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1

 281751002047علي حسين هامل جعفر

 648.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

2

 101751028010علي زيد منير عبد الرزاق

 588.6جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

3

 101741028078محمد مقداد حميد عزيز

 610.2جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

4

 161751060127علي خالد كاطع محمد

 538.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5

 141742073080فاطم سعد جميل احمد

 617.0جامعة بغداد/كلية العلوم

6

 131742117037بنين علي حسن هادي

 614.0جامعة بغداد/كلية العلوم

7

 141742099042هديل عامر مجيد محمود

 600.0جامعة بغداد/كلية العلوم

8

 131742096007رسل عبد الكريم عبود عباس

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

9

 141742078096نور صالح عبد هللا عارف

 618.0جامعة بغداد/كلية العلوم

10

 141742066029سرى احمد عبد كريدي

 602.0جامعة بغداد/كلية العلوم

11

 141742066046ماري لطيف رحيم ترف

 591.0جامعة بغداد/كلية العلوم

12

 131742086001اثمار ستار خلف حسن

 583.0جامعة بغداد/كلية العلوم

13

 131742108044ساره محمد ابراهيم عيدان

 618.6جامعة بغداد/كلية العلوم

14

 141741016091محمد كيالن جواد كاظم

 614.0جامعة بغداد/كلية العلوم

15

 141742145029دعاء سالم كزار حسين

 585.0جامعة بغداد/كلية العلوم

16

 141751022032عبد هللا حاتم داود صالح

 495.0جامعة بغداد/كلية العلوم

17

 111742072038شروق احمد منصور حسين

 598.0جامعة بغداد/كلية العلوم

18

 101742091092نبأ موفق عثمان عبد

 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

19

 111741013039مهند حازم علي حسن

 612.0جامعة بغداد/كلية العلوم

20

 111751013020حسين نصار يوسف علوان

 501.0جامعة بغداد/كلية العلوم

21

 111742104023مريم خضير عباس صالح

 603.0جامعة بغداد/كلية العلوم

22

 151752044005تقى حسن زويد حسين

 478.0جامعة بغداد/كلية العلوم

23

 101751011020سيف سعد احمد كاظم

 495.0جامعة بغداد/كلية العلوم

24

 111741050009عبد المهيمن خالد احمد شالل

 609.0جامعة بغداد/كلية العلوم

25

 111742114110ميس مصطفى كمال قاسم

 619.0جامعة بغداد/كلية العلوم

26

 111751016067علي محمود كريم حمادي

 530.0جامعة بغداد/كلية العلوم

27

 151742049092فاطمة سعد جري محي

 609.0جامعة بغداد/كلية العلوم

28

 111742114083شهد ستار غازي سلمان

 615.0جامعة بغداد/كلية العلوم

29

 111742152005نجوى خضر عبد هللا ديوان

 619.0جامعة بغداد/كلية العلوم

30

 111742114121نور علي طالب ليلو

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم

31

 151742054037رنا محمد بدري احمد

 611.0جامعة بغداد/كلية العلوم

32

 111742104013زينب حيدر احمد تقي

 618.0جامعة بغداد/كلية العلوم

33

 151742050013ايه سامي عامر كاظم

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

34

 101742077007بدور ماهر يوسف كاظم

 617.0جامعة بغداد/كلية العلوم

35

 101742079010سالي هيثم عبد الكريم علي

 613.0جامعة بغداد/كلية العلوم

36

 101742110020ديانا هاشم عبد هللا سليمان

 615.0جامعة بغداد/كلية العلوم

37

 101742117103مهج جمال عبد هللا عبد اللطيف

 610.0جامعة بغداد/كلية العلوم

38

 101742102035هبه احمد صالح احمد

 582.0جامعة بغداد/كلية العلوم

39

 101741020031حازم خالص تايه لطيف

 611.0جامعة بغداد/كلية العلوم

40

 101751048006علي لؤي عبد الرضا محمد

 514.2جامعة بغداد/كلية العلوم

41

 101742090063قمر فارس عبدالفتاح سعيد

 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

42

 101742077040طيبه ابرار عبد العزيز فاروق عبد الحليم

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

43

 101742117054زينب حسان حمزه فرحان

 619.0جامعة بغداد/كلية العلوم

44

 111742078006رفاه سالم محمود محمد

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم

45

 101742102006رانيه قحطان خضير حمودي

 610.2جامعة بغداد/كلية العلوم

46

 101742102012رقيه عبدالعزيز حميد رجب

 610.0جامعة بغداد/كلية العلوم

47

 151741071195علي محمد لعيبي جبر

 603.0جامعة بغداد/كلية العلوم

48

 101742101075مريم خالد ابراهيم ناصر

 568.0جامعة بغداد/كلية العلوم

49

 101741019066عبد هللا محمد خلف درويش

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم

50

 101742100103نعم محمد طه ياسين

 603.5جامعة بغداد/كلية العلوم

51

 101742091105ورقاء سعد جمال ابراهيم

 614.0جامعة بغداد/كلية العلوم
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52

 141742111014ايه احمد صالح محمد

 605.6جامعة بغداد/كلية العلوم

53

 151742080015ختام سعيد نعيمه عطيه

 602.0جامعة بغداد/كلية العلوم

54

 101742116005بان حسين نجم مرهون

 608.0جامعة بغداد/كلية العلوم

55

 151742050042زهراء كاظم عبد علي عبود

 599.0جامعة بغداد/كلية العلوم

56

 121741026018حسين فاضل عباس حمدان

 576.0جامعة بغداد/كلية العلوم

57

 141742134124هبه الزهراء جاسم محمد كاطع

 620.0جامعة بغداد/كلية العلوم

58

 311742049041سرور عبد الوهاب صبري عبد هللا

 601.0جامعة بغداد/كلية العلوم

59

 131752103007حنين مالك عدنان ياسين

 470.0جامعة بغداد/كلية العلوم

60

 141742069038نور الهدى عباس خليف حسن

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم

61

 101742120076فاطمه حمد شاكر محمود

 619.0جامعة بغداد/كلية العلوم

62

 111752062006ايالف حسين زيدان خلف

 514.0جامعة بغداد/كلية العلوم

63

 121742098041زينب عالء عبد الحسين ساري

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم

64

 101742118086نور محمد مسعود سامي كامل

 610.0جامعة بغداد/كلية العلوم

65

 121742118004اسراء جمال حسين محمد

 586.0جامعة بغداد/كلية العلوم

66

 121741031075عباس نعيم طابور حسوني

 568.0جامعة بغداد/كلية العلوم

67

 101742119013تقى صباح نوري ساكن

 600.0جامعة بغداد/كلية العلوم

68

 131751010014جعفر محمد سهام محمد صالح

 468.0جامعة بغداد/كلية العلوم

69

 141741019048علي رحيم كريم جاسم

 617.0جامعة بغداد/كلية العلوم

70

 121741001038علي سامي حسن حسين

 606.8جامعة بغداد/كلية العلوم

71

 131741020082مروان فيصل غازي فيصل

 617.6جامعة بغداد/كلية العلوم

72

 141742077071هند خالد محمود ياسين

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

73

 131742118062ريام سعيد هاشم نصر هللا

 571.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

74

 141742099011رؤى اكرم محمود هادي

 577.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

75

 131742087090نوران فهد رحيم نوروز

 580.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

76

 141742110111مريم رحيم ثجيل صخي

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

77

 111742085023رفل صفاء عبد علي

 583.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

78

 141742097022مريم سعد محمد مهدي

 620.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

79

 131742096001استبرق محمد عبد حاجم

 584.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

80

 181742205062صابرين محمد عبد محمد جواد

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

81

 311742049036زينب ياسر يونس نجيب

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

82

 231742095041زهراء خليل ابراهيم عباس

 588.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

83

 131742071130نبأ صاحب عبد اللطيف حميد

 599.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

84

 141752066016زهراء عبد علي سلمان كاظم

 469.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

85

 141752081011سبأ حيدر خضير سبع

 483.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

86

 101752101030مينا تغلب شاكر ناصر

 471.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

87

 131722078043صفاء والء ضياء علي

 570.0جامعة بغداد/كلية القانون

88

 111722065056غدير احمد مطشر مصطاح

 475.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

89

 101721060003احمد خالد طالب كاظم

 467.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

90

 111722114024نور حسن جواد فلحي

 476.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

91

 121721009093عماد حسام شاكر ناصر

 469.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

92

 111742109075مريم حيدر ابراهيم حنون

 613.0جامعة بغداد/كلية التمريض

93

 141741036015زين العابدين يحيى عبد الكاظم مجيد

 606.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

94

 101742114008رغده جالل عبد الرضا مرهون

 531.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

95

 191741292009داود سلمان محمد كاظم

 542.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

96

 131752111013حوراء ثائر جاسم محمد

 441.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

97

 121751206084محمد الباقر حسن عبد االمير مهدي

 425.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

98

 111742079045يسرى عباس مهدي دوشه

 436.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات
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99

 121751002026علي اوس فائق مجيد

 446.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

100

 141742084030روان عادل مزاحم علي

 441.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

101

 141751047010اكرم مالك احمد شفك

 427.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

102

 111751025020عادل احمد شهاب احمد

 437.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية
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103

 111751025007حسام حامد جاسم عاشور

 434.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

104

 111751034014محمد نايف جماش زيدان

 417.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

105

 211741012039قيس قحطان علي محمود

 456.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

106

 121752118051وديان عبد القادر جاسم علي

 416.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

107

 111742084141مالك شاكر حسين فياض

 426.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

108

 231741011031علي عامر مرزه حمزه

 428.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االقتصاد الزراعي

109

 121751025064علي محمد حسن هادي

 413.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االقتصاد الزراعي

110

 111752068040نرجس هاشم محمد خضير

 413.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االقتصاد الزراعي

111

 111751026048عادل عثمان خضير كيطان

 412.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االقتصاد الزراعي

112

 141742110079سلوى حميد راضي شهاب

 413.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

113

 101751009038مصطفى علي خالد علي

 411.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

114

 111742083001اثمار زامل كامل عبيد

 428.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

115

 271751014082غيث ناظم كريم حمزة

 410.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

116

 121751031134محمد كريم حسن كاظم

 403.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

117

 141751017101محمد حسين نعيمه سلطان

 408.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

118

 181751141017مصطفى فرمان عبد الصاحب حسين

 417.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

119

 141742072069فاطمة عادل خليل جعفر

 407.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

120

 121751006048ياسر صباح ساهي خلف

 407.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

121

 111741160028محمد حسين علي حسن

 412.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

122

 221741400005امير بشير شراد عبد الحسين

 401.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم المكائن واالالت الزراعية

123

 141752077036فاطمه عماد رزوقي حمادي

 403.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

124

 131742112002اسراء رحيم عبد اللطيف محمد

 413.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

125

 141751009018صادق رشيد عذيب هليل

 408.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

126

 111751048011شعالن ثائر شعالن جاسم

 405.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

127

 111752120010طيبه عزيز عبد هللا حسين

 407.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

128

 141742067039عال جالل علي حمود

 409.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

129

 101752118023ساره تركي صايل عبد

 405.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

130

 141751017126مصطفى رعد نعيمه سلطان

 418.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

131

 101742077067نبأ جمعه صادق ظاهر

 423.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

132

 121752094046هاجر ايهاب حسيب سلمان

 432.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

133

 121742107179نسرين ناظم عبد الحسن دنانة

 438.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

134

 121752122004اسراء عامر ظهير حسن

 428.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

135

 121751025086مصطفى احمد عبد الحسين حسن

 422.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

136

 121741025019سجاد مهدي صالح محمد

 426.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

137

 111742217051مريم احمد جاسم محمد

 456.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

138

 121751025009امير صاحب علي نعمه

 422.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

139

 101742223044ضي علي محمد دخيل

 447.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

140

 141741048020حسين فرحان احمد عبد

 435.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

141

 131752074006رحمه هاشم محمد علي

 415.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

142

 111751156029عبد الرزاق علي نايف علوان

 415.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

143

 191751338016رضوان محمد سلمان حمادي

 414.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

144

 121751202045عبد هللا جواد كاظم عبد

 402.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

145

 131742072014ريم جمال عبد العزيز حسين

 410.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

146

 141742101044مريم سعد حسين فيروز

 402.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

147

 141752100007حنين حسن خالد حسن

 402.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

148

 261741203047مصطفى أبراهيم كاظم نهر

 408.0جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

149

 121722120015مريم علي اسماعيل ابراهيم

 543.0جامعة بغداد/كلية اللغات

150

 101751203047علي محمد شاكر حمود

 512.0جامعة بغداد/كلية اللغات

151

 121722105119مريم عمار عدنان عبد الحسين

 502.0جامعة بغداد/كلية اللغات

152

 101722120084نور لطيف عبد ابراهيم

 558.0جامعة بغداد/كلية اللغات

153

 131722089007رانيا عبد الرزاق محمد فاضل رضا

 489.0جامعة بغداد/كلية اللغات

صفحة  3من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

154

 121721003055سجاد اسعد مانع علي

 525.0جامعة بغداد/كلية اللغات

155

 151722042001اريج خالد محسن عبد عون

 553.0جامعة بغداد/كلية اللغات

156

 151721020024حسن محمد مفتن رسن

 476.0جامعة بغداد/كلية اللغات

157

 141722127025رسل فالح حميد حسن

 547.0جامعة بغداد/كلية اللغات

158

 131722101016ايناس رعد صادق حسن

 519.0جامعة بغداد/كلية اللغات

159

 121721003002احمد حسين جياد حاجم

 527.0جامعة بغداد/كلية اللغات

160

 131722118054رانيا كاظم نعمه علي

 531.0جامعة بغداد/كلية اللغات

161

 131722098128نبأ حواس خلف حسين

 564.0جامعة بغداد/كلية اللغات

162

 101722098027فاطمه مكي علي منصور

 535.0جامعة بغداد/كلية اللغات

163

 141751021001أيهاب مثنى سعدي رشيد

 521.0جامعة بغداد/كلية اللغات

164

 141742104022ساره سعد علي مشكور

 551.0جامعة بغداد/كلية اللغات

165

 131752104015ساره هشام مزاحم جواد

 529.0جامعة بغداد/كلية اللغات

166

 131751031053محمد تقي عامر حمزة

 474.0جامعة بغداد/كلية اللغات

167

 161751363066شهاب احمد نوري عذافة

 490.0جامعة بغداد/كلية اللغات

168

 261722126057هاجر خميس منجل جاسم

 533.0جامعة بغداد/كلية اللغات

169

 261721156040مرتضى خالد ابراهيم عزاوي

 521.0جامعة بغداد/كلية اللغات

170

 141721038063حيدر محمد حميد عمران

 520.0جامعة بغداد/كلية اللغات

171

 131722078040سارة شهاب احمد محمد

 512.0جامعة بغداد/كلية اللغات

172

 251751031115عباس نعمه عباس متعب

 526.0جامعة بغداد/كلية اللغات

173

 111722094058غسق ليث كريم خضير

 484.0جامعة بغداد/كلية اللغات

174

 111722071014ايثار جاسم وهب دويج

 478.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

175

 121722102104والء ثائر حسين جاسم

 500.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

176

 111721025023صفاء ناهض ادهام وزير

 510.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

177

 141722140097ماء السماء اسماعيل محمد ابراهيم

 485.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

178

 131721017097فاضل رحيم خلف شديد

 506.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

179

 131722118115صفا حسين عباس حسين

 509.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

180

 141722072005ابتهال عامر داود مظلوم

 485.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

181

 141722115022دعاء جمعة راضي كباش

 485.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

182

 141722109033شهد عباس عبيد حمد

 545.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

183

 121722105072زهراء مهدي عبد اللطيف جواد

 516.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

184

 121721202087زين العابدين كاظم جميل محمد

 477.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

185

 131721011063طه محمد محمود يونس

 477.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

186

 121751032057عبد هللا حسين عبد الرضا اسماعيل

 453.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

187

 121742087018زينب اكرم علوش رضا

 519.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

188

 141752090023مريم حسن غازي سلمان

 469.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

189

 131741011031علي حبيب جبار رسن

 517.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

190

 141741016113يوسف كريم شنيف منخي

 494.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

191

 141751203065محمد علي عبداللطيف علي

 506.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

192

 151721001099مصطفى عبد الحسن حبيب حسين

 477.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

193

 141721013054سجاد مرتضى كامل جواد

 539.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

194

 151722041037ساره موسى عبد النبي موسى

 479.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

195

 141722067049رشا عباس فاضل حمود

 488.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

196

 261741014037سجاد علي كاظم كريم

 481.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

197

 151751008046مرتضى جمعة صابر كاظم

 466.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

198

 111752075009زينب مقداد جاسم محمد

 450.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

199

 151751002065مصطفى رياض عبد الكاظم جاسم

 449.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

200

 111741026095علي مصطفى كاطع جبر

 521.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

201

 101742076023فاطمه ابراهيم مجيد مروان

 523.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

202

 151751015006باقر سعد جاسم حسين

 459.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

203

 141751048022حسين محمود جبر عويد

 450.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

204

 131742091100فاطمه عبد اللطيف حبيب عباس

 508.0جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد

صفحة  4من 60
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قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

