6087251742075013

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيمحمد فيصل صالح مسير6088241741159016

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائيعلي دانير كاظم جبارة6089241741003111

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائيابابيل مهدي كريدي كنداوي6090241742106001
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قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0احيائيحيدر كريم غافل عوده6091251741014072

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0احيائيحسن باسم جواد عبد6092251741111008

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0احيائينور مطر خليف عبد6093221742141124

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيعلي كاظم جبار ضايف6094221741001096

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيتبارك عدي مرزه عبد الحمزه6095231742148006

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيشهد شرشاب منحر منصور6096241742102069

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 594.0احيائيزهراء ثائر جبار عباس6097241742118023

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0احيائيزهراء علي حمادي عيسى6098231742127026

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0احيائيمحسن فالح مطير جبر6099291741004094

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0احيائيعذراء نوري زغير عبد هللا6100261742089062

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيمالك عبد الحسين جهاد سلمان6101231742143031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيكريمه كطران كريم عجيل6102231742145088

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيبلسم حسن ناصر حسين6103231742098015

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيزينب مهدي جابر جاسم6104281742190026

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيعباس علي محمد جاسم6105231741010024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيعزيز كريم هالل وريوص6106231741257038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيابراهيم عبد الرزاق فرحان عبد الحسين6107121741032001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيأسراء رياض شهيد عبود6108241742126001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيشهد فاضل مهدي موسى6109231742090130

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيكرار كريم متعب حسين6110231741017128

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيورود اكرم هادي محمود6111231742123064

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيامير حسين سالم حسن6112231741032005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0تطبيقيمحمد باقر حسن سوادي6113271751036060

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيعلي جواد كاظم عبد الحسين6114161751005036

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيمصطفى جاسم محمد خلف6115161751112070

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيريم محمد عبد القادر جابر6116101612120060

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيصالح رياض عبد الحكيم صالح6117231611045011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيحسين علي عيسى حسن6118111611018041

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيمحمد اسماعيل زغير عباس6119231611023023

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيمحمد شبيب طه علي6120111741026128
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائياكثام ثامر عبيد حسوني6121231741400007

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيحسين كاطع يوسف ظاهر6122221741306047

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيزينب صفاء سامي عماره6123231742093049

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائييسرى صالح عباس حسون6124111742109110

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيعلي المرتضى ايهاب محمد جاسم6125231741020107

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيحسين علي نقي الياس احمد6126231741251070

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيفرح حسين عليوي عبد6127251612096159

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيميسم نذير حبيب عبود6128251612084536

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيحنين مهدي ناظم حسن6129251742059114

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائيكوثر وسام قاسم حسين6130151742055060

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيحاتم كريم رحيم جبر6131241741016023

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيزينه أنيس جبار شناوه6132251742083058

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0تطبيقيسيف سعد تومان حمد6133251751018009

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيتقى جابر طالب سلمان6134251752062027

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائيفاضل عبيد موسى حسن6135231611054131

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيرضا معين كامل رضا6136251611009223

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائيكوثر عقيل هجان زغير6137251742084381

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيفرقان صادق جعفر هاشم6138251742076079

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيفرقان عبد المهدي عاشور مبارك6139251742053072

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0تطبيقيهاشم مفيد عبد الغني باقر6140251751031245

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقيمحمد عباس هويدي عبود6141251751157180

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيحيدر جميل محمد وداعة6142241611004042

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيعبد هللا غازي مالح ناصر6143211611007045

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0احيائيحسن عادل عبد هللا صالح6144161741079009

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائيفواطم فالح عبد الحسن علي6145271742062066

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيايات عادل خليل علي6146271742054007

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائينبأ ميثم عبد عون علي6147271742088114

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيقاسم محمد صالح حمد6148141741400017

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيعباس سمير عباس عبد هللا6149271741150039

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0تطبيقيهديل محمد محسن علوان6150271752055087
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيجاسم محمد علي لعيبي6151221611028041

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيلبنى عبد الزهرة خضير رحيم6152161612185001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيعلي حسين عبد الحمزه ساجت6153241611015163

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائياحمد وليد عطوان حياوي6154231611028003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائيفاطمه عدنان كاظم خلف6155241742080073

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيايمن رشيد رسن ربيج6156241741004005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيابتهال عباس محسن جبر6157241742119001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيزهراء محمد محمد رضا حيدر6158241742089007

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيزهراء فالح حسن كاظم6159241742123061

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائينافع صباح سباهي شاطي6160181741093012

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيمحمد مثنى نور صالح6161251741031692

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيحسين علي جواد كاظم6162231741169021

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيعلي ستار عايد بادي6163221741077049

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيعبد هللا محسن ذياب شعيبث6164241741203133

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائياحمد موفق خضر مكي6165291741153157

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائيرهام عظيم جبار عبد هللا6166241742220278

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0احيائيسيف علي عبد هللا زغير6167251741014092

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيسراج علي عباس محمد6168241752102033

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيحسين جبار محارب داهم6169161751030026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيايمان ناظم كاظم كديمي6170241752102009

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيعلي ابراهيم جابر شرماهي6171241611002087

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائييوسف عالء جواد حسن6172291611007511

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائياسماء حسام عبد االمير عزيز6173291612057013

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيضرغام ماجد بريج حبشان6174291741109022

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيريم زعيم داخل غاوي6175241742093033

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيسميرة حسن علي جبر6176161752209037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيرنا احمد بدر محمد6177271612081019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيايه هاني سامي محمد6178111742085007

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيمحمد باسم هاتف حسن6179231741003066

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيياسر سعد حسين علوان6180231741033103
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيمسلم حمزه شبيب حمزة6181231741033092

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائيزهراء محمد عبد الحمزه حربي6182271742052041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيهبه علي حسين فهد6183231752131014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيشمس اسامه ابراهيم حسن6184231752086039

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيزهراء كريم هادي عباس6185231752143009

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيمهدي هشام صالح مهدي6186101751014115

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيجميله عدنان سياف عطيه6187251742059105

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقياسماء ناجح جواد كاظم6188241752142004

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيبراء حسين هالل حمادي6189251752068009

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيمؤمل محسن شاكر كريم6190251751040004

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيأنور عبد الحسن جاري ابراهيم6191231611014006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ادبيكاظم حسين حسن راشد6192231721183063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيحاتم عزيز محمد عبد6193231721183016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيامير حسين عبيس جراد6194231721068009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيعلي جبار علي بريهي6195271721031092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيدعاء ياسين حمد عبيد6196231722080006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيحسين عبدالزهرة حسون غازي6197231721056005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيوالء جعفر محسن موجد6198231722113055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيسجاد عباس حسين حمود6199231721063032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيبشار فالح حسن مرزه6200231721251030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيعبد هللا حيدر طالب سلمان6201231721012045

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيمنير علي سهر حسن6202231721038060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيزمرد حيدر عبد الحمزه عبد الزهره6203231722143009

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيانور جعفر هادي صاحب6204231721015006

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيضياء ثامر علي خرباط6205231721200012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ادبيأثير حسن كاظم جسوم6206231721060001

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيعلي حيدر موسى عبيس6207231721200015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيرسل مهدي محمد عبد هللا6208231722109019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيسارة فاضل حامد ناجي6209231722080016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيرسل محمود راضي االفي6210231722081030
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيأحمد جهاد عبد هللا عبد الخذر6211231721004002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيرغد ابراهيم كامل حميد6212231722093038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيمروان جبار محسن زغير6213231621168018

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائيعلي طعمة كاظم شنداخ6214231741055021

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 445.0احيائيسرى حيدر عادي جياد6215231742145066

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيمصطفى راضي علي عنبر6216151741013042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيورود حسين علوان حمزه6217231742081089

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيزينة نجاح هادي صدام6218241742103051

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائياصيل صكبان هادي رشيد6219231741002013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيسكينه عالء عبد االمير حسن6220231752109031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيزينب ناظم عبد علي كاظم6221231722079011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيعلي يحيى اسماعيل خليل6222231721165021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبياحمد شخير عبيد هوبي6223221721082001

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيمنتظر رحمن حاتم غلفص6224231721033069

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيعلي احمد هاشم موسى6225111721044011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيعلي رزاق كاظم رضا6226121721176029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيرواء خضير عبد عبيد6227111722079014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيمروه علي حسن مكي6228231722124037

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيعلي جبار منسي يونس6229231721029025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيلمياء عادي نوار محسن6230111722079032

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبينورس طه حسين علي6231111722084133

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياريج عالء حسين علي6232111722084005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيايهاب اثير منير الدين علم الدين6233231721012017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبياحمد يونس محمد ابراهيم6234211721076011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيياسر ابراهيم محمد حسن6235101721013080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيمحمد رزاق عبد صكبان عباس6236231741024026

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيماجد حميد كامل حسين6237251721118005

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبياحمد عماد عبد الكاظم حسين6238251721012015

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيعباس علي طه سريح6239251721024170

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبياكرم هادي كاظم عبود6240251721122012
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قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيعذراء غانم عباس زغير6241241622116047

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيزينب فليح حسن سلمان6242231722100022

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيحسين علي فارس حمد6243261721015021

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيطه داود عبيد حميد6244231621002024

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبينبأ صالح جعفر كاظم6245251722086189

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيفاطمه عبد الرضا مطرود جبر6246251612111091

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائينور عبد فاضل هندي6247241612095086

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيمسلم حمود سوادي جلوب6248251721021040

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0ادبيعلي جعفر عباس جبر6249251721024201

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيعباس حامد عباس جالب6250251721122075

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيزينه حسن هادي جواد6251241722105018

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياحمد حميد جخيم خلف6252221721073001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيقادر عباس بادي شهيب6253251721160041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيمحمد عبد هللا حمزه رويضي6254241721026013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيهشام حسن عنون حمود6255271621044089

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيمحمد فاضل علي راضي6256231721198045

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيحسين علي حسن حمزة6257231721256017

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيحنين علي احمد جاسم6258111722084031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0ادبيكرار غالب جلوب كاظم6259271721020046

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0احيائيايناس رياض كاظم ديلي6260251742122022

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيبتول نزار يوسف نجم6261251742085004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائيشهد عبد الخالق مجهول عبد6262251742062772

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيزهراء سمير جواد كاظم6263241742220290

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيقاسم خليل كولي عطيه6264251741008131

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيفاطمه اياد عبد الحسن لفته6265251742084335

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيوليد احمد عبد الزهره موسى6266251741007289

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقيهاني زياره عيسى نبهار6267241751027110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0احيائيحوراء حيدر عيدي مصطفى6268271612062050

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0ادبيهديل محمد عبود علي6269271722068068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبيشروق كاظم جواد عبد6270271722076043
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ادبيمحمد حسين محمد علي عبد الحسين6271271721031136

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيحسن يحيى صاحب ساجت6272271721024020

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيمنتظر حمزه كاظم داود6273271721011071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبيأنوار لطيف محسن موسى6274271622062003

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيماهر حسن عبد الهادي ابراهيم6275271721021056

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ادبيعلي محمد حسين اسماعيل يوسف6276271721031110

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيعلي حيدر لطيف عبد عون6277271721038078

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبينبيهه كريم علوان رمضان6278141722106030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيمحمد حيدر نوري عواد6279231721041016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيوائل محمد مجيد علوان6280271721154068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ادبيطه ياس خضير عامر6281271621026022

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيمؤمل فالح حميد كريم6282271721011063

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0ادبيمصطفى عبد شريف عيدي6283141721177133

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيحيدر عصام حامد كريم6284261721033019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيعبد الخالق عبد الزهره عذاب عبد عون6285271721021033

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ادبيشيماء كريم شراد عبد الحسين6286221722172018

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبيمالك حميد علي حساب6287111622084120

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0ادبياحمد حسين عبد عون مرزه6288271721043002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 489.0احيائيحنان محيسن عطا هللا سالم6289271742068026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0احيائيرباب سوادي مرشوش منسي6290271742052029

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 472.0احيائيزهراء جبار هاشم عيسى6291271742091042

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائيندى عبد الساده ضايع راشد6292271742052071

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 460.0احيائيأسد نبيل عبد علي علوان6293271741034002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0احيائيابراهيم محمد جاسم حسين6294271741036004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيزهراء حمزه موات حمزه6295271742052038

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيعلياء تحسين علوان فريح6296271742083041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيبدور أيوب محمد علي6297271742069017

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 452.0احيائيوسن عباس جماح محمد6298241612105032

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيزينب حيدر عيدان جبر6299241722093027

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبياياد جبر عبد سهم6300241721035013
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القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيجواد كاظم عبد صباح6301241721051006

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيمارد غازي طوينه مجهول6302241721035077

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيحنين عماد عبد االمير عسكر6303241722119009

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ادبيأمير لطيف جفات اسماعيل6304241721035010

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ادبيحنين مازن علي عباس6305241722118009

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيدالل جابر شاكر محمد6306241722102021

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيحوراء عبد الكاظم حسن سلمان6307241722111013

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ادبيزينب ماجد ثامر موسى6308241722106026

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبيمحمد جاسم عطية حسين6309241721024034

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبينور محمود وزير حمادي6310241722111038

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيفاضل غوين ناصر جبر6311241721022019

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيزينب كامل عبد الحسين ناصر6312241722139019

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيجاسم محمد جاسم محمد6313241721207026

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبييونس ناظم يونس حسن6314241721151021

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ادبيسعيد خالد شنيع كاظم6315241721033005

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ادبيمحمد حمزة جواد خضير6316241721205024

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيمجتبى ليث علي سدخان6317241721038039

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيكرار اياد كاظم جاسم6318221721055059

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيغفران حيدر عبد الحسين كاظم6319241722119034

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيمنيره حميد خلف حمزه6320241722111036

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 476.0احيائيرؤى عصام عيسى حسين6321241742096025

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 453.0احيائيدعاء فيصل كنين كاظم6322241742130023

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيهاجر حسن صبر نوح6323241742401014

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيمنى يوسف جبر حسين6324241742130068