205

 121741170001احمد عالوي ساجت ثجيل

 512.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

206

 141741013043محمود جامل منصور ضعيف

 535.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

207

 191742194099نور جاسم محمد عباس

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

208

 161751089009بالل مرتضى عبد الحسين عبيد

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

209

 261741203035علي محمد علي حسن

 503.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

210

 151741071056حسن صابر خنجر حمدان

 523.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

211

 271752088007اراء كامل عبد علي ناصر

 483.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

212

 151751013017سجاد احمد هاشم كاظم

 501.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

213

 111751210045علي حازم ابراهيم عيسى

 481.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

214

 111742084004أسيل علي هادي فاضل

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

215

 111742218007اسماء عباس ادهام وزير

 533.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

216

 151752044021عذراء خليل كاظم تايه

 516.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

217

 111722071045رنا فاضل علي صالح

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

218

 261741012139يوسف يعقوب هادي خضير

 590.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

219

 101721014028عبد الرحمن طالب حمادي صالح

 568.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

220

 131722071050ريم جمال ابراهيم احمد

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

221

 151722058037زينب خضر محمد فياض

 567.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

222

 121722125055زينة نجم عبد حتاته

 567.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

223

 141722134037ضحى محمد كريم عباس

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

224

 151722047086غدير باسم عزيز راضي

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

225

 141722092008دعاء صباح شنيو سمير

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

226

 141722144033سبأ فرات حميد مجيد

 588.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

227

 141722093026روشن جليل اسماعيل ناصر

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

228

 141722077013تبارك مثنى فاضل عباس

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

229

 151722047049زهراء علي غازي مظلوم

 573.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

230

 141722121022زينب جواد مهدي علي

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

231

 141722073082مروه قيس عطوي عبود

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

232

 151722049175هدى صالح مهدي عبود

 580.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

233

 121721029007احمد هيثم محمد محمود

 563.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

234

 131722118009اسماء صالح حسن جواد

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

235

 111722102052شيرين بهاء طالب حسن

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

236

 221741023064علي زغير عوض حنتوش

 586.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

237

 261721013190محمد عبد جميل سهيل

 563.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

238

 261721026032سجاد ناصر اكبيل علوان

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

239

 261722112037نهى عايد كريم عيدان

 575.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

240

 151722054022رسل عايد قاسم مطر

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

241

 151722040022رسل جبر عبيد عباس

 562.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

242

 141721028136مرتضى سالم عطشان باشخ

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

243

 131722073040رانيا محمد خليل ابراهيم

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

244

 141721040023ليث حربي عياده شياع

 562.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

245

 131721013010حسين عالوي فاخر عباس

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

246

 111722072023دانيا حقي اسماعيل هويدي

 557.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

247

 231742131044نور ياسين خضير مجباس

 540.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

248

 111722106001اسراء احمد محمد عبد

 453.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

249

 111722081061هديل محمود نوح محمد

 534.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

250

 101722083003رسل عبد القادر عبد هللا سالم

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

251

 111722102012ايه شاكر محمود جمعه

 503.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

252

 111722081005امنه سمير نايف دهش

 459.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

253

 101722099017ساره كريم بن بو جمعه

 468.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

254

 111722112070سميه كاظم قاسم سلطان

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

255

 111722101023شيماء كاظم علوان كاظم

 559.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

صفحة  5من 60
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256

 111722104002اطياف مزهر شدهان سعدون

 456.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

257

 131722089002اطياف فوزي عبد هللا علي

 486.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

258

 121722090028زهراء ثامر شاكر محمود

 544.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

259

 121722095017زينب حردان داود ناصر

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

260

 151722048017ايه رحيم مزعل كلخان

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

261

 141722068043ميسم ايهاب عبد المعين جبر

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

262

 151722050105نور عبد فاضل شندي

 547.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

263

 141722076022بتول عبد الكريم سلمان راشد

 544.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

264

 141722110038زهراء ماجد عبد الحسن بتيل

 468.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

265

 101722120076نبأ جالل عزيز سلمان

 512.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

266

 111722121024فاطمة نعيم عطشان علوان

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

267

 101722098011داليا حسين تقي جابر

 464.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

268

 111722102081موج اسماعيل خليف علوان

 517.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

269

 101722079009أيه سفيان ساطع خالد

 456.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

270

 101722079025سهاد فؤاد عواد حميد

 485.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

271

 141752090004ايات حسين غازي سلمان

 468.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

272

 141752110003آيات هاشم ثامر رهيف

 456.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

273

 131752071017رسل جاسم محمد فاضل

 460.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

274

 261722110052والء عاصم جاسم عباس

 579.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

275

 261722083070هند قدوري هاشم مذود

 555.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

276

 141722082015سارة فليح كلهام مسير

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

277

 141722122019زهره مزهر خليل خليفه

 567.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

278

 111742080102ليلى رعد علي حمود

 546.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

279

 111752101015هاله محمد عبد الشريف حمادي

 458.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

280

 111742112074نور باسم جواد ذياب

 531.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

281

 151742047075سجى رياض خماس عبيد

 544.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

282

 131742080048نرجس حسين هادي نوري

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

283

 141742102002آيه فرج كاظم عزيز

 541.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

284

 111722085026رؤى عماد ياسين محمد

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

285

 121722120018مها فؤاد كريم زريج

 457.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

286

 121721003102كرار فاضل نجم عبد

 459.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

287

 101722105028مريم منير طالب عبد هللا

 519.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

288

 141722124034صفين عالوي كاظم صوين

 454.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

289

 141722101035هناء كاظم مهدي فريح

 461.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

290

 121722121006براق شعالن عايل علي

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

291

 141722133056مياسة علي حسن هادي

 446.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

292

 131722097032هاجر ياسين زبون ناصر

 460.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

293

 141721208036حسام غالب عليوي عبد النبي

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

294

 101722120092هيا حسين شاكر محمد

 507.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

295

 141722082018سندس حسين كامل جبار

 450.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

296

 141721048040ضياء مبدر نصيف محمد

 450.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

297

 191721338018احمد سعدون عبيد علي

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

298

 101722114023فاطمه علي طالب رزيج

 459.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

299

 101721005063محمد عبد الكريم حسين علوان

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

300

 101721027079علي ابراهيم علي حسين

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

301

 131721400152مصطفى مقداد مظفر سليم

 458.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

302

 141722140011اسالم علي طاهر هاشم

 462.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

303

 131752093032مارية ماهر عيسى عباس

 480.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

304

 151722054075فاطمه حمزه محمد شيركه

 446.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

305

 151721074092عمار والي جلوب بداي

 446.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

306

 131721002082مؤمل محمد جاسم جبر

 444.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

صفحة  6من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

307

 141722068035فاطمة شاكر مجمان حبيب

 445.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

308

 131742120003تبارك عبد الرحمن رشيد عبد

 454.0جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية

309

 141741208075عباس جالل عاشور راضي

 450.0جامعة بغداد/كلية العلوم اإلسالمية

310

 221741039001أسامة غانم ضايف سلطان

 445.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

311

 101742086014امنه زيد ضياء علي

 449.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

312

 141751013055محمد ابراهيم غني داود

 518.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

313

 101752107012نعم حيدر هاشم صادق

 491.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

314

 111742070085مريم رعد احمد كشكول

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

315

 111741058078مقداد عالء حسين جاسم

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

316

 151741011078محمد جواد كاظم تويه

 588.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

317

 111742076097فاطمه محمد طالب عبود

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

318

 151751017052محمد عباس سبتي مذكور

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

319

 151742050052سجى مصطفى جبر مطرود

 616.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

320

 131742118107سجى حسن هاشم حمادي

 611.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

321

 101742120061شهد ياسر ياسين فهد

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

322

 121742105052رغد نصير مجيد ياسين

 596.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

323

 151742044111نور قاسم عويد حسن

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

324

 221751307061خالد رحيم عزيز داخل

 508.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

325

 261751011047علي عبد االمير محمد صفانه

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

326

 201751051016محمد حازم شكور علي

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

327

 131742099020زهراء سالم سلطان سلمان

 609.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

328

 131742108018دانيه حميد عبد الكريم هادي

 605.6الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

329

 131741016001ابراهيم عبد الكريم ياسين طه

 595.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

330

 141742140045رفل علي عرير قطن

 589.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

331

 131742092050يقين سعد هاشم زاجي

 607.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

332

 131742081009زينب خالد نعيم كريم

 618.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

333

 121751041004محمد قاسم اسماعيل جسام

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

334

 131742107024زهراء جبار علي ولي

 596.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

335

 141742105046نماء جالل نوشي محمد

 608.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

336

 131742117082زهراء حامد علي خلف

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

337

 141742132050كوثر صالح عطيه محمد

 609.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

338

 221751057021محمد فاضل حذرف مزيعل

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

339

 141742087039وفاء صالح محمود حميد

 579.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

340

 191752189026ضحى صالح عبد الوهاب ابراهيم

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

341

 191741349001بركات حقي أسماعيل عباس

 579.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

342

 121742098062غدير سالم يوسف عبود

 526.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

343

 121722401057منار رائد عطا عباس

 548.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

344

 141722097047منار صباح نوري فاضل

 546.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

345

 271751005176مهيمن عالء الدين محمد محسن

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

346

 131721029040عبد هللا سعيد مزهر عباس

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

347

 111721014003الحمزة عبد الرزاق وهيب حمودي

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

348

 141722102070طيبه عادل رسن حسن

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

349

 101721014086ياسر فيصل غازي حسن

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

350

 141722072024ديار كاظم علي ساجت

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

351

 141721038130علي هليلي يوسف صلبوخ

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

352

 151722049074زهراء صالح حسن هواش

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

353

 131722070016رؤى وليد عباس محسن

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

354

 261752250021طيبه عطاء فليح عطو

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

355

 151751003019حيدر حميد سكر عذافة

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

356

 151742045034زينب مهدي احمد موسى

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

357

 131742099018زهراء انور صباح خضير

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

صفحة  7من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

358

 141742134076شهد عقيل حاتم هويش

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

359

 131741012090كرار رائد سلمان بدن

 504.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

360

 131752111019زهور عبد الرحيم فنجان مهودر

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

361

 141751011047مصطفى حميد عبيد سلمان

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

362

 141742140010افاق جواد كاظم جمعه

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

363

 121752118003اية احمد محمود محمد

 473.0الجامعة المستنصرية/كلية اإلدارة واالقتصاد

364

 131722086063طيبة هزبر حمد صالح

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

365

 101721027147مصطفى يوسف ويس عباس

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

366

 121722102058زينه قاسم رسول عباس

 501.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

367

 141722401024اية علي عبيد اعوج

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

368

 111721165001حارث سعدون نايف حسن

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

369

 101722096028رويد ه عباس دورك حمد

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

370

 111721017004احمد حامد حسين شمخي

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

371

 261751018041وسام رياض عبد اللطيف شخير

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

372

 261741017050محسن جعوال راشد فنيخر

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

373

 151741020012انور عبدالستار جبار صحين

 486.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

374

 111741029002احمد صباح ابراهيم رحال

 486.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

375

 241741016016انور علي هدهود غازي

 486.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

376

 151741011112واثق كاظم زبون جاسم

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

377

 241741203137عالء حسن طعيمه بسيس

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

378

 241741203184محمد حسين ادخيل محمد

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

379

 141751003009سجاد محمد عبود عليوي

 496.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

380

 131742118178ميس الريم حميد حسين وادي

 516.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

381

 131742098054شهد طالب عباس اسماعيل

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

382

 141742133006االء نجم عبد مطر

 518.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

383

 131751010102يوسف عماد كاظم سلمان

 511.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

384

 151721001055علي المرتضى قيس فاضل عباس

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

385

 141722111012حنين احمد هاشم داود

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

386

 151722054069عائشه طارق سليم محمود

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

387

 141722067042جيهان ناهي نايف غزيوي

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

388

 141721013088علي كامل عبد الحسين عالوي

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

389

 151721008100علي كاظم جبر كاظم

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

390

 151722047127يقين هللا ناجي جاسم جبار

 537.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

391

 141722134025زهراء ليث اسماعيل هادي

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

392

 141722140079ضحى عبد االمير شبل حسين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

393

 131722093101مريم محمد عبد الحسين وهيب

 491.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

394

 151721002086محمد عبد الكاظم صاحب علي

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

395

 141722115006اية سعد محسن مطشر

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

396

 141722100045زهراء رزاق جبار خلف

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

397

 101722109115مريم كامل عوده ابراهيم

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

398

 141741012022عبد الرحمن عباس لفته عبود

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

399

 151722042086نبأ عماد هاشم صالح

 521.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

400

 131721012100محمد رياض كاظم شكاصي

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

401

 151722056044ساره عباس جبر عبود

 589.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

402

 261721026011بهاء كاظم عياده مريع

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

403

 221751266007حميد بجاي عبد الحسين صافي

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

404

 111751004146مصطفى جمال غني نايف

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

405

 211751032001ابراهيم علي امين وهاب

 443.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

406

 111741029014علي عادل احمد عباس

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

407

 151752047018سجى محمد لفته كاظم

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

408

 231742111021زهراء جبار عبيد عزيز

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  8من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ت
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للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

409

 131751012099محمد يوسف سيف هللا كريم

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

410

 131742401014زهراء محمد محسن شمخي

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

411

 131741037037عبد هللا وسام صبحي وزير

 486.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

412

 121752105070نور زهير عدنان فاضل

 447.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

413

 141722080046مريم محمد جاسم منخي

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

414

 141741012023عبد هللا حمزه فرحان مسلم

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

415

 131752101025شهد محمد حسن احمد

 442.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

416

 131742094051فاطمه موسى جبار جبر

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

417

 141751200045حمزه بلوشي عكله حسين

 445.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

418

 131752071002اسراء سعد صبحي محمود

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

419

 221751382042منتظر حسين كشاش محمد

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

420

 141752066017زهراء مهند عبد الحسين عوفي

 436.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

421

 111741152009محمد رزاق نجم عبد

 437.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

422

 141752095032ساره عمر عيسى عبد هللا

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

423

 121742231055زينب مؤيد خضر عباس

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

424

 191741350054محمد حامد كامل حمد

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

425

 261742126031غفران معد طراد حميد

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

426

 161751075111مصطفى ماجد حسين محمد

 613.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

427

 161742145130مريم رمزي ايشا داود

 648.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

428

 161742165088روان محمد عبد الجبار احمد

 654.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

429

 221742103035دعاء محمود شريف حميد

 641.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

430

 161741047019عقيل اسعد ابراهيم عبيد

 654.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

431

 161742243051غفران محمد عبد الحي ثاقب

 627.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

432

 161742207008ايات محمود شاكر علي

 562.0جامعة البصرة/كلية العلوم

433

 161752183008اديان علي فيصل خلف

 527.0جامعة البصرة/كلية العلوم

434

 161751014018حسن ناصر فليح حسن

 557.0جامعة البصرة/كلية العلوم

435

 161751060059حيدر محمد فيصل خضير

 531.0جامعة البصرة/كلية العلوم

436

 161751084174كرار جاسم كاظم جبر

 527.0جامعة البصرة/كلية العلوم

437

 161741075147محمد عبد االمام عبد الزهره عبد علي

 610.0جامعة البصرة/كلية العلوم

438

 161742280006اماني ابراهيم شاكر عبد الحميد

 550.0جامعة البصرة/كلية العلوم

439

 161741094041علي موسى كاظم موسى

 559.0جامعة البصرة/كلية العلوم

440

 161742172021ساره سعيد طعمه محيسن

 567.0جامعة البصرة/كلية العلوم

441

 221741098005احمد عيدان طعمه غضيب

 513.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

442

 161742169027زهراء نجم عبود عبد هللا

 550.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

443

 271741034068مهيمن جاسم عبيد واوي

 543.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

444

 161742184113سارة خلف ثامر مايد

 496.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

445

 161742226043لقاء ماهر حبيب عزاوي

 506.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

446

 161742184127سهى عبد هللا فالح محمد

 522.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

447

 161721350011حيدر جعفر عبد الحسين جابر

 473.0جامعة البصرة/كلية القانون

448

 161721041023فهد فالح هادي صخي

 492.0جامعة البصرة/كلية القانون

449

 161721357015حسين عماد حمدي صالح

 478.0جامعة البصرة/كلية القانون

450

 161721052023ضرار فاضل عبد الرضا محمد

 486.0جامعة البصرة/كلية القانون

451

 161751352114عبد هللا عاطف عبد هللا زين

 412.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

452

 221741382001احمد بادي حسين جبير

 385.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

453

 161752206009بتول شراد عبد الواحد كريم

 416.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم البستنة والنخيل

454

 161752265005ايمن علي عبد الحسين موسى

 423.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

455

 161741028006حسن فالح خلف حسن

 398.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

456

 161742269012عبير شديد كاطع شعير

 392.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

457

 161751024019محمد عبد الرحمن محسن تفيج

 409.0جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم االسماك والثروة البحرية

458

 161722381040فاطمة عبد االمير ابراهيم محمد

 416.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

459

 161721311022كرار عبد الحسن شيخ مرتضى حسن

 410.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد
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460

 161722383046ضحى خالد قاسم نوفي

 418.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

461

 161722383026زهراء ياسين محيبس مشعل

 415.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

462

 161721006005جبار رزاق جبار عبد هللا

 425.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

463

 161721112042علي حسين فياض خشان

 438.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

464

 161721400162علي كاظم هاتو حلو

 435.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

465

 161722227019زهراء عبد الحسين كطان كاطع

 415.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

466

 161722162009زينه ابراهيم عبد علي منصور

 407.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

467

 161721056016حيدر مهدي محمد بدن

 429.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

468

 161721021012ضياء الحق علي معتوق مزبان

 410.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

469

 161721020043سعود صفاء كامل والي

 425.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

470

 161721020040سجاد اسامه سامي جمعه

 417.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

471

 161721135001إبراهيم حسن شلهوب رويض

 411.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

472

 161722231025كريمة موفق عبد هللا عبد الحميد

 415.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

473

 161751059037كرار عبد الزهرة عبد االمير عسل

 491.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

474

 161742280045سلسبيل علي عبد الجليل حسين

 460.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

475

 161742244018سلسبيل مجيد سوادي جعفر

 470.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

476

 161742383081هدى عادل عبد الساده حمزه

 453.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

477

 161742230046مريم عقيل منصور سلمان

 494.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

478

 161741112025فاضل خلف جابر صالح

 470.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

479

 161751001045حسن سعد كريم موحي

 499.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

480

 161751142002عقيل هاشم سعد جاسم

 491.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

481

 161751014003احمد سالم حسن عبيد

 498.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

482

 141721205111علي صناة ظعن عبد

 407.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

483

 161722200003اطياف حسن عباس سويد

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

484

 281721019055محمد حسين علي خلف

 424.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

485

 161721351007صالح احسان حزيم خوين

 434.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

486

 161752253012حوراء علي جواد كاظم

 497.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

487

 161752154025مريم سيف طعيمه عويز

 507.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

488

 161751300051علي زياره سمير سوادي

 494.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

489

 241742115014حوراء محمد عواد عبيد

 474.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

490

 291721014127علي كاظم سلمان محي

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

491

 281721010036عمار محمد صيوان طالل

 416.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

492

 281722057026غدير علي موسى احمد

 413.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

493

 281722058002اخالص نعيم ناصر عكلة

 418.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

494

 161742225033زينب ناظم احمد طاهر

 513.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

495

 161741135012سالم عبد القادر سالم زهير

 500.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

496

 161721400061حيدر عباس حسين محمد علي

 464.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

497

 161722401036بيداء اسماعيل يوسف يعقوب

 452.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

498

 161722199002ايمان بشير قاسم عبد

 478.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

499

 161722161004زينب احمد عبد اللطيف عبد الواحد

 565.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

500

 161722170040نور مهدي هاشم ظاهر

 443.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

501

 161742314004اكرام كاظم طالب مكطوف

 549.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

502

 161722173004ايات عالء طاهر علوان

 468.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

503

 161722257040مروة خليل خلف ماضي

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

504

 161722381021زهراء علي عبد المجيد حميد

 419.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

505

 161622173025فاطمه جالل عبد النبي حسين

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

506

 161722310009غفران فؤاد ابراهيم عبد هللا

 416.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

507

 161722310005زهراء احمد رزوقي خضير

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

508

 161722242034مروه ميثم ثامر صالح

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

509

 161722383038ساره فاضل عباس خلف

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

510

 161722287081فاطمة حيدر ناصر احمد

 440.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات
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511

 161722293002ابتسام سعيد علي معلة

 445.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

512

 161722231035نور الهدى حسن عبد الساده محسن

 413.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

513

 161722173049نور محمود راضي سلطان

 426.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

514

 161722200029سرى كريم كاطع طالب

 421.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

515

 161722383062مروه عبد الواحد راضي صينخ

 416.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

516

 161521049070مالك جواد كاظم عبود

 415.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

517

 281722093015ربى طارق جبار حسين

 408.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

518

 161721308005عباس جواد كاظم عرار

 412.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

519

 161722173006ايه محمد زاير محسن

 431.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

520

 161722255003حنان حميد عبد المجيد عبد الحسن

 412.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

521

 161721062053عبد هللا لؤي علوان عبد

 411.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

522

 161721020047عبد هللا لؤي عبد الحافظ عبد الحسن

 408.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

523

 161721051037ياسر عبد الكريم ابراهيم جمعه

 411.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

524

 161721049069علي ياسين خضير حريجه

 410.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

525

 161721047061محمد تقي محمود جاسم محمد

 420.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

526

 161721056013حسين ناجي سالم مطر

 412.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

527

 161721097060منتظر كامل عواد حصاد

 412.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

528

 161722236003اسراء حسن حسين عبود

 411.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

529

 161721030043محمد خير هللا جمعة هجول

 417.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

530

 161722211012تبارك حسن محمود حسن

 457.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

531

 161722169035نور الهدى مجيد عبد الجيلي طاهر

 438.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

532

 161721400070زيدون فاضل فرحان جاسم

 423.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

533

 161742145004اديان عبد الكريم علي حسين

 478.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

534

 161722173007بتول جاسم مطر عريده

 395.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

535

 161722173050هاجر داود عبد الوهاب داود

 405.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

536

 221721376029حسين جبر عويد هميم

 404.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

537

 161752383067نور عبد الباقي عزيز عبيد

 443.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

538

 161742380016ريم رعد خالد عيسى

 405.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

539

 161622274004سنا حسين خزعل عاشور

 401.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

540

 161621099009حمزة الزم محسن سلطان

 394.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

541

 161722194078نور الهدى علي جبر غالي

 398.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

542

 161722171042شمس هاشم حسن هاشم

 400.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

543

 161722242010بنين كريم مهوس محمود

 388.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

544

 161722210092نور اياد اسحاق اسماعيل

 390.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

545

 161722233056نور سعد سلطان جابر

 391.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

546

 161721352016تحسين علي حسن صادق

 401.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

547

 161722173026شهد حسين ياسين طه

 391.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

548

 161721062024سالم فؤاد ضاري سبع

 390.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

549

 161721020060علي عبود محمود احمد

 406.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

550

 161721049022حسين شاكر عناد موسى

 394.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

551

 161722223049نبأ عبد الحسين محمد مشتت

 392.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

552

 161722269002أالء باسم محمد ابو كيف

 395.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

553

 161722269018عائشة نعيم نوري فلفول

 390.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

554

 231721025023علي صبري مهدي حسين

 390.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

555

 161721012029مصطفى علي جابر لويج

 397.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

556

 221721073017علي جبار عبد نعمة

 411.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

557

 221721305011حسن فالح خلف سلطان

 416.0جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة

558

 161741357016حسين عبد الوهاب عبد الحسين خضير

 443.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

559

 161752257017فاطمة حاتم زايد نعيثل

 503.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

560

 161751085004أحمد حسن عبد الكريم حسين

 489.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

561

 171741206058مؤيد حسن ابراهيم دسوقي

 674.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل
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562

 171742285100زينب محمد بشير محمود

 679.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

563

 171742290074رُسل رعد عالوي محمد

 674.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

564

 171742233183هال ثائر محمود عبدهللا

 674.8جامعة الموصل/كلية طب الموصل

565

 171742233095زهراء محمد بشير محمود

 678.1جامعة الموصل/كلية طب الموصل

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

566

 171742233066ديمه حسام الدين عبد الحليم احمد

 677.6جامعة الموصل/كلية طب الموصل

567

 171751023059محمود الزم عزيز احمد

 606.0جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين

568

 171751028094وعدهللا فالح صالح يونس

 636.0جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

569

 171751012129مهند هاني ذنون محمد

 601.0جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

570

 171751017100عمر محمد يونس احمد

 613.0جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

571

 171751017035بالل مقداد عبد الجبار اسمير

 526.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

572

 171751017089علي حسين علي حسين

 523.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

573

 171751023071نوار معن علي ابراهيم

 520.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

574

 171751186026علي راجح عبدالحميد راجح

 557.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

575

 171751017020اسامة رائد اسماعيل فليح

 524.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

576

 171751351047قصي عزيز خضر محمد

 486.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

577

 331751037031يوسف عبد الرزاق مهدي صالح

 485.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

578

 171742268044رند وسام هاشم خليل

 635.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

579

 171742237083رحمة وليد الياس جرجيس

 630.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

580

 171741028172عبدالملك مروان محمد سليمان

 574.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

581

 171741028184عصمت ياشار عبدهللا محمود

 569.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

582

 171741022050شريف ادريس خير الدين شريف

 588.3جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

583

 181751340033علي خالد حسين عبد هللا

 486.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

584

 171751186032عمر فراس محمود ابراهيم

 477.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

585

 171742285004اسراء عمار احمد ادهام

 573.0جامعة الموصل/كلية العلوم

586

 171741019068عمار محمد عبدالرزاق عبدالقادر

 542.0جامعة الموصل/كلية العلوم

587

 171741084039سعد فتحي حسين مطر

 523.0جامعة الموصل/كلية العلوم

588

 171742296015امينة مروان حمودي شيت

 530.0جامعة الموصل/كلية العلوم

589

 171742286163عائشة عصام محمد جاسم

 543.0جامعة الموصل/كلية العلوم

590

 171741186058مصطفى محمد يونس ذنون

 527.6جامعة الموصل/كلية العلوم

591

 171742294272هاله رافع سالم محمود

 532.0جامعة الموصل/كلية العلوم

592

 171741026157صكر بشير حامد رفاعي

 545.0جامعة الموصل/كلية العلوم

593

 171741017272محمود نشوان محمد شيت احمد

 525.0جامعة الموصل/كلية العلوم

594

 311742044016سرى حمد عبيد محيسن

 518.0جامعة الموصل/كلية العلوم

595

 171741015118عمر فارس خليل ابراهيم

 464.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

596

 171742286132سارة محمد احمد عبداللطيف

 528.9جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

597

 211751053020حمزة نجم عبد هللا نجم

 394.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

598

 161752169100ميس قيس عبد الحسين عبد علي

 401.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

599

 171741028152عبدالرزاق صالح احمد حسون

 419.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

600

 171741015152محمد عماد احمد جاسم

 420.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

601

 171741017147عبد هللا محمد جار هللا علي

 415.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

602

 171721084034رضوان صالح محمد احمد

 404.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

603

 331721053020محمد خالد طاهر ذنون

 403.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

604

 171721012106عمر عماد خلف مصطفى

 475.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

605

 171721032065عبد الكريم جاسم علي عطيه

 411.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

606

 171721351021اسامة بشار جمال خليل

 392.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

607

 171721012085عبد السالم عبد الناصر عبد السالم سليمان

 426.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

608

 171721020039عبد هللا محمد ابراهيم محمد

 395.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

609

 171721012130محمد بشار هاشم بشير

 469.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

610

 171721024010احمد محمود رمضان محيميد

 403.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

611

 171721028142مهند عامر هاشم حسين

 406.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

612

 171721028066عبد هللا علي حسين سليم

 408.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

صفحة  12من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

613

 171721024025طه عبد الرزاق طه عبد الرزاق

 437.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

614

 171722299052فاتن قصي عبد الحميد حمودي

 434.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

615

 171721027175ليث شامل ذاكر محمد

 396.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

616

 171721143020حكم اكرم محمد عبدالقادر

 441.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

617

 311751024006احمد معن ابراهيم خليل

 413.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

618

 311742002009ميالد قحطان محمد علي أحمد

 442.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

619

 331752080012عبير بشار سعد هللا محمد

 403.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

620

 171721011017بشير محمد بشير احمد

 412.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

621

 331621015052عمران محمد صالح محمد شيت احمد

 387.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

622

 171741157003امير مروان عبد الهادي محمود

 434.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

623

 171721011028حيدر هاني علي يونس

 439.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

624

 331721001062عبد العزيز مروان عبد المنعم عزيز

 417.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

625

 331721050003احمد فارس طه احمد

 414.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

626

 311721010002احمد خليف عزيز احمد

 392.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

627

 311721023010سعد صلبي هندي صالح

 392.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

628

 311721004035عمر عبد الكريم صالح عطا هللا

 393.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

629

 331721028006يحيى ضويحي حسن علي

 392.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

630

 171721026270مصعب سعد محمد عبد القادر

 396.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

631

 171721017047عبد الرحمن علي غالب عبد الرحمن

 473.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

632

 171721020112مهند محمود احمد جاسم

 429.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

633

 111751002003احمد خضر حسين كاظم

 431.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

634

 191621301010سعد هالل مهيدي مروح

 394.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

635

 111522105020دعاء صدام بادي فهد

 396.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

636

 101721036004احمد قتيبه يونس ناجي

 430.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

637

 151722042094هاجر محسن داخل رضا

 402.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

638

 141721003012ايمن حسن عباس علي

 399.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

639

 261721018082مصطفى هادي عويد جاسم

 398.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

640

 171742285096زينب عامر فتحي محمود

 606.0جامعة الموصل/كلية التمريض

641

 171742292078نور الهدى جاسم يحيى زكي

 578.0جامعة الموصل/كلية التمريض

642

 171742237059حنان سامي عبدهللا علي

 635.0جامعة الموصل/كلية التمريض

643

 171742315139هبة رعد عبد هللا شهاب

 578.0جامعة الموصل/كلية التمريض

644

 171742268055زينب محمود احمد محمد

 590.0جامعة الموصل/كلية التمريض

645

 171741017311ياسر حسن علي حسن

 469.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

646

 331741070197فرحان سعود طالع زحيمان

 407.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات/قسم المحاصيل الحقلية

647

 181741332032رائد علي احمد عبد

 382.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات/قسم المكائن واالالت الزراعية