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0ادبيدعاء حسن فتنان بطاي6325291722106015

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0ادبيهبة اسماعيل حمودي كاطع6326291722064045

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبييوسف نعيم كاظم يوسف6327221721214024

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيعلي برهان عبادي بشان6328291721153123

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ادبيتقى محمد علي عبد6329291722064012

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيعلي ناصر مجباس نشمي6330291721014130
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قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0ادبيحنان حسن جبار حمود6331291722106012

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0ادبيفاطمه جعاري طعمه نايف6332291722066036

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ادبينور كاظم جبار مايس6333291722059024

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ادبيحسام عبد الهادي عاجل علوان6334291721109021

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيحسن سامي حسن صالح6335291721109024

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0ادبيحسين كاظم عباس باطي6336291721010044

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ادبياحمد اسماعيل عباس راضي6337291721017003

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0ادبيصابرين محمود داعس خريجان6338291722064037

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ادبيمحمد داخل متعب صيهود6339291721009109

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ادبيسجاد حسين عليوي عواد6340291721010057

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيحسين سالم جهيم جبار6341291621014049

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ادبيصفيه احمد مزهر جبار6342291722066033

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ادبيامير عبد الخالق شعالن عباس6343231721008015

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ادبيجعفر صادق لفته خضير6344291721021012

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيصالح مهدي عبادي ناصر6345291721109054

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياحمد طالب عبد سراج6346291721017014

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيامير كريم مهدي عبد الحسين6347271721020009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيعلي احمد جاسم نصيف6348231721251108

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيامير جمال شاكر جوده6349241721203016

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيعلي رحيم عبد مهاوش6350241721008021

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيزينب رعد جميل عبدالحسين6351211742126014

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ادبيمصطفى عامر نايف علي6352211721005046

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبياسماء خلف كاظم رحيم6353141722074002

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيعالء محمد حميد سلمان6354251721024194

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيكرار حيدر عبد الهادي محمد حسين6355251721024269

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيمها علي ياسين حسون6356271722090035

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيرشا عصام عباس موسى6357231722107031

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيدعاء علي حسين حتات6358271742071013

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيهدى سلمان سوادي كريم6359251742075062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائياحمد سعد فاخر حميدي6360281741013001
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعباس فائز جمعه خلف6361211741005054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيفاطمه حسين عزيز سعيد6362131742099037

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيحسين صالح حسن علي6363291741002029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيكرار جبار كاظم عبد6364251741034060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعلي هاشم محمد سويلم6365261741044034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعلي عبد الكاظم منديل عمادي6366241741152013

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائيحسن علي حسين سالم6367271741030006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائينور فاضل جبار موسى6368151742042062

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى658.5احيائيبالل محمد مجيد حميد6369211741020015

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيسرى عالء نوري مجيد6370231742088160

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيفاطمه سعدي احمد ناصر6371311742040072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى614.0تطبيقيعبد هللا عالء عبد هللا كاظم6372241751021014

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائيأزل حسين حمد مهدي6373101742117007

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيمحمد جمال عبد الصمد خلف6374111741039018

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيحسنين عباس ناجي عبيد6375271741005067

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيرنين سامي محمد كاظم6376111742102012

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيفرقان محمد كامل حسين6377111742100021

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى507.0تطبيقيتبارك عبد الكريم علي تاخي6378141752084004

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0احيائييقين رحيم عوده كلخان6379151742046136

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى573.0احيائيمها صافي خليل صافي6380211742110055

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0تطبيقيحمزه رحيم مكلف حسن6381141751049009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0تطبيقيكرم رحمن جبار صبحي6382221751307142

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0تطبيقيهالة مصدق علي احمد6383111752103036

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0تطبيقيهاشم شفيق شاكر شفيق6384111751203287

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى508.0تطبيقيمحمد منعم علي مضعن6385101751024041

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيحيدر اسعد صاحب احمد6386141741022029

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى557.0احيائيعلي عادل عبد السادة فرحان6387151741009044

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0احيائيديما محمد عبود جواد6388111742074023

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.0احيائيعلي صادق عبدالواحد جبر6389151741020034

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى541.0احيائيمحمد قيصر محمد عبد القادر6390131741218006
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قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0احيائيحيدر صالح بيرام كرم6391141741009007

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.0احيائياحمد باسم محمد مهيدي6392101741042003

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0احيائينيكار حسين رمضان مامه خان6393141742080041

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى558.0احيائيحوراء كاظم محمد عباس6394111742070035

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى529.3احيائيمريم احمد عبد الحسين يونس6395131742070160

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى528.4احيائيمحي الدين مهدي محي مهدي6396101741026186

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0احيائيياسر باسم قدري خضير6397111741016093

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0احيائيليان جمال حسين محسن6398101742106027

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0احيائيانفال باسم ابراهيم احمد6399111742073007

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى516.0احيائيامنيه ناجي جوده كريم6400111742127007

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0احيائيزهراء سالم عباس اسعيد6401121612104021

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيآالء عطيه عرب محمد6402221742103005

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى512.0احيائياحمد عالوي ساجت ثجيل6403121741170001

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى507.0احيائيعبد الرزاق عبد الحسن محمد خضير6404221741077039

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0احيائيمحمد عبد الزهرة عباس عبد السادة6405141741027029

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى504.0احيائيحوراء عدنان راضي حمود6406141742074028

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0احيائيحوراء علي حسين علي6407141742065014

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0احيائيحميد طالب حميد احمد6408191741020018

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى492.0تطبيقيعادل وائل محمود خلف6409161751084107

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0تطبيقيمحمد احمد محمد عباس6410111751021118

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى578.0احيائيغدير عبد االمير كاظم شدهان6411111742110065

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيسجاد حميد كاظم مهدي6412261741014033

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيهبه سالم كاظم حسين6413141742110143

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى500.0تطبيقيعلي خالد محسن رشيد6414131751001075

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0تطبيقيمينا شاهين مسعود قادر6415201752395069

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى476.0ادبيالحسن حيدر سفيان خليل6416131721239001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ادبيحسن هادي مراد حرامي6417141721008034

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى466.0ادبيجعفر عبد الرضا جاسم ياسين6418151721015012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ادبيكرار كريم جاسم حسن6419141721049085

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ادبينبأ محمد عاشور حيدر6420141722132006
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ادبيحمزة محمد خضر موسى6421141721027027

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبينور الحسين كاظم خضير حسن6422151721009226

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيهند محمد قاسم محمد6423131722100048

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيمريم طالب علوان علي6424151722056057

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيايه محمد هادي فرحان6425101722095010

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيزيد مكي عداي صالح6426231721068027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيحسين محمد علي بخيت6427261741033028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيحميد جاسم جبير حسين6428271741020015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيايناس هاشم اكشيش كريم6429241742101009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيسيف جاسم كريم مهذل6430261741007058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيفاطمه باسل ودود يوسف6431131742104036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيحيدر بشار حسن شايع6432261741017020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيعلي مجيد بربوش حداوي6433271741006035

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيمنتظر كريم عطية خشان6434251741016106