648

 171721026071حمزة رياض عبودي حمودي

 408.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

649

 311751070006احمد ماهر رمزي عبد الجبار

 419.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

650

 171721144031حامد ياسين احمد حنش

 409.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

651

 331721007033عمر محمد عمر روضان

 397.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

652

 181721351036عبد الرحمن محمد محمود حمد

 401.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

653

 331722039003دالل علي جعفر اسماعيل

 388.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

654

 121721036011عمر كريم حمد جوير

 402.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

655

 101721016085محمد كريم محمد سعيد

 387.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

656

 101721016090محمود عطيه ياسين طه

 404.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

657

 331721001003ابراهيم محمد جميل خليل

 395.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

658

 181721059014بدر جمال شحاذه صالح

 391.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

659

 181721059022عبد هللا صالح محمد عجيل

 396.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

660

 181721317010عبد حمد عالوي جذل

 388.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

661

 171721012054حسن منهل ابراهيم محمد

 414.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

662

 171721017009احمد شهاب احمد صالح

 410.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

663

 171721026275مهيمن بشار نجيب خليل

 474.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

صفحة  13من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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664

 171722285039رند زياد محمد احمد

 465.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

665

 191721357009امجد حميد زغيبي عليج

 398.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

666

 171721363603محمد اكرم خيري محمد

 410.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

667

 171751027072علي حسين سالم مجيد

 410.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

668

 181721340035حسام رمضان خلف حمد

 386.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

669

 261721018039سلوان خيري وناس المي

 399.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

670

 181721131004انمار ياسر محمود عليوي

 405.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

671

 181721029008حسين حمدي علي ابراهيم

 391.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

672

 191721005035مهدي عبد الستار مهدي صالح

 402.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

673

 181721086029عبيد مرعي محمد عيسى

 392.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

674

 181721131019محمد عماد خلف محمود

 396.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

675

 331621017003امير كنعان جمعه سليمان

 388.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

676

 181721306003احمد راضي علوان محمود

 387.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

677

 181721047070علي أعريبي عز الدين قنديل

 391.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

678

 321621042002احمد شاكر محمود فراس

 404.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

679

 201721009054شاكر اسماعيل ابراهيم احمد

 394.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

680

 181721335047سيروان علي حسين خلف

 394.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

681

 231721001031عبد هللا احمد عبد هللا عبد

 386.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

682

 231721174030مصطفى رياض مراد جلوب

 405.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

683

 331621007115هذال عاصي محمد زيد

 406.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

684

 281721019008جهاد رزاق عبد االمير عبد الحسن

 394.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

685

 211721219013حيدر احمد جميل عبد

 405.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

686

 211721264023علي مجيد احمد سلمان

 391.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

687

 211721081048محمد حاتم اسماعيل منصور

 419.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

688

 211721076037سرمد محمد امين اسماعيل خورشيد

 398.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

689

 211721072013مصطفى خليل حمد كاظم

 408.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

690

 211721030049محمود مجيد خلف حمود

 408.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

691

 211721030062يوسف عمار اسكندر سلمان

 413.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

692

 141721015159مهند حميد عبد هللا طرفه

 390.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

693

 211721013010احمد عبد الخالق احمد عبد

 393.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

694

 211721001070محمد كامل هاشم محمد

 399.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

695

 211721054015ايمن رعد احمد علو

 406.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

696

 211721057014منذر نعمان خميس علهم

 398.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

697

 211721038040حسين علي جلوب رشيد

 400.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

698

 191721020049وليد خالد ثابت زغيبي

 393.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

699

 321721060058عبد هللا سعود محمد خليفه

 401.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

700

 261741011034حسن منصور حسين حميد

 397.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

701

 271751047007حسن علي محمد عبد هللا

 411.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

702

 181751004044طيب فرج احمد محسن

 407.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

703

 161751357192عبد هللا عبد الكريم محمد عبيد

 403.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

704

 331751037016عبد هللا وليد ادريس ذنون

 406.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

705

 331741008018رؤوف خليل حسن عمر

 423.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

706

 191721347031اكرم ساهي عطوان عباس

 388.0جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد

707

 171741144139مصطفى اكرم حسان محمود

 452.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

708

 171741080158محمد ماهر قاسم امين

 468.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

709

 171741017020احمد رعد فتحي حسن

 471.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

710

 261751159002حسين شمخي جابر حسين

 431.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

711

 211751053051محمد علي سحاب مطر

 433.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

712

 271751400013عبد العزيز علي محمد عبد هللا

 436.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

713

 231751051050عمر محمد عباس عبدهللا

 427.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

714

 311742049081نعمه احمد يحيى جارو

 451.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  14من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

715

 131742101065نبأ احمد محمود احمد

 444.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

716

 311752039008هبة وليد صديق محمد

 446.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

717

 201751051021نزهان رجعان اسود كريم

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

718

 171741142006احمد عبد الكريم حمادي ياسين

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

719

 331751001016خالد اسماعيل محمود محمد

 457.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

720

 331751015025يونس ذنون يونس جردو

 485.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

721

 171751015012احمد منهل محمدنذير عبدهللا

 456.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

722

 291741153029حسن علي عاكول مالجي

 460.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

723

 171751011085عمر محمود ابراهيم عبد هللا

 447.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

724

 171752315018سارة سعد احمد محمود

 440.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

725

 171751011032خيري الدين هيثم خيري قاسم

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

726

 171741010034علي هالل عزيز يحيى

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

727

 201751259138عمر حسين خميس خليل

 427.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

728

 171751026141كرم مؤيد فتحي يونس

 457.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

729

 171721005070علي راجح مشعل محمود

 475.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

730

 171751028004احمد انور علي جمعة

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

731

 171721028137معاذ حسن سليمان حسين

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

732

 171722302079ميسم عبد السالم محمد يونس

 508.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

733

 171722302085نور غالب صبار سلمان

 438.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

734

 171721028077علي احمد رجب حيمد

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

735

 171721027201محمد علي اسماعيل يونس

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

736

 171721027245ياسر احمد انور عبد الحميد

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

737

 171721027112عبد الرحمن شفاء محمد علي حسين

 485.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

738

 171721144044خالد وليد خالد مجيد

 517.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

739

 171721005095كرم نايف مطر محمد

 449.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

740

 171721017071كرم فارس عبد القادر محمد

 450.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

741

 331722040006ايه علي احمد حسن

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

742

 331721009017عادل ابراهيم جدوع عبد هللا

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

743

 171721015099محمد رياض حامد محمود

 461.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

744

 171721017046عبد الرحمن حسين يوسف صالح

 433.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

745

 171721020081نوار رائد مصطفى محمود

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

746

 171721020107محمد كامل عبد الجبار مجيد

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

747

 171722291041رسل جمال فائق عزيز

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

748

 171722302047زينب زياد زكي يونس

 528.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

749

 171721005048سفيان بدر جبر فتحي

 511.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

750

 171721005049سمير احمد خلف حميد

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

751

 171721351058صالح عزيز خضر محمد

 471.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

752

 171722251065نور اسعد احمد محمد

 436.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

753

 171721080098فراس محمود عبد هللا جمعة

 473.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

754

 171721015124مصطفى منهل اسماعيل حسين

 521.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

755

 171752285020مريم طالب كل محمد محمد

 524.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

756

 261722102050مياده صالح ديو برهان

 444.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

757

 211721053010صكر محمد ثابت خلف

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

758

 311721002033محمد احمد صالح خلف

 473.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

759

 201752282037زينب صدام يونس عباس

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

760

 311741070113يوسف طلعت محسن صديق

 546.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

761

 171721144127محمد علي مولود محمد

 509.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

762

 171722286030رنا رائد حكمت محمد سعيد

 409.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

763

 171742302044ايالف عمار حمزه خضر

 409.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

764

 311722043018عبير جمعه اسكندر خلف

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

765

 171722267049رفل محمد ابراهيم محمد

 409.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

صفحة  15من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

766

 141722081029طيبة اركان عبد عدنان

 390.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

767

 311722031006رسل شهاب احمد محمد

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

768

 111752068006الزهراء ياسين حداوي عبود

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

769

 111742215091نور عدنان كريم عباس

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

770

 311742030008هبه خالد عبد المنعم عبد الحميد

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

771

 311742044040نور حروبي كصير هويدي

 414.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

772

 311742081014ضحى حمد عبيد محيسن

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

773

 311742039048ياسمين ليث صالح عبد هللا

 392.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

774

 331752019007كوثر عبد الهادي عبد القادر صالح

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

775

 311742058002اسراء رعد فخر الدين محمد شيت

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

776

 331752080008ريم خضر عبد الرحمن مرعي

 392.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

777

 331722040012حنين محمد ابراهيم شاكر

 387.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

778

 171721080147نعمة خليل ابراهيم محمد علي

 393.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

779

 331721026031مغير حازم فرحان حمود

 412.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

780

 171722294017زينه محمد رفعت عبد الحميد قاسم

 471.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

781

 171721028156يوسف محفوظ عبد المجيد شهاب

 393.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

782

 171721019002ابراهيم نبيل ابراهيم محمود

 468.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

783

 331721001093محمد فارس ذياب حماد

 391.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

784

 331721063008خيري خديدا حيدر خضر

 392.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

785

 171722294024صبا محمد محمود يحيى

 472.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

786

 171721017051عبد هللا عزيز عبد هللا عزيز

 395.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

787

 171721027082زيد محمود يونس اسماعيل

 409.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

788

 311722049066رفل ودود صبحي مال هللا

 416.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

789

 171721032061عبد الرحمن حارث رفاعي ياسين

 391.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

790

 171722231008امنه محمود وعد هللا عزيز

 433.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

791

 171721021137وليد خالد اسماعيل خضير

 406.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

792

 171751024045عبد الرحمن وعد عائد قاسم

 419.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

793

 181721047071علي خليل علي رشيد

 389.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

794

 331621032036ممدوح متعب حنيف خليف

 390.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

795

 181721022015عبد هللا منديل دحام خلف

 394.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

796

 311621017015قصي محمد جاسم محمد

 399.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

797

 311621002021فالح حسن عبد هللا حسن

 393.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

798

 171721080144موفق منهل زيدان خلف

 415.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

799

 171722232039سحر صبحي اخضير محمد

 405.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

800

 331751031001معد عبد هللا جاسم ابراهيم

 414.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

801

 171721012051حسن حسين ابراهيم محمد

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

802

 171721019040ريان ابراهيم مرعي حسن

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

803

 171721027070حيدر محمد حسن محمد

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

804

 171721019143يحيى انور قاسم يحيى

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

805

 171721016084علي وليد عبد هللا احمد

 474.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

806

 311721019028حمزه ميسر يونس قاسم

 401.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

807

 331722039001ايالف فارس نوري جاسم

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

808

 331722040010جوان اكرم صديق عوني

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

809

 331721070052سلطان محمد ابراهيم عبد هللا

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

810

 311721001005ايمن عثمان محمد عطية

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

811

 331721019002بدر الدين امير جاسم محمد

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

812

 331721400009براء محمود عبد هللا صالح

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

813

 171721012033امجد دريد محمد عثمان

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

814

 171721011067عمر داؤد سالم ذنون

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

815

 171721015084كرم حسين سعد هللا عباس

 506.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

816

 171721015095محمد خيرالدين شهاب احمد

 478.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  16من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي
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المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

817

 171721032049سيف هيثم احمد حامد

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

818

 171721027026احمد محمد سلطان عيدان

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

819

 171721017018امين موفق امين محمد

 403.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

820

 331721053007رعد عدنان حمو طاهر

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

821

 311722001002شهد عدنان ياسين لجي

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

822

 331721011008حسان ابراهيم سنجار عمر

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

823

 171722295059نور عاصم محمد مطر

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

824

 171721021095محمد طه محمود محمد

 405.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

825

 171721012167نشوان محمد فاضل جرجيس

 403.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

826

 171721080070عبد العزيز نشوان خليل اسماعيل

 423.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

827

 171741343005عالء احمد عيسى مصطفى

 426.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

828

 331741070174عمار عبد الحميد مجيد عيسى

 424.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

829

 331741070270هاشم فارس احمد محمد

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

830

 331741070063حواس علوان هادي بدر

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

831

 231621198030ماجد طعمة عكاب حاجم

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

832

 201721229003سليمان امين محمد يونس فارس

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

833

 211721279022علي مجيد حميد عبد هللا

 415.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

834

 141722143006انفال محمد امين جميل ياسين

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

835

 331721070094كرم حاتم احمد حبش

 407.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

836

 331721033002حسن كرجي نهيان شالل

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

837

 331721026019فهد خلف سالم حسين

 410.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

838

 311721001007بدر سالم ذياب عكيل

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

839

 331721001114محمد خليل ابراهيم خطاب

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

840

 211751053034علي احمد خلف مطر

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

841

 271741036019باقر حكيم عبد الحسن اسماعيل

 403.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

842

 211751272082محمد ثابت كريم محمد

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

843

 111751005039علي حامد مريمش نصيف

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

844

 241741207149كرار سالم طه عبد

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

845

 181741004085عبد هللا عمر محمد عطان

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

846

 311741001008ايمن محمود حسن محمد

 430.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

847

 311741001011حمزة اسود خلف بشير

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

848

 231741255009اياد رعد مطر مرموص

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

849

 311741070125ناريز ميسر طه عامج

 424.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

850

 311741074012بارق فايز مطلك ابراهيم

 405.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

851

 311741019007اسامة عبد هللا اسماعيل علي

 409.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

852

 331742010006هيام مصطفى محمد احمد

 410.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

853

 311741011106يوسف عز الدين عباس شاكر

 410.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

854

 331751022002احمد جمعه احمد عارف

 425.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

855

 171741028252محمد خيري طه محمد

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

856

 331742016003آمنة زكي عون الدين ابراهيم

 433.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

857

 331741058057محمد عاصم يونس قاسم

 421.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

858

 171721017092مصطفى احمد محمد سعيد

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

859

 171721020098عبد هللا محمد احمد علي

 410.0جامعة الموصل/كلية االثار

860

 181741035030سعد نوري مصطفى ابراهيم

 394.0جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

861

 181751036027عبد هللا محمد اسعد طه

 398.0جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

862

 331741070150عبد الملك عبد الصمد محمود حسين

 419.0جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

863

 181721131018محمد ضامن محمد عبد هللا

 397.0جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

864

 191721075004احمد خالد فريح حمود

 391.0جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

865

 171722357030مها خالد عبد المحسن حسون

 445.0جامعة الموصل/كلية الفنون الجميلة

866

 171721018056رمضان سمير سالم حامد

 417.0جامعة الموصل/كلية الفنون الجميلة

867

 221751019036حسين محمد كاظم كاطع

 561.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة

صفحة  17من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

868

 141741013044مرتضى أمجد عطيه غافل

 610.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

869

 231741185012طه نعمان هادي كاظم

 643.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

870

 151741071187علي كريم دعير رجب

 583.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

871

 131742101060مريم ماجد غالم رضا احمد

 580.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

872

 271751036022حميد زاهد حميد مجيد

 513.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

873

 131742095008رفل علي حسين ثجيل

 579.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

874

 131742099013ذرى سلمان عباس سلمان

 599.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

875

 131742104038فاطمه حسين محمد عباس

 583.3الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

876

 111742114076سراء فارس سعيد مالك

 605.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

877

 131742087066فاطمه رائد عبد الخالق خضير

 610.1الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

878

 161741128009محمد فؤاد كاظم عريبي

 666.0جامعة الكوفة/كلية الطب

879

 161741060064عبد الرحمن قاسم محمد سعيد

 667.0جامعة الكوفة/كلية الطب

880

 281742055035سارة عادل زغير محيسن

 667.0جامعة الكوفة/كلية الطب

881

 241742093016بنت الهدى حيدر عبد العالي محمد

 666.0جامعة الكوفة/كلية الطب

882

 281741008062مرتضى عبد الجليل الزم كاظم

 671.0جامعة الكوفة/كلية الطب

883

 251741031205حسين علي جاسم محمد

 667.0جامعة الكوفة/كلية الطب

884

 291741007111عباس كريم جهيد ظاهر

 668.0جامعة الكوفة/كلية الطب

885

 251742084100حوراء سجاد شاكر شنشول

 519.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

886

 251742100136مريم ناصر حاتم محسن

 571.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

887

 271741014034حيدر ازهر عبود شاكر

 539.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

888

 251742062066افنان صباح محمد حمد

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

889

 251742062245حنان رشيد مجيد جابر

 533.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

890

 281752058009زينب رعد علي موزان

 466.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

891

 281741002023علي محسن حسن صالح

 538.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

892

 161751060211هاني حسن زغير عبيد

 490.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

893

 161751033138منتظر عقيل هبات هاشم

 468.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

894

 161751033028حسن هادي جاسب عطوان

 476.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

895

 221751098040مصطفى عبد االمير نفل سايب

 474.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

896

 231742117089فاطمه جاسم محمد حسين

 543.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

897

 241742081017بنين علي كامل ابراهيم

 545.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

898

 251741013012حيدر نوماس كنبر طاهر

 541.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

899

 251741031697محمد ميثم ماجد حميد

 550.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

900

 251751044008احمد علي ابراز حلبوص

 487.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

901

 251721122041حسين حمزه راشد ناصر

 448.0جامعة الكوفة/كلية القانون

902

 251722078133وفاء حسن كاظم شبيلي

 554.0جامعة الكوفة/كلية القانون

903

 251722096021سجى رزاق جبار ابراهيم

 485.0جامعة الكوفة/كلية القانون

904

 251721152033نجاح طالب كاظم عباس

 436.0جامعة الكوفة/كلية القانون

905

 251721024263كاظم عزيز عبد السجاد هادي

 452.0جامعة الكوفة/كلية القانون

906

 251721024270كرار حيدر عوده حسون

 430.0جامعة الكوفة/كلية القانون

907

 251721012150صالح مهدي خليدان حلو

 428.0جامعة الكوفة/كلية القانون

908

 251721012328نمير فاضل كامل بنيه

 445.0جامعة الكوفة/كلية القانون

909

 101721202015سجاد احمد جاسم هاشم

 419.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

910

 281721019090وسام حسين جبار كريم

 426.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

911

 251721008106مؤمل حسين عبد الحسن درويش

 408.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية
 419.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

912

 231721038063وليد حسين ناصر عبود

913

 271722099046سجى حاتم كامل كناوي

 406.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

914

 141722141005شهد عبد الكريم محمد عبد الكريم

 404.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

915

 131721011070علي ابراهيم شنون حسين

 405.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

916

 251721024224علي شامل غازي عبد النبي

 408.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

917

 251751044048سيف نوفل صالح مهدي

 471.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

918

 231722100039منار سليم حسين ناصر

 411.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

صفحة  18من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

919

 221721266001احمد كامل ثجيل ونان

 412.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

920

 251741001193علي عبد الحسين نعمه سلمان

 641.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

921

 251742062824ضي علي محمد حسين علوان

 621.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

922

 241741006044محمد عماد عدنان غازي

 639.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

923

 251741009181علي عصام فريد نعمه

 434.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

924

 291751400003صادق سفر والي فزاع

 401.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

925

 161751024015علي عبد الحسن الزم شري

 402.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

926

 141721038069زكريا خالد كاظم عبد النبي

 543.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

927

 251751010053زيد سالم مجيد محمود

 547.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

928

 251722171019نبأ طالب اخضير محسن

 426.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

929

 251722091037زهراء محمد رضا عبد الرزاق نعمه

 440.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

930

 251722066041نور الهدى سالم عبيس غازي

 567.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

931

 251722066039مروة كاظم جياد بريس

 430.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

932

 291721028125محمد عزيز علي ابو اللول

 430.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

933

 251721039001حسن سالم ورير جالب

 469.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

934

 251721008103ليث حسين علي عيسى

 443.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

935

 251721011002احمد خالد رشاد فاضل

 511.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

936

 251721113030محمد زيدان ظاهر حبيب

 427.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

937

 251721122042حسين سالم موسى بصبوص

 425.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

938

 251721150043عباس كامل صبري جاسم

 427.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

939

 211721221008مصطفى سعد حسام محمد

 415.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

940

 251722079039زهراء جبار كريم حسون

 417.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

941

 211721021009عبد الوهاب صالح علي حسين

 409.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

942

 211721251004احمد خميس حمد محمود

 408.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

943

 131721004009ايمن ماهر رشيد عبد

 425.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

944

 141722140062زينب اياد عباس علي

 419.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

945

 131721252095مالك يحيئ خلف عبد

 422.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

946

 121721032024باقر جعفر عبد هللا علوان

 414.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

947

 111722108043زينب فاضل طالب ضيف هللا

 408.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

948

 251751044015امير طالب نجم عبد

 473.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

949

 251751010082علي حسن سلمان عراك

 457.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

950

 251752062004آيات عقيل ناجح عباس

 442.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

951

 251742059427ميساء عبد االمير عبد العباس عبد الحسين

 496.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

952

 241742100081هديل احمد كريم حرج

 455.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

953

 221751302033علي شعالن معيدي عكال

 476.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

954

 251721024203علي حاتم سعد عبد الحسن

 421.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

955

 251721022026مرتضى هاشم محمود محمد

 427.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

956

 291721001055حسين عالوي سريح مهدي

 418.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

957

 281721021027علي فاضل لفتة مجيد

 426.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

958

 261722072004براق حميد عيفان جاسم

 411.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

959

 291721001093عباس حيدر تركي عطيه

 418.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

960

 251722111042وئام جبر محمد صراوه

 433.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

961

 251722082024رقية جاسم نعمة حسين

 419.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

962

 251721027042عالء فيصل يوسف عطيه

 417.0جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد

963

 251742062762شهد جاسم محمد غائب

 626.0جامعة الكوفة/كلية التربية

964

 251722102012مريم جعفر كاظم طليب

 600.0جامعة الكوفة/كلية التربية

965

 251752089013فاطمه سعد خزعل جابر

 606.0جامعة الكوفة/كلية التربية

966

 251752059022ايمان علي سعيد درويش

 599.0جامعة الكوفة/كلية التربية

967

 251722053031مريم عامر موسى جواد

 426.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

968

 241722140066كاثرين مظفر فاضل كاظم

 421.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

969

 251722086116زينب كاظم عبد الزهرة عباس

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

صفحة  19من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

970

 251722089048نور عقيل جاسم حسين

 467.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

971

 251722086123سارة محمد جمعة رضا

 427.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

972

 251722066023رندة حيدر محمد رشيد

 437.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

973

 251722090008سارة حسين عبد نور جمعه

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

974

 251722066001آمنة عائد فاضل حسن

 430.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

975

 251742082006بتول صاحب هالل زاير

 494.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

976

 251752059232فاطمه هادي سمير مزهر

 477.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

977

 251742096060رقيه علي شاكر عبد علي

 509.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

978

 251752062160هدى هادي غلوم علي عبد الحسين

 488.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

979

 251742122124علياء ناصر حسين هادي

 486.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

980

 251752059132زهراء فيصل هادي بريس

 471.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

981

 251752170037ريام ماجد حميد غضبان

 495.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

982

 251742084434نور احمد صاحب كاظم

 567.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

983

 251742084001ألق حافظ جواد ظاهر

 480.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

984

 251742075067وفاء كاظم هادي هاشم

 474.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

985

 251752170056ساره صالح ناصر حسين

 488.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

986

 241752114051زهراء عقيل كاظم سلمان

 485.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

987

 231742109088رسل عمار عباس سلمان

 498.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

988

 231742078011دعاء عبدالرحيم مهدي كاظم

 487.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

989

 271742063196نور احمد بشير مطرود

 495.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

990

 251722088002اسراء عويد عبد الحسن حبيب

 466.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

991

 251722056036تبارك عماد نعمه نجم

 435.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

992

 251722068010ايمان رحيم محمد ابراهيم

 431.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

993

 251752075029ضحى هيثم رزاق متعب

 436.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

994

 251752062118فاطمه موفق رزاق مجيد

 461.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

995

 251752059158زينب علي فليح حسن

 431.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

996

 231751013023عالء ماجد عبد شبيب

 427.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

997

 251752085012رهف رشيد عبد اليمه كنكون

 479.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

998

 251751157172محمد بسام محسن عبيس

 518.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

999

 251722082078نور نومان عبيد جزار

 417.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

 251721113021 1000علي جمال حسين جياد

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722086197 1001نور الهدى عدنان فرحان علي

 427.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721038060 1002منير علي سهر حسن

 411.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721027061 1003محمد حسين عبد كاظم

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 241721022012 1004عباس شهيد محسن كريم

 427.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722170010 1005ايه غالب كاظم عبد

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721023010 1006بهاء الدين علي مجيد سعد

 411.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 211721220010 1007عبد الكريم تركان عبد الرحمن كاظم

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 211722156001 1008ابتهال حسين مجيد صالح

 410.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722096011 1009رسل قاسم جابر حسن

 412.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722066043 1010نور نزار ناجي حمزة

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721201013 1011محمد علي ضياء سليم حسين

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721019026 1012عبد هللا حسين علي هاشم

 414.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722056051 1013حوراء جاسم محمد علوان

 412.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721163023 1014عبد هللا سعد عبيس مانع

 426.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721027023 1015حيدر رحيم محمد عالوي

 424.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721156029 1016علي محمد جبر عباس

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721013017 1017حسين جليل شالل شياع

 435.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721009104 1018مشرق حامد هاشم جاسم

 424.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 221721015014 1019عباس فالح طارش سعود

 411.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 221721010047 1020علي تقي محمد علي كاظم

 417.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

صفحة  20من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 211721077073 1021عباس فاضل محمد علوان

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231722152005 1022زينه عبد الحسين رحيم عطيوي

 410.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 221721090007 1023احمد كامل محسن جبار

 410.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 141722075012 1024انسام عبد النبي شايع كاظم

 419.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 141721206010 1025جبار ستار جبار شبيب

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251742058010 1026بيداء سعد عبد العباس حسون

 489.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251752076030 1027زينب عبد الزهرة تركي فريح

 463.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721012002 1028أسامة فاضل مرهون رايح

 420.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721024217 1029علي رزاق عبد سعد

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 291722078025 1030حوراء علي حسن عبد الواحد

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721024058 1031جواد كاظم محمد علي هادي

 412.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 261721013115 1032عبد هللا عالء حسين كاظم

 421.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722081017 1033نور حسين منشد جاسم

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231722098026 1034حوراء عقيل حمزه عبد الرزاق

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251721122079 1035عبد هللا حسين علي حسين

 428.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722075004 1036آيات معاذ علي ابراهيم

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 231721164042 1037علي جليل حسين شخير

 432.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

 251722078120 1038نور صباح علي حسين راضي

 401.0جامعة الكوفة/كلية االثار

 251722085092 1039نور عزيز عبد السجاد هادي

 395.0جامعة الكوفة/كلية االثار

 251752084056 1040رغده غانم حسين كاظم

 451.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251721025025 1041حسن داخل ذياب كاطع

 405.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251721022008 1042رضا اسماعيل حلب فاخر

 414.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251722082046 1043سوزان غافل عبد زيد بهير

 413.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251722170044 1044ساره مهدي خضير زغير

 402.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251722058007 1045زهراء هاشم عباس خضير

 403.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 241721014008 1046حسين علي نايف كريم

 407.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251722170045 1047سراب انعيم عبد الساده كاظم

 404.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

 251751031003 1048آحمد لؤي محمد رضا كاظم

 486.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

 181751016033 1049مصطفى صائب صالح فياض

 534.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

 181751306011 1050محمد فواز اسماعيل عبيد

 524.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

 181751002001 1051ابراهيم فائق اكرم احمد

 509.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

 181751041060 1052يونس احمد طايس طه

 471.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

 181751021020 1053مصطفى كمال محي صالح

 488.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

 181741098013 1054محمد كمال عفر عبد العزيز

 540.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742237008 1055ايه ذبيان حسين عبدهللا

 557.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742347007 1056سيناء صباح عيسى دلي

 549.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181741073025 1057زيد عبد القادر عبد هللا جاسم

 559.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742183043 1058سبأ سعدون محمود خلف

 537.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181741069007 1059حاتم فرحان محمد حسن

 540.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742256013 1060سبأ مجيد حميد احمد

 542.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742256024 1061كوثر زيد محمود منكي

 548.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181742181012 1062نهال محمد محمود شكر