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيسجاد حيدر جابر كمر6435261741003061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيحسام زاهر حمزه صالح6436111741019009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيفاطمه عبود كريم حسن6437271742091085

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيحسن موسى كاظم جوده6438251741019004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيرسول حميد عباس زلزل6439241741020007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائيفاطمه ابراهيم جمعه محمد6440211742092056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيارشد عباس محمد عبيد6441111741025006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيحارث غانم خلف داود6442181741044007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيكرار حميد كاظم حاتم6443141741003052

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيايه ابراهيم دوشان عيفان6444211742102009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0احيائيمحمد علي حمود حسن6445281741006104

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيبتول رياض اجعيبر ادهام6446141742108011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.2احيائياحمد حسين عبدعلي منهل6447231741021002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيمصطفى علي عباس محمد6448131741031028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيامير رعد غازي عسكر6449151741006014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيريهام حاتم عباس مظعن6450101742110030

234 من 215صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيأية عادل عبود حسين6451131742106004

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيعبد الرزاق سعد عبد الحسين مدب6452251741044107

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيمحمد قاسم حمزة جبر6453231741027056

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيشيماء مجيد هويدي لهواك6454111742084101

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائياحمد موعود محمد حسين6455101741004002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيطيبه حكيم خليفه محمد6456211742140144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيسما عماد سعد هللا خميس6457101742118044

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيزينا موفق احمد عباس6458211742136041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيصفا محمد اسماعيل حمزه6459181742236071

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيحسن سامي تركي عوده6460241741015017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيعلي محمد علي محمد6461141741018066

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائياحمد محمد فنجان علي6462241741029005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائيميس عدنان جبار عريبي6463121742105119

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيساره ماهر حسين علوان6464131742123016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيسجاد شهاب حمد هادي6465131741013006

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيمحمد عبد الجبار حسين علي6466121741170015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0احيائيبسام عماد عبد نياز6467211741020014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيلمى ماجد حميد عالوي6468141742110109

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائيفاطمة هادي حمزة عطيه6469121742094137

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائياسماء فوزي محمود صالح6470121742106005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى609.0احيائيدنيا رزاق خليف جبر6471221742171021

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيرقيه احمد كمال امين6472211742098026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائياستبرق عبود زرزور عبود6473261742098001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائيآية جمال سلمان كاظم6474111742084005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيحوراء صباح حسن نجم6475141742110026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائيغسق حسين عيدان غليم6476131742111053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائيزهراء حسين عبد الزهرة حبيب6477151742049048

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0احيائيايات ناصر فرحان ايدام6478141742076005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيسعاد حسين نعمه كاظم6479271742057087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيهدى رشيد مجيد مطروح6480221742141127
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيرواء فيصل كنين كاظم6481241742130032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيسالي ستار عبد عذيب6482261742091025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائينوره خالد عبد االمير مكسور6483241742110066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيمحمد كامل حسن دري6484261741173024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيعباس محمد شرار سالم6485231741017085

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيفاطمه فهد علي حاجم6486211742121059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيحسين خالد صالح علي6487141741008024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيايمان حيدر حسن داود6488121742107024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائيساره غالب مكي عبود6489221742175067

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيمسلم احمد حنان حذيه6490221741040053

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيسازان جالل جوهر جميل6491211742092042

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى655.0احيائيمحمد منير قوام الدين حسن6492181741070039

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائيفاطمه عبد الحسين طعيس هليس6493261742081036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0احيائيبسام محمد هرو عذاب6494261741007016

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0احيائيابو بكر شاكر حمود ثالج6495191741007005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0احيائيايالف سعد حسن ياس6496141742067002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيمريم ساجد محمد جلوب6497141742138041

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيهبه ياسين عداي بتيت6498111742112077

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى649.0احيائيحيدر هاشم صالح برغوث6499261741005028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائيحنين عامر ظاهر حمد6500211742091022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيضحى نهاد جاسم محمد6501211742044006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيمروان عدنان محسن سلمان6502291741016049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيباقر هاشم علي عيسى6503141741028011

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائيعلي ياسين ابراهيم ناصر6504211741013077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيحسام فاهم عيسى محمد6505291741007036

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائياحمد حكمت كريم خضير6506211741054002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيحسين طالب قصاب شياع6507271741011013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيغفران محمد عبدالكريم علي6508211742092054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيهجران فيصل جبار حسن6509141742108111

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى614.0احيائيسجاد طالب كريم حسين6510261741011054
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائيمحمد حارث محمد ابراهيم6511211741018019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائيدعاء بهمن عزيز عبدالحسين6512211742135025

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائيمحمد غايب خضر احمد6513271741025024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائيبالل موسى جمال داود6514211741031007

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيمحمد ساجت كامل سعيد6515261741023021

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيسيف صباح محمد حسن6516211741004053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائيسمر قاسم حسين محمدسعيد6517211742126018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيسجاد كاظم منصور رديف6518211741028005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيايات عارف نعمه خضير6519251742066002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيسجاد علي اليج حسين6520241741151016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيسيف علي محمود منصور6521261741044026

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيمالك خليل ابراهيم محمد6522221741030022

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيزينب سعيد نجرس صالح6523211742105019

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيمحمد موسى عمران محمد6524271741043010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيرضا محمد غضيب عبد6525261741003054

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيحسن باسم محمد مهودر6526121741007030

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيجمانه رباح كامل حسين6527211742118005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيعلي مهدي سرحان فنجان6528241741036078

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيهدى عبد االمير عبد الرزاق جدوع6529261742075077

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيعبد هللا احمد حسين عيسى6530211741018012

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0احيائيرجاء جليل جدوع ساجت6531241742101020

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيمروه هالل عبد عليوي6532251742076084

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيهجران علي حسين عبد6533271742057144

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائيرفل اياد وناس شدهان6534241742118019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيفاطمه كريم خضير حنين6535261742096127

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيورود محمد عبد هللا صعصع6536251742084491

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0احيائيتبارك سلمان عبيد ناصر6537231742125014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0احيائينورس عودة جبر جياد6538241742102110

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0احيائيدنيا سعد عيسى خضير6539241742123041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيزينب نايف محيسن حمزه6540261742104062
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيتبارك سعد عبد المهدي عبد الوهاب6541261742086023

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.0احيائيعلي راجي حسين سلمان6542291741002094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيقاسم حمزه عبد علي سالم6543261741014073

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائياكرم صحن عذاب حذيه6544221741067007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيعمار كريم محمود ابراهيم6545291741002104

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0احيائيامير كاظم أكنيوي جاسم6546251741012017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيحيدر عيسى موات عباس6547241741002030

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائيإيمان قاسم عبد الحسن عبد علي6548221742162009

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى637.0احيائينور الدين حازم حميد فزع6549221741019131

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيازهر سعدون حميد رهيف6550221741031011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيمحمد فالح حسن ربيع6551261741016037

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0احيائيزيد علي فائز عبد الكريم صادق6552261741017024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيمحمد مهدي عبد حسين6553261741014091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيعلي حيدر كاطع جالب6554241741011040

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيشهد خالد عبيد فضل6555231742081054

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيفاطمه رياض كاظم سرهيد6556261742097055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيرسل حاتم عبد الكريم عباس6557251742084130

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيرسول جبار حسن عكاب6558261741038035

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيمرتضى علي كريم حويس6559261741043018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيميثم خضير عباس حسن6560271741010101

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيعلي محمد هرو عذاب6561261741007102

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمرتضى ماجد خضير فضل6562241741151027

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيحسين عباس محمد كزار6563231741012024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيمسلم جبار اسماعيل راجح6564231741211024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيهدى قاسم عبد الحسن عبد علي6565221742162119

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيسجى محسن علي كاظم6566231742112018

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيزينب حازم خضير راشد6567261742074033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى619.0احيائيدالل حسين حسن عباس6568271742094019

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيعلي حسين عبد علي جبر6569241741005075

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيعلياء ساجت باهض عبد6570221742183047
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائينور جبار ضاحي برغوث6571261742097074

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0احيائينيران حبيب عبد هاني نفاش6572251742076100

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0احيائيعدنان نزار سالم علوان6573111611048025

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0احيائيحسام صادق زيدان خليف6574261611014022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0احيائيابو الفضل جواد وادي عبد6575161741090001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0احيائيمعتز عبد الواحد صالح سبع6576141741019089

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0احيائياحمد اياد خضير عباس6577111741016007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى455.0احيائيطه حبيب شاتي منحوش6578131741012055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى452.0احيائياسماء خلف احمد هزاع6579111742068003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0احيائيمحمد هادي كاظم اسماعيل6580151741015063

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى470.0تطبيقيياسر طه اسماعيل خضير6581101751400008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى460.0تطبيقيابو الفضل العباس حسين كامل حسين6582141751027003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0تطبيقيسجاد كريم شناوه محمود6583101751202017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى446.0تطبيقيزهراء علي اسماعيل حسن6584111752105024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0تطبيقيسجاد سالم محمد ميرزه6585261751021011

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيأنس حميد علي جسام6586201611064004

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيدعاء أحمد نايف طالب6587191742188097

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيمحمد صاحب حسين شكر6588211611016029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيعلي ناصر كاظم خلف6589101611008075

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائينور خالد عبد اللطيف محمد6590101612093029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائياحمد بسام محمد جواد رضا6591211741010001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيسرى حسين علي حسين6592211742093017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائياحمد مجيد حميد كنعان6593211741005014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائييونس جاسم محمد خلف6594141741053030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيتبارك هشام عدنان بدر6595131742091031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيتقى عامر جاسم محمد6596141742081005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيمحمد سلمان داود سلمان6597211741013091

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيكوثر سعد حسن احمد6598211742140165

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيايه شكر محمود وهاب6599211742163005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائينبا محمود سلمان عواد6600211742091057
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى372.0احيائيعبد الرحمن كاظم حمد حسن6601131741025023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيمرتضى محمد ملك عبد الحسن6602131751031060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيسجاد وليد خالد عثمان6603161751015036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيمصطفى لطيف عبد جبر6604271751037048

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيكاثرين حمزه حنتوش شرموط6605111752151007

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيذو الفقار فايق عكلو مرجان6606141751009014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيحسين علوان حمود بارج6607161751067013

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيسالم دنيف زغير نعيمه6608221611031074

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيعلياء جابر حسان حران6609261612085048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى447.0احيائيسجاد رياض علي حسين6610261741027043

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيزهراء حبيب عوده غضيب6611261742089038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيساره جعفر عبد عون عليوي6612261742097046

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائينبأ جبار خلف مطير6613261742090055

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيمنتظر ثامر ترف فارس6614261741022122

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيمسلم عبد هللا منصور عبد الحسين6615261741201233

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيزينب فالح حسن مراد6616261742090032

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى447.0تطبيقيمرتضى سليم لفته حفظي6617261751048012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيسرور حسنين فليح عبد الحسن6618281752065021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0تطبيقيأحمد داخل عبيد صالح6619281751008005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيصفاء فالح متعب محمد6620261611041022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيامير عباس ربيع خليل6621231611192007

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائياسيل فيصل عبد هللا برغش6622141742067001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيياسين طشطوش موحان دهش6623231741051088

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيحسام اسماعيل ذباح حسن6624141741011023

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيياسر خضير ياسين شلخ6625261741201187

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0احيائيامير بشير شراد عبد الحسين6626221741400005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيضياء احمد زويد خليف6627261741201210

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيحسين عالء خضير داود6628261741027027

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيأمير يوسف يعقوب مراد6629261751021001

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيعلي حسين ناصر نمر6630141751001017
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قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقينور الدين صالح مهدي شناوة6631261751001079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0ادبيعلي كاظم جواد كاظم6632211721203013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0ادبيحيدر عدنان نصار يازع6633141721048028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0ادبيسجاد محمد زايد داغر6634151721021039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0ادبيمريم محمد كامل اسماعيل6635101722093008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى430.0ادبياالء محمد كريم جبر6636131722106003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ادبيالحر صباح عبد الحسن زيدان6637121721170008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبيجعفر دريد نريمان ملك6638121721019004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيغيث حسين غاوي زايد6639131721017094

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبياسماء نزار حمود حسج6640151722048005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيمحراب عبد الرحمن ابراهيم ادم6641101722117031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيزهراء محمد جاسب عيدي6642131722109025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيسجاد علي سليم حسين6643141721003070

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبينور اسعد ابراهيم مهدي6644141722098050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى425.0ادبيمريم مهدي صباح بخيت6645141722065046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى424.0ادبيجاسم دايح حسين جاسم6646141721031015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيامير سالم عبيد سلوم6647111721032013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0ادبيحسن هادي جلوب مشكور6648151721010019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيمهدي صالح عبد المعبود كاظم6649111721008106

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيايات قاسم مطشر علي6650141722074008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيمحمد قاسم جبار كاطع6651111721009130

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيزينب مهدي يد هللا حيدر6652141722095031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0ادبيمحمد سلمان جاسم حمادي6653231721190020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيسميره وليد كاظم حسين6654131722281032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيعمار رعد زيدان حميد6655131721028023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبياحمد سعد جاسم محمد6656131721017005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيمرتضئ قاسم علي شرهان6657131721029079

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيحيدر جاسم محمد حسين6658261721016012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيسجى احمد نجم عبود6659131722071074

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيمهيمن عزاوي متعب سالم6660181721014047
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيحيدر ناصر علي صالح6661121721018023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى478.0احيائيحنين سعد مسعود سلمان6662131742106008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0احيائيتبارك عالء فاضل حسين6663101742077011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيعلي كريم منصور منشد6664151741005089

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0تطبيقيمحمد وليد خزعل عباس6665131751029054

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0تطبيقيحسين ناصر فاخر حمادي6666131751012036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى433.0تطبيقيانس جواد كاظم حمودي6667131751022018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى427.0ادبينور صالح رزاق حسين6668111722095086