 533.0جامعة تكريت/كلية العلوم

 181752183008 1063انفال زياد محمد علي

 459.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181752242032 1064رنده عبد الحميد نزيه احمد

 466.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181741089013 1065احمد عماد خالد حافظ

 480.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721095007 1066خالد جمال جاسم محمد

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721021006 1067الحسين عبد هللا حسين محمد

 433.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181722269005 1068دعاء لؤي طه حميد

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181722183004 1069افاق عدنان اكرم احمد

 428.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721346003 1070احمد اسماعيل حسين علي

 432.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181722181031 1071نور مصطفى ناظم عبد هللا

 501.0جامعة تكريت/كلية الحقوق
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للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 181721116012 1072ضياء محمد مصلح عطيه

 429.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721029039 1073محمد كفاح خلف جاسم

 436.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181722261003 1074امنة عبد القادر عبد الرزاق عبد اللطيف

 441.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721340060 1075رعد عبد هللا طلب حمادة

 445.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721139045 1076مصطفى عالء صالل حمادي

 434.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721029025 1077عثمان عبد مجيد محمود

 426.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

 181721073001 1078ابراهيم زياد محمود عبد هللا

 407.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 111742126034 1079فرح رمزي عبد المحسن مجيد

 443.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721073090 1080نايل تحسين حمود طلك

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721064027 1081محمد فاضل فهد مهدي

 409.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721051010 1082عمر اسماعيل خلف صالح

 408.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721064013 1083سيف مهند حميد محمد

 412.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721073035 1084ضرغام احمد سفر اسماعيل

 410.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721064006 1085حسين زكي حسن محمد

 408.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721311006 1086اركان سامي احمد محمد

 415.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721014012 1087حازم محمد ثامر احمد

 419.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 121722112114 1088نجاه فواز حطاب رحال

 419.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181722269027 1089هبه غالب ابراهيم ضاحي

 415.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 101722076028 1090سيماء عماد خالد اسماعيل

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 211721279014 1091رافع محارب خليل جليل

 414.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721029019 1092طه علي احمد ابراهيم

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 181721073008 1093احمد نوفل عبد الرحمن مصطفى

 410.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 111741006078 1094يوسف احمد حامد محمود

 641.0جامعة تكريت/كلية التمريض

 181741137005 1095اورنس سيار محسن علي

 650.0جامعة تكريت/كلية التمريض

 181742170003 1096اسماء نوري فيصل ناصر

 635.0جامعة تكريت/كلية التمريض

 211741282042 1097علي محمود حميد خلف

 392.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 131751014042 1098عمر عبد الصمد اسماعيل وشل

 396.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

 181751057017 1099محمد سالم قدوري حمد

 389.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 181741332028 1100خالد حمود عصمان عبيد

 400.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 181741332018 1101ايمن نوري تركي حمد

 396.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم التربة

 181751400122 1102مصطفى يونس ابراهيم جاسم

 386.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم التربة

 181741332036 1103طه فارس طه باييز

 398.0جامعة تكريت/كلية الزراعة /قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي

 181751073029 1104عباس قاسم عباس محمد

 419.0جامعة تكريت/كلية الزراعة /قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي

 181742190005 1105شيماء خلف مصطفى محمد

 412.0جامعة تكريت/كلية الزراعة /قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي

 181751086007 1106حسام صباح سفر عطية

 391.0جامعة تكريت/كلية الزراعة /قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي

 181751086021 1107عبد هللا قيس خليل شاكر

 400.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 181742189008 1108انفال زيد علي احمد

 403.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 311742058023 1109رحمه ناصر فرحان حمود

 401.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 181751347029 1110فاضل احمد فاضل عباس

 398.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 181751057018 1111منير قيس منير مهدي

 393.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 201741067097 1112سفيان عدنان محمد عكلة

 388.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 181741089031 1113سفيان علي ابراهيم مطر

 408.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

 181752222003 1114بيادر حكمت خضير عباس

 400.0جامعة تكريت/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية

1115

 181741137019محمد زكري يوسف حسون

 181741073007 1116احمد ثابت عكاب غزوان

 453.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد
 431.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181742162069 1117هند سامي خلف محمود

 456.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181751347027 1118عمر رشيد مدغش علوش

 437.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

1119

 181741131005عامر صالح خليل عبد

 446.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181741002055 1120عبد الخالق عبد ظاهر حسين

 448.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181741332084 1121هاشم فتحي عبد هللا محمد

 428.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181741139013 1122علي عبد هللا حجاب جاسم

 445.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

صفحة  22من 60
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للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 111721057052 1123عبد هللا عباس محمد درب

 418.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721316008 1124عمر عيد عبد هللا حمد

 416.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721059021 1125عبد القادر جمعه محمد معيوف

 420.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721059002 1126إبراهيم نصير كامل سلطان

 417.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 311722043001 1127اسيل احمد حسن علي

 418.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 211721226015 1128جعفر علي كاظم فرج

 417.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721121015 1129سالم صبحي احمد حسين

 436.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721133001 1130أمجد ماضي سعود غنام

 419.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721283031 1131مثنى نعيم مصلح محمد

 417.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721277009 1132مصطفى محمود حسين علوان

 443.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721073015 1133بالل سراج الدين منير سنودي

 447.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721073084 1134مصطفى ماجد ممدوح نجم

 417.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721096031 1135محمود عبد هللا صحو هجار

 418.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721096007 1136حسن ناجي فاضل فيزي

 416.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721047023 1137حسام سعدي جاسم محمد

 418.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721110084 1138مهيمن صباح جاسم عبد هللا

 431.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721041050 1139صديق حكمت نعمه عبد الرزاق

 455.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 211621226015 1140جواد كريم جواد كيطان

 418.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181751340003 1141احمد حسين جاسم محمد

 447.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181741277006 1142بهجت جوهر برك مطر

 446.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181751088019 1143محمد شهاب احمد زيدان

 455.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181751088010 1144طارق خلف احمد زيدان

 437.0جامعة تكريت/كلية اإلدارة واالقتصاد

 181721047065 1145عدنان حمدان عبيد احمد

 413.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

 181742175004 1146حوراء مفيد علي مهدي

 466.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

 181752261021 1147هويده عبد الرزاق محمد صالح

 455.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181742189034 1148نور حسن محمد لطيف

 461.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741137024 1149مصطفي خالد اسماعيل ابراهيم

 461.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741305013 1150طه عبد الخالق علي محسن

 485.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741015008 1151خلدون محمود شياع خضير

 491.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741032008 1152فهد محسن رجب جميل

 470.9جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181751068015 1153ابراهيم محمد تحسين كافي

 444.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741141011 1154حاتم سلمان عبيد علوان

 465.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741136027 1155ليث خليل فنوش ناصر

 471.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181741069016 1156علي اشرف اسماعيل حسن

 482.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 281751151096 1157حسين قادر رشك طالب

 462.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

 181721308018 1158ليث رسول محمد ناجي

 440.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721332131 1159سيف ردام شاكر حمود

 448.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721041012 1160احمد فاضل محمد جاسم

 512.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721127006 1161جاسم محمد سعيد فرحان

 496.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721079021 1162سعدون عبد هللا عواد حميد

 438.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721079012 1163ايمن نايف غايب عواد

 429.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721302021 1164وعد عبود جادر خلف

 441.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721264022 1165علي صالح خلف حسين

 489.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721264032 1166مصطفى حميد رشيد حسين

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721076069 1167محمد حسين علي عبد هللا

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721074053 1168محمد عبيد عباس محمد

 449.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721303007 1169سيف احمد جاسم حندة

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721308013 1170عبد الرحمن جسام نصيف شرعان

 427.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181722237019 1171سارين عمار توفيق محمود

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722348023 1172هديل صباح سامي محمد

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722237021 1173شيماء قاسم سعد هللا احمد

 390.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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 181722214006 1174خلود خالد عبد اللطيف علي

 402.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722348018 1175كوثر حميد تركي صالح

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181742204015 1176فاطمة وليد نجم عبد

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181752255011 1177شهد محمد احمد حسين

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181752283002 1178ايات مشرف غازي حسين

 428.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 321742020028 1179ضحى غايب محمد منصور

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 211752157026 1180نور حبيب علي جمعه

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 261742401006 1181بتول محسن هيل لطيف

 440.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 111722127002 1182آيه حسام سعد جاسم

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722221022 1183صبا صباح محسن جاسم

 416.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722246012 1184ريهام جاسم محمد خليفة

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722117002 1185غفران سالم علي حسين

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722117004 1186نازك ابراهيم علي حسين

 405.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722292005 1187قمر حمد حسين حمد

 390.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181622290003 1188ورود طه مخلف عيسى

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722172019 1189سرى عامر خير هللا مخلف

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722242019 1190سحر اياد جميل محسن

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722336017 1191نسرين جاسم محمد علول

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722312003 1192صحاري حسن عواد احمد

 413.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722210004 1193اطياف محمد عبد هللا حسن

 405.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722261031 1194ندى سعدون محسن زاير

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 211722138011 1195اية هاشم محمد حسين

 410.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 211722115004 1196بشائر حسين جاسم عواد

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 211722178062 1197هند خالد احمد سلمان

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 211722140053 1198سهر هشام عبد الكريم عبد هللا

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 121722016020 1199فاطمة محمود سلمان حمد

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 131722079004 1200امل مصطفى علي سهيل

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722206010 1201زهراء حسين علي مصلح

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 311722038053 1202نور رياض حماد محمود

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 321722031009 1203مياده عبد الرحمن علي جاسم

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 101722122012 1204ضحى صالل خليل علي

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722373037 1205نادية خزعل شهاب احمد

 417.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722120007 1206عهود عدنان سكران لطيف

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181722120008 1207غاليه فرحان حمد مرهون

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 181741041016 1208حمدان مخيلف صعب دوحان

 429.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 121741030092 1209علي حسين هادي حميد

 428.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 181742172065 1210هيا حسن جاسم صالح

 433.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 181741311016 1211حسن عالء خالوي سلمان

 440.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 181741089076 1212مصطفى قائد علي خضير

 427.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 181751019008 1213الحارث مساهر علي احمد

 436.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 181721053007 1214ايمن ثائر احمد عليوي

 417.0جامعة تكريت/كلية التربية االساسية/الشرقاط

 181721340202 1215وسام صالح خلف راعي

 432.0جامعة تكريت/كلية التربية االساسية/الشرقاط

 181721036015 1216زيد حماده بدوي عبد هللا

 419.0جامعة تكريت/كلية التربية االساسية/الشرقاط

 211721054050 1217عمر محمود زيدان خلف

 424.0جامعة تكريت/كلية التربية االساسية/الشرقاط

 181752194006 1218شيماء طه حسون علي

 419.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181721308005 1219باسم شاكر حسين خلف

 416.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181721348024 1220ضاري خالد ابراهيم صالح

 409.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181721277003 1221سالم غازي دهش هواء

 416.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181721343053 1222عماد حليم خليل جواد

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181722175011 1223زينب عصام الدين حميد محاو

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 211721084008 1224ايسر عواد اسماعيل شالل

 419.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

صفحة  24من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 211721084016 1225رامي اركان نواف مطني

 417.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 211721027032 1226عمر حميد مولود حميد

 409.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 211722134008 1227زينب علي توماز علي

 408.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 191721290014 1228مطلك جاسم محمد مطلك

 415.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 181722261029 1229نبأ صالح نوري نافع

 408.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

 291742058035 1230زينب محمد شريف هداد

 589.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

 241741003017 1231احمد نجاح عبد الكريم ولي

 585.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

 241742121107 1232ساره يوسف مطر دلهم

 568.0جامعة القادسية/كلية العلوم

 291752054005 1233اسراء جميل عناد ساجت

 476.0جامعة القادسية/كلية العلوم
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 241741207195 1234مصطفى محمد حسين كاظم

 508.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 241721035025 1235حسين عبد الكريم شنباره علوص

 475.0جامعة القادسية/كلية القانون

 241742129006 1236رواء فليح علوان ناصر

 500.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

 241742082068 1237فاطمه محمد شاكر حسن

 475.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

 241721203174 1238مصطفى محمود مياح كحيط

 430.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 241722124024 1239مها رشيد حميد كاظم

 433.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 241721012045 1240محمد غاسي عاجل كاطع

 417.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 241742112017 1241مكارم حاتم كريم فليح

 468.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 291721010026 1242حسام حميد فرحان منفي

 415.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 291721017132 1243ضياء خضير جعاري وذيف

 414.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 121721202138 1244علي حسين علوان عباس

 415.0جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد

 241741018029 1245زاهد قائد عمران موسى

 558.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241752080023 1246زينب سعيد حسان روضان

 536.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241752103006 1247بنين علي منديل سرحان

 546.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742116014 1248زينب هادي عيدان جهاد

 531.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742121028 1249تبارك كريم جبر محسن

 563.0جامعة القادسية/كلية التربية

 291751025100 1250محمود حضيري صلهام عبد

 545.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742120045 1251رؤى حمادي عباس حمادي

 540.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742120102 1252زينب عبد االمير كاظم حسن

 568.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742088012 1253زهراء جبار شويل حريجه

 559.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241752120057 1254ود صفاء مهدي صالح

 517.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742120186 1255نور الحسين عباس فاضل عباس

 554.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742108123 1256كوثر ستار جبار سلمان

 607.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742108118 1257فاطمه فالح عبد االمير جاسم

 554.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241742096009 1258ايات محمد مرزه حمزه

 526.0جامعة القادسية/كلية التربية

 221752166007 1259دعاء احمد خالد غانم

 564.0جامعة القادسية/كلية التربية

 251751007301 1260محمد كزار جودي ديوان

 531.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722115024 1261زينب جاسم محمد جابر

 441.0جامعة القادسية/كلية التربية

 231721198050 1262نبيل فاضل حسين فارس

 560.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722143008 1263بنين محمد حمزه محسن

 581.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722104007 1264امنه واثق محمد جابر

 455.0جامعة القادسية/كلية التربية

 231721163035 1265مسلم محمد حامد علي

 435.0جامعة القادسية/كلية التربية

 251721025090 1266محمد حيدر عبد الرضا كحط

 565.0جامعة القادسية/كلية التربية

 251721113037 1267وسام فخري موسى يوسف

 444.0جامعة القادسية/كلية التربية

 231721163011 1268حامد محمد حامد علي

 436.0جامعة القادسية/كلية التربية

 251722122031 1269حميده جليل عبد الزهره عبود

 582.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722108007 1270ايات سلمان مظلوم مهدي

 536.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722111021 1271زهراء حميد كاظم حسين

 550.0جامعة القادسية/كلية التربية

 241722095024 1272فاطمة عبد الزهرة مطشر سرحان

 572.0جامعة القادسية/كلية التربية

 251722075056 1273كوثر زمان عبد هللا عبود

 508.0جامعة القادسية/كلية التربية

 231722076027 1274نور الهدى اياد اسكندر سلمان

 582.0جامعة القادسية/كلية التربية

 231721055017 1275امير علي جفات عداي

 444.0جامعة القادسية/كلية التربية

صفحة  25من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 241742080021 1276تبارك مجيد حميد مجيد

 501.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

 251722088033 1277غدير حيدر كاظم حبيب

 416.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

 291722079007 1278استبرق منذر عريبي حمزه

 419.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

 241721003058 1279علي محمد نور كزار

 404.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 291721014154 1280ماهر نعمة غالي جبر