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيلقاء احمد زبار ناموس6669141722074062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيمحمد احمد حسين محمد6670211721062046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيفاضل كنعان فاضل طاهر6671211721062045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيهدير نزار طالب علي6672101722094022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيزهراء حسين صاحب ديوان6673141722100044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبييونس خالد يحيى حطحوط6674111721005069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيرنده عباس مخلف احمد6675101722113013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيصالح نوري بداي منهل6676141721032025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيايناس حسين طه سلمان6677121722106010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيمحمد سماح فياض رجه6678191721013035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيايمان علي عودة احمد6679101722129007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيساره اياد محمود نويديس6680201722109018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيهبه حسن سرحان كتاب6681111722127059

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيسعاد ابراهيم حسين سلمان6682131722086053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيمحمد مظهور عبد هللا احمد6683101721035061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيشيماء ثائر ابراهيم صالح6684111722089033

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيهبه صباح كرم شايع6685151722048137

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبياحمد جالل محمود علي6686141721009004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبياحمد باصي حميد عرموط6687261721165002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيسعدي رشيد حميد رشيد6688231721001028

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيزكية محمد عبد الهادي نجم6689121722231016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبياحمد منذر خصاف مبارك6690121721034013
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيمصطفى شوكت فاضل مهدي6691131721009091

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيجالل كامل كيطان حسين6692141721003025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيحسين علي حسن علي6693141721049035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيعلي سعد زامل زغير6694111721008067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيآيات وليد حسين علوان6695131622095001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيمصطفى عمار حاتم عبد هللا6696131721029084

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيحنين صادق راشد عويد6697121722125021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيحسن علوان محمد صالح6698151721020022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيعبد المهيمن سلمان ساجت جاسم6699141721061092

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبينمارق شهاب احمد فرحان6700111722068049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبياكرم فاضل راضي خميس6701141721036008

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيصفاء وحيد زعيبل حطحوط6702141721030040

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيعلي حسين طلب حرفوش6703191721292027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيعمر علي صيوان عطيه6704141721015110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيزينب جميل عبد علي جاسم6705111722095049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيهيثم عامر خالد عبد هللا6706121721029043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيرؤى سامي ديوان خلف6707121722089019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى461.0احيائيزينب كاظم زبون بدر6708141742073060

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيسليمة احمد عبود فرحان6709111742077029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى444.0تطبيقيشهد علي حسين خضير6710101752079011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى432.0تطبيقيمحمدعلي فاضل علي عبد6711121751015021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيزينه أحمد ذياب حمد6712191722161029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى439.0تطبيقيعمر بدر ملحان فنيخر6713101751205095

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائياية عباس عبد االمير علي6714261612113012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0ادبيمنار جواد حاتم حسن6715211722180028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ادبيايمان عدنان خلف كاظم6716211722100010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيعالء لطيف عيسى كاظم6717211721203012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبيحنان قاسم كريم اسماعيل6718211722112012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ادبيعبير عدنان هاشم امين6719211722121032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيسارة صباح علي ابراهيم6720211722091041
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيايات احمد مجيد صالح6721211722156005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيشذى باسم حسن محمود6722211722151031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0ادبيحذيفة عبد الخالق ابراهيم ياسين6723211721023013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيزينب علي توماز علي6724211722134008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيوائل عدنان خلف كاظم6725211621037033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيرياض عبد الرافع خلف علي6726211721028006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبياحمد وهاب احمد شهاب6727211721007003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيحذيفة عامر فاضل عباس6728211721005013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيزينب احمد عباس مزيد6729211722166011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيقيس جميل نايف حيدر6730211721229026

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيعلي حسن احمد حسين6731211721051015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيسهر هشام عبد الكريم عبد هللا6732211722140053

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيزينه علي عبد جاسم6733211722253007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيحسين نزيه رميض عطية6734131721002034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبينور كريم عيسى علي6735211722110062

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيحوراء الشحات بدير مصطفى6736211722137006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ادبيعدنان طالل نوري حسان6737181521087004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0ادبيرعد اكرم احمد نعمان6738211721005019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ادبيغزوان صكبان حامد طخاخ6739211721057011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيحسين عبدالرزاق والي عبد6740141741029017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيمهى عامر فالح حسن6741211742090086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيعلي سعد محمد حميد6742211741224009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيغفران حميد عبد الحسن سلطان6743141742108078

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيحسين عالء سلمان ابراهيم6744181741100006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيحيدر فريد ساجت جياد6745271751002076

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيبنين احمد نعيم كاظم6746241752139004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيفاطمه راضي عيسى حسن6747231752193007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيعلي عباس مكي علي6748211751026031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى444.0ادبياحمد جبار مهدي صافي6749261721035002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى426.0ادبيمرتضى علي حمد هللا جرو6750261721035108
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الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0ادبيايمن جليل محمد جساس6751261721004008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيزهراء حميد يونس حمزه6752261722093026

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0ادبينبأ كريم فرحان عباس6753261722109088

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ادبيحسين خضير سلمان فياض6754261721201238

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيموسى هاشم خلف محمد6755261721017088

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ادبيبسمة نصيف جاسم صبر6756261722089006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبياحمد لفته مسلم حزام6757261721043005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبيعباس علي مهدي علي6758261721154015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0ادبياستبرق عدي كاظم حسين6759261722086003

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيمرتضى حسين هادي علي6760261721033071

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبينهاد نعيم حسن غضبان6761261722106033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيتبارك نجم كامل حنون6762261722093012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيحيدر صالح شويط اسماعيل6763261721017027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيسجاد حيدر عباس عبيد6764261741020014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيحسين مجبل وايد سندان6765261741201054

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ادبيحمزة جبير حمزة منصور6766261721015027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيكاظم حسن جبر كاظم6767261721035082

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيكرار حسن نوعي حسين6768121721005042

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبيمحمد جعفر عبد الحسن حميدي6769141721210053

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيمراد محمد هادي نجم6770261721015083

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0ادبيبراق علي جعفر هادي6771261722081005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبينور الدين فوزي نوري فالح6772141721037320

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ادبيزمن ريسان نهر عزيز6773261722085017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيزينب محمد مهدي محيميد6774261742072025

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيسجاد انور سعد الكوط6775261741007050

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيسجاد عامر عبد المحسن مشير6776241751039024

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيزهراء وحيد هادي كاظم6777251752066015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ادبيشهد عبيد عليوي نجم6778101722090030

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ادبيعباس حسن علي عبد الحسن6779271721025005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى413.0ادبيابراهيم جمال كامل صلبوخ6780261721173001
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبينور صباح راضي كاظم6781151722047113

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى409.0ادبيمريم عبد الودود حسن حميد6782211722108008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ادبيحسام يونس فليح حسن6783141721032010

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيغاده زياد عبد حمود6784141722151006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبيميالد سالم سلمان خماط6785101722098031

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0ادبياحمد عيسى حميد سرحان6786121721170005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى406.0ادبيداليا اياد قاسم خليل6787101722097008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ادبيعزت عبد المنعم عايش حسين6788191721053027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0ادبياحمد جمال امين ياسين6789101721205003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى451.0احيائياحمد تركي سلمان عبد علي6790221741065002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيامير كاظم عبد الحسين علوان6791121611031049

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائياحمد عامر جعفر كشوش6792121611031018

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيمريم فارس محسن محمد6793141742081024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيتسنيم احمد عبد الحميد كاظم6794141742078013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائينبأ زياد حسين سالم6795131742098073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيمحمد خالد هاتو جاسم6796131741258035

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائينور يوسف كاطع خليفه6797151742049128

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائياسراء خالد عادل قاسم6798111742108002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيشروق سالم خليفه رشيد6799131742100044

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيبشرى عبد علي عزيز محمد6800141742069013

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيسيف مصطفى جواد كاظم6801151741007060

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقياحمد علي تموز عودة6802221751018006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى430.0تطبيقيايه عادل صالح جواد6803141752135005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيميسرة سالم عباس عبد الزهرة6804101751007003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيسجاد وهب عامر بندر6805111751017024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0تطبيقيصكر العوادية عماد عبد الرزاق محمد6806101751205062

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية666.5احيائيأيه وعد عناد بجاي6807241742084001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية645.0احيائينور حامد خليل ابراهيم6808161742219031

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائيعلي محمد عبد الرزاق عبد علي6809271741030030

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية598.0تطبيقيامير عيسى عبودي معيدي6810161751059005
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قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائينور غازي فزع عبيد6811291742051241

قسم هندسة التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية624.0احيائيحسن ماجد جمعة عبد الحسن6812281741002008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية462.0ادبيحسن سالم لفتة ثاني6813161721053003

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0ادبيجعفر حسين علي بشيت6814161721039010

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية457.0ادبيريم علي كاظم كاطع6815221722221004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية456.0ادبيمريم خشان هاشم جياد6816221722158018

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ادبيمرتضى جاسم محمد كادوري6817231721042040

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ادبيمحمد صادق نوفل حسن فؤاد6818221721038017

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ادبيسجاد رعد ميرزه محمد رضا6819161721092006

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ادبيمحمد محسن معارج بريدي6820161721036017

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية426.0ادبيالمرتضى عيسى جابر خير هللا6821221721052004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ادبياحمد طالب حسين محمود6822281721009002

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ادبينور عدنان حسين خثي6823261721032049

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ادبيايات خضير حاكم حسوب6824261722094004

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ادبيحنين عبد عطية خريص6825291722160013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية664.0احيائيهبه علي جبار محمد6826221742209187

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية663.0احيائياحمد محمد دواي لعيبي6827281741009009

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0احيائيحسين عبد هللا فاضل كطافة6828161741083010

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0احيائيحيدر علي رحيل كزار6829221741021026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0احيائيحسام رائد جالب ياسين6830291741100031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0احيائييحيى عيسى شحم ظاهر6831221741013140

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0احيائيتبارك علي ضيدان كحط6832221742178015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0احيائيفاطمه حسين صعيجر بهيرو6833221742141100

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0احيائيفاطمة علي محسن عذافة6834161742228068

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائياسعد كاظم مكطوف عبيس6835231741173003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائيشيماء عبد الحسن جبار حشف6836161742165171

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية650.0احيائيعلي صباح علي طاهر6837261741028056

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية640.0احيائيزهرة نافع عبد الرضا عبد6838161742183035

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية639.0احيائيدعاء عمار شبوط ناجض6839281742062015

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية609.0احيائيهبة هللا فرج يونس جودة6840161742243066
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائيمريم حامد لعيبي شاطي6841281742051042

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0احيائياحمد حسين كريم شريده6842241741025001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0احيائيحسن عبد هللا فالح حسن6843221741233002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية642.0احيائيوسيله عباس دعيجي ربع6844281742068064

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية641.0احيائيحسين علي محمد حمزه6845231741002043

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيميس مهدي صالح محمد6846241742152009

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائياحمد مظفر جسام عبد العظيم6847241741010011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائيحسن جبار سلمان جبر6848241741156002

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0احيائيدينا احمد عبد الكريم عبد6849241742121046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية630.0احيائيابراهيم غضبان حسين عليوي6850241741018001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائيمنى علي كوني عبود6851221742153184

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائينور قحطان كاظم درب6852271742160162

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائيعلي جواد مزهر نزال6853221741040035

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0احيائيزهراء رياض جليل سلمان6854221742166014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية585.0احيائيزهراء كريم عبيد ظاهر6855241742121074

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية636.0احيائيعلي جبار صبيح عبد هللا6856221741375020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية635.0احيائيمصطفى شريف عويد كبر6857221741003178

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية634.0احيائيندى رياض نصيف جاسم6858221742190095

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية607.0احيائيرنده محمد كاظم جبر6859221742147014

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية604.0احيائينورس خلف معلة غميس6860221742157066

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية600.0احيائينور شريف جبار اسعيد6861221742199046

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية595.0احيائيجنات ناصر عبد الحسين خليف6862261742118005

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0احيائينور محمد خضير زناد6863221742189032

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيحيدر نجم عبد الصاحب صبيح6864161611043093

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيسجاد خالد ناصر غليم6865161611002100

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية482.0احيائياحمد فاضل مذاع مسرهد6866161741036003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0احيائيزينب محمد عبد الحسن عبد الزهرة6867161742175026

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0احيائياكرم سالم محمد سويد6868161741028004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0احيائيعلي اسماعيل جواد كاظم6869161741079023

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيعلي رعد أحمد محمد6870111741024009

234 من 229صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017القبول المركزي للسنة الدراسية 

االستمارات المتأخرة للدورين االول والثاني

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيحسين عيدان كعيد حاوي6871161611019083

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية476.0احيائيحنان كريم عبد سلمان6872281742060013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيحسين تعبان كريم منصور6873221741077014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية399.0احيائيشهد جاسم محمد صيوان6874281742078030

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيجعفر احمد لفته شبير6875161741020003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيمحمد رحيم مايع جاسم6876131741026017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقيحسين علي مجيسر بشارة6877161751013014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية445.0تطبيقيعلي الهادي حسين علي محسن6878161751031028

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0احيائيبشير طالب داخل فيصل6879221611093012

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية486.0احيائيرنا شعالن غضبان محمد6880221742204040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0احيائيعلي خليل عبد الجليل كاطع6881221741005019

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0احيائيسجى علي فاضل نصار6882221742134027

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية458.0احيائياكابر عادل خماط احثال6883221742101010

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيعباس قصي غالي احمد6884161751128040

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0تطبيقيحسين ناظم شياع جبار6885161751047040

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيسامي حامد صبيح حطحوط6886161611083035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيعباس محسن زغير ديوان6887221741020033

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيسجاد جبار مشط محمد6888221741003061

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيزينب محمد عبد عليوي6889221742157035

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيفاطمة يوسف شنين يعقوب6890221742163065

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيزهراء طالب ياسين سالم6891161742210041

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيأصاله عبد الغفار ضيف هللا محمد6892221742212001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائيكوثر عبد علي عبد هللا6893221742198011

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0احيائيساره كريم خضير عبد هللا6894221742232008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0احيائيفرح طالب شريف شالكه6895221742153167