 411.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 291721010107 1281محمد جاسم محمد حسين

 404.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 291722064007 1282بنين محسن شاكر ظاهر

 405.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 231722109019 1283رسل مهدي محمد عبد هللا

 404.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 231721172006 1284اسماعيل لفته عبود ذياب

 405.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 241721005007 1285احمد موسى عميش عبد هللا

 404.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 241721030059 1286ميثم منعم كريم موسى

 412.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 241722108006 1287امنيه سمير عزاوي عبد هللا

 406.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 241722143014 1288رجاء فاضل عباس ناصر

 408.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

 241722092002 1289اسراء عباس محمد سرحان

 416.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

 241721207095 1290مصطفى علي عبد هللا نجم

 399.0جامعة القادسية/كلية االثار

 291521016114 1291منتظر يونس غازي مشكور

 400.0جامعة القادسية/كلية االثار

 241742121041 1292دعاء غايب عبيد راضي

 446.0جامعة القادسية/كلية االثار

 241721207083 1293كرار علي كاطع عبيد

 399.0جامعة القادسية/كلية االثار

 241721043029 1294علي يعرب عباس هاشم

 391.0جامعة القادسية/كلية االثار

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 241752085005 1295تبارك حبيب جبار كاظم

 455.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 241721038039 1296مجتبى ليث علي سدخان

 393.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 231722076011 1297زهراء منصور محسن عبيس

 404.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 231722168003 1298ايمان جبار محسن زغير

 391.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 241722102007 1299ايناس محمد جابر كاظم

 397.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 241721207068 1300علي خالد نعمه مزعل

 402.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 241521012019 1301حيدر هادي حميد علي

 396.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

 131741238001 1302ابراهيم محمد مولود شفيق

 566.0جامعة االنبار/كلية العلوم

 191742196038 1303شهد مجيد خلف جالل

 597.0جامعة االنبار/كلية العلوم

 191722159005 1304ايناس يوسف شعبان عودة

 418.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 101722113017 1305زهراء نزار عباس جمعه

 412.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 191722370297 1306هبه سعد جوير اسود

 412.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 111721018010 1307ايهاب هاشم محي عبش

 421.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 271721044119 1308قاسم اسماعيل عبد الحسن حمود

 416.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 191721002023 1309عمر رحيم جياد جبير

 418.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 111751200018 1310امير رافع عبد خشان

 386.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

 191742154010 1311تبارك سعدي عناد مطر

 389.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 141751015009 1312احمد محسن علي خميس

 387.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 111751156014 1313حسام ياسين حميد علي

 395.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 101751011050 1314يوسف رعد يونس عباس

 397.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

 191742370189 1315فرح سلمان عباس مهدي

 394.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم علوم األغذية

 101741010016 1316مصطفى احمد حسين حمدان

 396.0جامعة االنبار/كلية الزراعة/قسم علوم األغذية

 191722241047 1317هالة محمد حسين حماد

 453.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

 191721095024 1318عثمان محمد عبد الكريم فرج

 449.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

 191751004023 1319علي عبد هللا صفيان نجم

 427.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

 191721015013 1320الحسن جمال عبد الرزاق كسار

 437.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

 191721037021 1321صهيب خميس جلوب عودة

 435.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

 311742039050 1322شهد عالء حمدان نعمه

 456.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 101721055035 1323محمد علي فياض محمد

 406.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 101722119006 1324رغد محمود شاكر شريف

 411.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 111721029062 1325سالم حمدان حميد فياض

 412.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 101722110149 1326ضحى احمد خلف محمد

 415.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

صفحة  26من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 101721158040 1327محمد ابراهيم عناد نهار

 407.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 141721040031 1328يوسف داود محمد عذاب

 407.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 141721040028 1329مروان ماهر حميد داود

 407.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 231721011014 1330احمد ياسين عبد هللا هراط

 410.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

 191742370055 1331تقى جبير خشمان حسين

 525.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

 191752157008 1332داليا عصام عبد الغني حسين

 456.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

 191751066038 1333مصطفى طارق احمد علي

 460.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

 191751066021 1334عبدهللا عبد حمد سرحان

 447.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

 191751060015 1335قاسم صليبي نصار كريم

 466.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 191721358011 1336اياد حمد جميل ناصر

 437.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191721353125 1337احمد محمد حديد علي

 559.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191722160002 1338آيه عادل جهاد فرحان

 433.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 101752120056 1339وسن سحبان صفاء ضياء الدين

 464.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191751341095 1340محمد لطيف صباح احمد

 436.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191721095003 1341ابو بكر فالح مهدي هادي

 429.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191721014056 1342عبد هللا معاذ هادي خلف

 436.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 191721351056 1343عثمان محمد خضير عباس

 422.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

 191721010002 1344احمد جار هللا بديوي علي

 414.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

 191721015030 1345سيف حازم محرف نهار

 414.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

 191722370228 1346فاطمه فالح ابراهيم دحل

 435.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722175012 1347حنين ماجد عناد عجيل

 412.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722180019 1348ضحى نزار علي مروح

 426.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722197002 1349اسراء أحمد منصور ساجر

 413.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 311722083018 1350غاده غالب ياسين فرحان

 422.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722155007 1351زينة حميد عبد حمادي

 421.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722194013 1352دالل عيدان محمد حسين

 413.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722188055 1353نهى محمد عادل مهبول

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722188024 1354زينب سالم خلف عامر

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722188020 1355رفل فرحان ابراهيم احمد

 411.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191742226002 1356آالء عبد الكريم متعب عبد ربه

 481.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 311752080017 1357سفانه منذر نايف ذياب

 501.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 321742025026 1358عائشه عمر علي محمد

 481.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191752188004 1359حنين خضر علي حسين

 430.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 311742039016 1360ساره سليمان داود موسى

 464.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191752369020 1361رحاب بديع عبد سليمان

 410.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191752369028 1362ساره جمعة عبد انصيف

 400.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191752162020 1363هند سعد حمدي سويدان

 421.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191742150046 1364هند بشار عبدالواحد محمد

 456.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 131722218001 1365رند سعيد عبد العزيز فارس

 410.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 101722122013 1366عبير محمود عباس محمد

 418.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722248030 1367فرح سعد دحام عواد

 438.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722185026 1368هاله محمود عبد صالح

 423.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722188003 1369اسراء عبد الهادي عبد هللا فرحان

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722191021 1370سبأ علي جبار عيسى

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722163025 1371زهراء كريم جاسم صالح

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722311002 1372عائشة رشيد حسن سلوم

 410.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191722401136 1373لمى عبد هللا اسماعيل عبد الرزاق

 419.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 191721350132 1374عبد الرحمن حميد محمود حماد

 400.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 131721015009 1375اسماعيل عباس عيد عبد

 399.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370283 1376نورس سالم بالل بطاح

 413.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370301 1377هجران خليل ابراهيم حسين

 407.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

صفحة  27من 60
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 191722370303 1378هدى فاضل عبيد تركي

 396.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722196049 1379هاله عمر جابر عبد المجيد

 399.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722208005 1380رواء قحطان حسين محمد

 397.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722314029 1381ميعاد منصور فاضل صالح

 395.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721301022 1382محمد حميد محمد خلف

 418.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370154 1383سجى موسى جاسم حمادي

 429.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722198036 1384سجى طه احمد عبد

 406.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722195027 1385طيبه عبد السالم حمدان مكلد

 402.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721299022 1386وليد خالد شهاب احمد

 413.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370059 1387بلسم باسم فيصل سويد

 400.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370071 1388حنان لطيف عباس مطر

 398.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722369162 1389مريم عيسى ياس خضير

 396.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722248010 1390رازقيه سعد دحام عواد

 400.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191742149058 1391قباء حامد عزيز حمادي

 447.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191751065027 1392ماجد حميد رشيد عبدهللا

 426.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191751065032 1393مصطفى اسماعيل علي فياض

 425.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721017025 1394محمد رحيم عودة وكاع

 399.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721026034 1395عبد هللا احمد سليمان عبد هللا

 406.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721017004 1396احمد عثمان عادي حنش

 397.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721005004 1397حذيفة عامر فواز علي

 443.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721014035 1398سامر سليم فرج حمادي

 397.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 331622055002 1399رنين رسمي مطلك حمادي

 398.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721053044 1400مصطفى امين جبير عبد هللا

 399.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722152034 1401مريم رائد عطيوي عبد الغفور

 409.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191721040003 1402ابو بكر فاضل شافي ثامر

 414.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722312033 1403مها فرحان صلبي حمد

 414.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 321721060015 1404حذيفه عياده عجيمي عجيل

 451.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722162046 1405هيه احمد صبار بديوي

 414.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722240007 1406حنان محمد حامد عبد

 400.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722163007 1407انفال عماد جميل صالح

 417.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191722370279 1408نور مشتاق طالب جلوب

 414.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 191751341014 1409أنس ضياء خضير حمود

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191742264017 1410عاتكه عبد الخالق راضي طليب

 431.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191742178003 1411اسماء محمد سعيد عشيش

 440.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 131721243005 1412أكرم صالح علي محمد

 416.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 311722049012 1413اميمة عبد الرحمن مطر ظاهر

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191721020037 1414محمد فاضل سالم عواد

 405.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 321721053008 1415عمر فاضل هادي حمادي

 412.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191721020032 1416محمد حازم شحاذه علي

 414.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191722267007 1417زبيدة ثامر علي مجيد

 413.0جامعة االنبار/كلية التربية االساسية/حديثة

 191742161004 1418ايه عبد الستار عبد هللا خلف

 453.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 101721009059 1419يوسف جسام محمد محسن

 403.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 101721041028 1420كمال حميد عايد فياض

 398.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722370295 1421هبه حميد حماد عويد

 416.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 311721074022 1422شعيب يونس سليمان علي

 397.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722266002 1423بلقيس طارق عبد الحميد رديف

 404.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722161007 1424رسل محمد احمد خليفه

 414.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722286004 1425نجاة شريف ابراهيم حمد

 417.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722168016 1426غصون عارف رجب حمود

 412.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722197064 1427هاله فوزي عطاهلل محمد

 396.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191721075010 1428ايمن علي جبير عبد هللا

 412.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

صفحة  28من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 311622036081 1429مريم سليمان هاشم صالح

 419.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191751032007 1430سيف احمد ياسين لزام

 414.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722241040 1431نبأ ماجد سليمان خربيط

 395.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 111721025009 1432ايوب حسين عبد الرزاق رشيد

 405.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191721350209 1433محمد احمد عباس تركي

 400.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 191722370153 1434سجى خالد موسى خواف

 395.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 111722083064 1435هديل عبد الخضر محمود حمادي

 400.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 101722095008 1436ايمان حسين عواد عباس

 403.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

 291751025008 1437احمد هاتف خضير عباس

 552.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/الحاسوب

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 121751031079 1438علي بهاء كريم خضير

 518.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

 131722073017 1439ايه خالد اسماعيل محمد

 510.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 111742067087 1440هبه طالب جسام محمد

 471.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 131722073029 1441حنين خليل ابراهيم شعبان

 475.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 191741010057 1442محمد محمود فوزي حمدان

 486.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 121751013025 1443مصطفى رعد صدام جبار

 448.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 111722102036 1444زهراء جواد عبد هللا جواد

 462.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 121751032066 1445علي رعد روضان كاظم

 445.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 151751011054 1446علي حمزة عبد الكريم علي اكبر

 455.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 121621036015 1447عز الدين خليل ابراهيم غالب

 442.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 111721017029 1448علي ابراهيم خليل جاسم

 425.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 211721072006 1449رعد ابراهيم كيطان كرز

 424.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141721045036 1450مصطفى كمال جاسب حنون

 430.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141721208025 1451المنتظر نعيم خليف علي

 436.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141721177076 1452عبد الحسين عباس عزاوي سلمان

 433.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 271741151036 1453زين العابدين لفته سلمان باقر

 483.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 261751155024 1454محمد عبد علي مطرود كشمر

 471.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 261751155010 1455رسول حميد حسين فرحان

 448.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 261751026009 1456امير عايد محيبس عبيد

 458.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 261741009128 1457هاني علوان نعيم شاتول

 468.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121721034139 1458محمد مجبل نعمه جبر

 427.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141721027035 1459سجاد ابراهيم عبد المحسن حسين

 424.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141722066009 1460انوار عبد هاشم علوان

 428.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 131721008039 1461حسين سعد سلمان راشد

 432.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141722222071 1462هيلين عبد السالم ياسر عبد هللا

 425.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 191721337104 1463عباس سالم علي محمد

 432.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 111721021057 1464رسول احمد عبد هللا حسن

 435.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 111721001056 1465عمر عبد ياسين حسون

 434.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 191741066023 1466بالل محمد احمد عباس

 467.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121721177001 1467احمد سالم حماد حمادي

 436.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121721005071 1468موسى قاسم محسن عبد

 430.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 141751200003 1469ابراهيم رحيم حسب هللا حمود

 452.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121742080018 1470وسن محمد احمد حمادي

 481.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 221741028049 1471عبد الرحمن عون حميد جابر

 471.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 181741346065 1472منير ثامر رزاق يوسف

 480.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121742084028 1473فاطمة احمد عبد صالح

 487.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121742082024 1474صفا عبد الكريم فيصل محمد

 488.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 121742084039 1475هديل حميد سلمان محمد

 481.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

 111722064033 1476زهراء خضر صبر محمد

 439.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 121722104016 1477ريهام منصور حسين عباس

 460.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 111742073016 1478تماره مهند محمد مهدي

 500.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 261722083044 1479فاطمه فاضل طرخان فاضل

 532.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

صفحة  29من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 151722054042 1480زهراء محمود محيبس كاظم

 485.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 141722067088 1481صابرين تركي علي منصور

 443.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 151722050019 1482تماره احمد عويز حسوني

 445.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 121722100027 1483سجى عادل احمد ضاحي

 550.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 141722143020 1484ساره عمار موحان علي

 441.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 131722105030 1485سحر محمد ابراهيم كاظم

 555.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 121722082006 1486ايات روكس احمد عبد هللا

 497.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 141722111022 1487زهراء ثائر خلف علي

 440.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 131722072031 1488عذراء حسن خجوري شناوة

 463.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 131722100028 1489ضحى نعيم عبد الزهرة كاظم

 440.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 111722105007 1490ايات علي شكر محمود

 442.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

 131741400018 1491يعقوب يوسف فارس عبد الغفور

 438.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

 141752076003 1492الزهراء محمد عبدالرضا عاصي

 428.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

 271741001071 1493سيف طالب عباس عبد

 673.0جامعة بابل/كلية الطب

 241741006039 1494ليث محمود نجم عبد هللا

 676.0جامعة بابل/كلية الطب

 241741203047 1495امير محسن عبيد منشد

 672.0جامعة بابل/كلية الطب

 231741008125 1496غيث لطيف فخري جواد

 672.0جامعة بابل/كلية الطب

 161742183045 1497شهد شري عبود حنتوش

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 241742084035 1498سما عبد الكاظم فتحي سعيد

 664.9جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 241742123042 1499رحيق عالء واعي يونس

 666.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 231742132009 1500تبارك حسين علي عبد المهدي

 669.8جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 231742115081 1501قبس عباس عبيد حسين

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 231742115004 1502اسراء عادل مهدي احمد

 664.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 131741003053 1503محمد خضر حسين علي