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0احيائيحيدر هادي عيسى ثجيل6896221741307043

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0احيائيمحمد رحيم خشان هليل6897281741151160

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0تطبيقيمحمد عماد هادي ياسين6898131751259052

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيذو الفقار رعد مدور بجاي6899221751085007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيعلي سامي محمد لفته6900161611001332
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية479.0ادبيهبة علي قاسم حريجة6901161722170041

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيهناء حميد ثامر حميدي6902161722177039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0ادبيعمار فالح حسن عباس6903161721021018

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيمحمد سلمان كطان غضبان6904161721034035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ادبيفؤاد سالم عذاب حاجم6905161721310031

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيمصطفى فاهم عبد اللطيف عبد الرزاق6906161721061092

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيدالل شهاب احمد داّود6907161722233011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية415.0ادبينور ناصر شمخي غازي6908161722220063

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيسارة منير تعبان راضي6909161722194054

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيعزيز فرحان هالل مرز6910161721370017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيمصطفى داود رجيب عسكر6911161721036019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيأثار جاسم عبد علي عناد6912161722237001

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيمنتهى ناصر حنون سويد6913161722194073

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيزينب مهدي عباس محي6914161722257025

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيمنال نجيرس جابر حمد6915161722266022

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيعبد الكريم ميثم خلف ياسر6916161721020046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيهاجر خالد ابراهيم احمد6917161722203039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيحسنين عادل جاسم مركب6918161721027011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيسارة عبد هللا عبد السيد عبد هللا6919161722245019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيحسين مزهر جحف عساف6920161721099004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيصادق جواد كاظم عباس6921161721099010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ادبيصابرين جاسم محمد غلوم6922161722180010

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0ادبيعلي ريس عجمي جلوب6923161721036012

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيلمياء جاسم محمد حبيب6924161722176067

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيهديل حسن كاظم مطشر6925161722194085

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيسامي جبار هليل عبيد6926161721041005

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيسجى محمد البيجي عبيد6927281722050036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبيسمر حسين عبد علي جبيش6928161722176045

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية486.0احيائيحنان ياسين محمد جاسم6929161742219004

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457.0احيائيمروة عبد هللا عزيز ياسر6930161742247041
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0احيائيحنين كريم عبد السيد حنتوش6931161742383013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0احيائيعمر سعود عبد العزيز حمود6932101741013093

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية464.0تطبيقيحميد لقمان عزيز عبد هللا6933161751042020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية458.0تطبيقينور الهدى عبد الحسن كاظم حسن6934161752172032

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية437.0احيائيسارة حسن عبد االمام كاظم6935161742278017

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية476.0تطبيقيهيفاء فرحان لعيبي حسين6936161752383073

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0احيائيحيدر نجم سباهي طعمه6937161611002090

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيسجاد جبار حمادي الزم6938281611151087

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيحوراء جاسم سبهان دهش6939151612049032

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية429.0ادبياسمهان محمد شمال جبار6940281722104001

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ادبيضياء علي رحيمة خضير6941281721021021

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ادبيدعاء حسين عبود منصور6942281722050013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0ادبيعلي باسم صبيح ستار6943281621021025

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية420.0ادبيسجاد عباس جاسم محمد6944281721021017

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيرغد حسين حسن راشد6945281722055083

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ادبيمروة سالم عبود حسن6946281722092050

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ادبيحوراء عباس عبد الرضا كريدي6947281722074003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيزهراء راضي جعاز كطوف6948281722055028

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبياحمد نعمه عبد الباري سلمان6949261721201022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيمهند عبد الحسين محمد حسين6950221741046067

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيعالء عبد الرزاق كاظم باقر6951251741044112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0احيائينور ساهر غانم عواد6952221612135104

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0ادبيحيدر فرحان جري تقي6953221721308023

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0ادبيمحمد عوده عطشان ذيخان6954221721218012

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ادبيمنتظر محمد عطيه جوده6955221721011078

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيضحى محمد ناجي عبد6956221722180007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ادبيمصطفى سعيد جودة صخي6957221721082046

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ادبيأسامة إسماعيل خليل ناصر6958221721062001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيسيف مختار منخي ثجيل6959221721081014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0ادبيمريم جاسم محمد كاظم6960221722149038
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية395.0ادبيايات عماد فالح فزع6961161722245005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيزيزف عظيم عجيل علك6962221722153027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيصابرين توفيق طعمه مويلي6963161722237032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيكاظم يعقوب سمير عبد النبي6964221721059014

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ادبيمريم يحيى محيبس المي6965161722170033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيبهاء زغير محمد محيسن6966261722089007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيايات كامل ناصر سلمان6967221722129010

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيتبارك حسين بدر عباس6968221722134008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيعلي زكي نعمة علي6969161721034026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيزينب عالوي حميد عوين6970261722091032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبينور عالء نعيم منخي6971221722116037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيجعفر صالح سالم عبد الساده6972101721203021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمرتضى حمودي جابر رشيد6973231721041018

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية457.0احيائيرضا ناظم هنداز طعين6974221741037022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية439.0احيائينورهان كريم عبيد جابر6975161742173032

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيمريم مثنى جليل هاشم6976221742323169

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية422.0احيائيعادل علي جيجان دابس6977221741035079

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيحيدر عالء جبار عبد6978221741002071

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائيطيبه ريسان هاشم صخي6979221742148011

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيعباس عدنان هاشم جفيل6980221741212001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ادبيحمزه رزاق عيدان مطرود6981221721090025

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0ادبيمصطفى سالم ضيدان شاتي6982221721254021

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ادبيوسن مصطفى كاظم غالي6983221722166041

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية407.0ادبيدعاء خير هللا كطيف حسين6984221722321013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ادبيعبد القادر وليد عبد الرحمن عليوي6985101721017039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ادبيعلي حسين شويل مطرود6986221721009037

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ادبيحوراء جعفر مهدي حميد6987221722215004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيسجى علي هاشم محمد6988221722120023

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيامير زهير ابراهيم عبد6989111721015019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيشمس االصيل كاظم مزيد هول6990261722099023
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيزهرة عادل فاضل جواد6991181622361013

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيريم مهدي احمد سبع6992141722076052

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيحسن علي انعيمه عبد علي6993281721018015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائياسيل حمزه اسماعيل جالب6994221742140003

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية431.0ادبياحمد علي جبار كريم6995151721009011

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية427.0ادبيحسين علي جبار مسير6996151721009057

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية421.0ادبيحسن وسام حسن كطافة6997151721009044

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية405.0ادبيسجاد حسن خلف نشمي6998151621009073

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية396.0ادبياحمد زكي جميل زويد6999151721009005

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية394.0ادبيمحمد بيان حسن حمدان7000151621009160

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية391.0ادبيفاطمة صالح علي ماصخ7001151722048111

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيابراهيم كريم سبتي منصور7002151621006002

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبياسماء علي جبار كاظم7003151722048004

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيروان ماجد ميري جبر7004151722048045

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيمعتز جاسم محمد جاسم7005151621009191
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