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 271741005288 1504محمد عباس كاظم جاسم

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 261741010171 1505منتظر راضي ارحيمه داود

 666.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 271742058032 1506ايالف علي محمد امين علوان

 667.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 271741029056 1507كاظم عدي عبد الرضا محمد

 664.6جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 271741009107 1508منتظر صباح احمد حسين

 666.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 171741186048 1509محمد نوفل عبدالمجيد شريف

 666.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 221742139128 1510عبير عمار حسن علي

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 271741001131 1511مؤمل عقيل محمد كاظم

 665.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 221742185013 1512حور جبار حمد سمير

 667.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 221741091088 1513محمد حسن مصطفى فشيل خليف

 666.0جامعة بابل/كلية الطب حمورابي

 251751031018 1514احمد قيس محمد رضا محمد

 541.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

 231752080019 1515زينب فليح حسن محيسن

 517.0جامعة بابل/كلية العلوم

 231751033084 1516منتظر عيسى كاظم عويد

 489.0جامعة بابل/كلية العلوم

 231751041031 1517علي جابر داود سلمان

 494.0جامعة بابل/كلية العلوم

 231742080042 1518زهراء علي ردام فرحان

 549.0جامعة بابل/كلية العلوم

 231742092043 1519زهراء ثائر ريس داود

 523.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

 231742142006 1520آيه فاضل شريف صالح

 488.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

 231742088005 1521آمنه حسين عبد االله عبد الحسين

 524.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

 231721040010 1522عبد هللا حمزه عناد بشاري

 478.0جامعة بابل/كلية القانون

 231721003053 1523علي حسين جبار عسر

 488.0جامعة بابل/كلية القانون

 231721004087 1524مصطفى محمد حسين كاظم

 471.0جامعة بابل/كلية القانون

 231721044010 1525حاتم صفاء حسين عمران

 447.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 271722141028 1526رقيه علي حبيب رباط

 429.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231742124049 1527ضحى غائب جعفر صادق

 474.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231742096007 1528براق علي فاضل جاسم

 484.8جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231621019002 1529احمد بخيت عباس بخيت

 429.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231721252053 1530فاضل صادق طعمه علوان

 426.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  30من 60
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اسم الطالب

المجموع

 231722107049 1531طيبه عباس عبد االمير عبيد

 431.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231722095006 1532براء أنيس ابراهيم منصور

 430.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231722086057 1533نريمان مناضل عبد الستار عبد الوهاب

 429.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231752142035 1534فاطمه سالم نايف كويني

 461.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231721008127 1535مصطفى حميد عمران جنابي

 450.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722077016 1536شهالء فاهم راهي كاظم

 453.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722124015 1537رانيا حبيب عبيد مرزه

 482.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721015004 1538امير مشرق طالب احمد

 459.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721015005 1539امير ناظم محيوه محمد

 447.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722140008 1540دعاء عباس عيدان راضي

 491.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721022039 1541مثنى سعد ابراهيم محمد

 512.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 251721012053 1542ايمن رؤوف مدلول عبيد

 494.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 251721012336 1543وليد سامي حسين عليوي

 563.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231742081026 1544حنين مظهر راضي محيسن

 539.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231742092004 1545أسل خالد محسن عبيد

 541.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231742092097 1546مريم ناجح حسن عبدعلي

 542.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231752116010 1547زينب تكليف هادي لفته

 565.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231752086027 1548زهراء حسون عبدالحسين كريم

 545.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722148028 1549نهى ماجد حمادي عبد علي

 531.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722111035 1550سجى احمد محسن موسى

 503.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722148005 1551حوراء حسون عبيد سالم

 551.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722103019 1552صفا غسان علي ابراهيم

 520.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722103025 1553مريم عباس خليل ابراهيم

 530.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 121721005049 1554محمد باقر حيدر كاظم عجيل

 533.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722172015 1555شهالء كاظم عبد راضي

 505.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722115039 1556فاطمه ماجد علي كيطان

 554.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722121018 1557زهراء احمد حبيب جابر

 557.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722112017 1558زهراء نجاح طالب محمد

 463.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722117111 1559نور الهدى ابراهيم خليل ابراهيم

 454.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722114017 1560دعاء عقيل جواد كاظم

 444.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722121046 1561لبنى سليم شاكر محمود

 444.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722107062 1562معالي عوده صاحب حمزه

 447.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722401019 1563سجى عباس حسين محمد

 502.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722082006 1564انتظار خليل اسماعيل ارزيج

 505.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722082009 1565بنين محمد نعمه جواد

 449.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722127018 1566زينب صبحي حسين حمادي

 528.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722087052 1567مريم عبد االمير جواد كاظم

 444.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722087056 1568ندى احمد فاضل عبد الواحد

 552.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722098092 1569هاجر محمد خيري علي

 487.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722093025 1570ختام نعمه فرهود حميد

 501.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722093008 1571انس رافع محسن فاضل

 546.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722093017 1572تبارك مهدي كريم رخيص

 462.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721002053 1573كرار جليل محمد جاسم

 478.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721019041 1574محمد رحيم عبد سلمان

 482.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722172009 1575زهراء حاتم محسن حلواص

 493.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721253065 1576عبد هللا حسين هجول شبيب

 473.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721013027 1577عباس نشعان علي عمران

 539.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721172026 1578مثنى سالم عبد راضي

 522.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721020026 1579كرار حسون كاظم خليل

 525.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722090052 1580كوثر جابر عبيد عوده

 498.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722090054 1581مريم حيدر سلمان عبد المهدي

 504.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية
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 231721029034 1582محمد فارس كاظم عبيد

 445.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722090036 1583زينب كتاب عبيس جمر

 446.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231721015006 1584انور جعفر هادي صاحب

 408.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721001072 1585مصطفى خالد عباس غني

 409.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 161722215025 1586سارة سعد كامل ختياب

 406.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721016006 1587أمير حمزة محمد هاشم

 415.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231722083009 1588ايناس حيدر صالح سكوب

 413.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721041013 1589علي محمد جاسم حمادي

 415.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721038022 1590حمزة عامر عبد الحمزة حسن

 407.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 111721156092 1591محمد هاشم حمد ناصر

 409.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1592

 111722084111مريم خالد عبد محمد

 416.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 111721025033 1593عبد هللا مهدي كريم كاظم

 421.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231722125008 1594بنين هاني جوده كاظم

 416.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721169031 1595عالء انور حميد طالب

 405.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231722086070 1596هدى هادي هاشم حنوات

 428.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231722145018 1597زهراء علي جاسم حسون

 414.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231722086009 1598تبارك سعد لفته حسن

 405.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721173025 1599حمزة عالوي نوار حمد

 417.0جامعة بابل/كلية اآلداب

 231721046047 1600مرتضى عالء حسين عباس

 401.0جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

 231721251172 1601محمد محسن شاكر حسين

 401.0جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

 231621052052 1602فارس حسين علي راضي

 401.0جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

 231722078020 1603زبيده وسام هادي رحمن

 520.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722137021 1604زينب عباس كاظم كتاب

 515.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722078042 1605صبا حسين علي جوده

 479.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231721018004 1606امير عباس طراد راضي

 502.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231721032051 1607مثنى اثير كريم برهان

 479.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231721032038 1608علي خالد عبد الحسين عباس

 443.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 221751216003 1609احمد محمد عبود عفريت

 432.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231751017088 1610محمد مهدي محمود عيدان

 450.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752117035 1611لبنى خضر هادي عبد

 451.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752080013 1612زهراء حسين جواد عداي

 478.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231751017076 1613محسن ياسر اركان محسن

 430.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752087062 1614فاطمه سعد جبار ريحان

 456.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231741061015 1615حسين علي ابو خشة غبن

 534.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752108034 1616غدير صالح حسن محسن

 477.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231742164015 1617دعاء سالم ناجي كاظم

 514.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231751068021 1618علي حمزه عبيس عبدالسادة

 443.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752120001 1619أستبرق شهيد جاسم محمد

 459.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752115040 1620فاطمه سعد فالح حسن

 450.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752124004 1621حوراء فاضل كاظم محمد

 433.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752271087 1622ورود اياد حسين كاظم

 455.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251751031184 1623محمد عبد الكريم احمد عبد هللا

 481.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 271751004018 1624حسين حيدر رضا رجب

 486.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251751012180 1625هادي محمد جاسم حسين

 455.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251751116032 1626حسين ثجيل ظاهر سلمان

 475.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752107035 1627نور الهدى راسم عبد حسين

 430.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 241742117189 1628ملكه عبد الجليل جاسم حمود

 515.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752193012 1629هدى حسن كريم سلمان

 440.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231751042023 1630سعد سليم كسار صكبان

 432.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231741251136 1631ضياء قحطان هادي رشيد

 521.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752116005 1632اماني فاضل حسن علوان

 445.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية
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 231751054078 1633محمد حسن سعيد عبد

 439.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752090009 1634براء محمود شاكر كريم

 432.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231752144025 1635ندى حسين كاظم عزبه

 437.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 291752101003 1636روان رعد صخيل عواد

 444.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251751034005 1637جاسم سوادي موتان شاني

 436.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251751014029 1638حسين علي حسين عبد

 482.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722131013 1639رسل ستار عبيد علي

 452.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722093027 1640خلود محمد فياض خفيف

 441.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 251722061047 1641نرجس فاضل جواد كاظم

 485.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722133025 1642نهى علي هادي علي

 510.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231721013046 1643محمود شاكر موحان مطر

 476.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722091011 1644دعاء صالح عبد المهدي مجبل

 497.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722090030 1645زهراء ناظم موسى جواد

 539.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722088026 1646فاطمه الزهراء محمد عبد الرزاق رضا

 457.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231722088027 1647فاطمه صالح هادي موسى

 512.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 231721052043 1648علي ساهم سالم رصف

 478.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

 111722218016 1649دعاء ياسين خضير صالح

 421.0جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية

 231721063022 1650حمزه عامر محمد حنون

 423.0جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية

 231722169002 1651اسماء جبار حمزة جاسم

 428.0جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية

 231722172001 1652أيات فالح هادي رشيد

 435.0جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية

 231721002007 1653امير كريم كربول عطيه

 424.0جامعة بابل/كلية الدراسات القرآنية

 231721012074 1654منتظر قصي صاحب ناجي

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 211722160012 1655عال عدنان جاسم محمود

 402.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722095024 1656فردوس مصعب عبد الواحد عبد هللا

 398.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721016073 1657محمود رياض كاظم محمد

 397.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721034044 1658علي حسين كاظم علي

 396.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721006031 1659سراج حيدر عبد الحليم ظاهر

 392.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722094001 1660آيه عايد حمزه حسن

 393.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722102019 1661ميس طالب جري راضي

 415.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721179004 1662ارشد احمد زغير عبيد

 402.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721178004 1663احمد حسن غافل دبيس

 420.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722175007 1664نورا صباح حسن جواد

 416.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722119039 1665رويده احمد جابر علي

 406.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721063017 1666حسين عالء عبيد حنون

 423.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 271722100008 1667ايات عبد حسن حسين

 408.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 181721314006 1668عبد هللا خضير عزيز خسارة

 400.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 271722093038 1669كوثر عدنان عبد العظيم كاظم

 426.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722098040 1670رنا احمد عماد وحيد

 404.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 251721022019 1671علي نجاح جبار عبد العباس

 401.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 291721001182 1672مصطفى لطفي محمد عبد الرحمن

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 291721001161 1673محمد رزاق جابر حمزه

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231752134003 1674آيات علي جليل ابراهيم

 425.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231752208001 1675اديان حيدر مجيد عمران

 423.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231752092009 1676ايالف عامر عبد الكاظم فضيل

 421.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231752166009 1677ضحى عباس نهايه ثامر

 421.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231721400021 1678حسين علي حسن محمود

 413.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722108035 1679علياء خضير جاسم راشد

 407.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 131721014080 1680علي محمد جاسم سليم

 395.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722126036 1681شهد سعدون عبد هللا علوان

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 221752207005 1682فاطمه اياد محيسن علي

 423.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

 231722113041 1683فاطمة حاكم رحيم نجم

 414.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة
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 141741019071 1684محمد حميد عبد الحسين منصور

 635.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

 111742068057 1685غفران علي حسين سرحان

 633.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت

 131742096016 1686زينب صاحب جمعه حسن

 589.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 101742115123 1687صفا سعد عبد العزيز ياسين

 580.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 101742115011 1688امنه ابراهيم طه خليل

 589.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 141742093011 1689ايه علي عبيد ظاهر

 591.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 141751020066 1690عبد هللا مخلص شعبان خزعل

 497.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 101742097036 1691نور ياسين عبد هللا احمد

 580.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 101742119056 1692نهى سعد سلمان حمدي

 579.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 101741026160 1693محمد خالد عبد الرزاق عبد الكريم

 591.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 121752102006 1694بيان رضوان احمد محمد

 500.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

 101752123023 1695هبه هللا مرتضى عباس محمد

 491.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

 121721009060 1696طه عماد محي صالح

 465.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

 111721018023 1697حيدر جاسم مهدي اسماعيل

 491.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

 131722073065 1698زينه علي عبد الشهيد حسين

 492.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

 141722144057 1699مريم منير عبد الجبار كاظم

 516.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

 211741020042 1700علي محمد قاسم محمد

 563.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

 211741063026 1701عبدهللا علي وادي حسين

 513.0جامعة ديالى/كلية العلوم

 211741013031 1702بكر احمد رحيم سلمان

 543.0جامعة ديالى/كلية العلوم

 211742143094 1703ندى خضير عباس كريم

 523.0جامعة ديالى/كلية العلوم

 211742102060 1704فاطمه محمد عبدالرحمن صالح

 541.0جامعة ديالى/كلية العلوم

 211752138019 1705رونق هوبي عباس عزاوي

 454.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

 211721064010 1706عمر حميد محمود حميد

 434.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211722090028 1707ساره حاتم كيطان سمير

 434.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211721039011 1708سلطان هشام عبد الكريم عبد هللا

 438.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 141721177042 1709حسين حمزة خضير عبد

 428.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211721005030 1710علي صالح صالح قدوري

 438.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 131721012138 1711وارث محمد طه حسين

 428.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211721077033 1712حسين طارق عبد الكريم امين

 441.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211741217006 1713حسين نجم عبد قنبر

 500.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

 211741042019 1714محمد الباقر يحيى جاسم جواد

 478.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

 121741031007 1715احمد خليل حنون شاطي

 477.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

 211741068001 1716جاسم نصيف جاسم محمد

 480.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

 151751003022 1717سجاد مزهر موحي كامل

 397.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 101741020060 1718عبد هللا اسامه جبار مصلح

 395.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 211741270040 1719همام غسان اسماعيل سلمان

 397.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 211741030019 1720خالد ماجد كاظم داود

 388.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211751052015 1721علي امجد عبد العالي عبد اللطيف

 397.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211751272079 1722محمد احمد خليل مهدي

 400.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211742126012 1723ريام علي محمود كاظم

 398.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211741231006 1724زيد حميد تركي حطحوط

 410.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211742100009 1725براء عادل محمد ذياب

 393.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211742152007 1726حنين احمد حسن شحاذة

 404.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211751010020 1727محمد صالح انور عبدهللا

 415.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211742133007 1728رسل حميد زبالة صالح

 412.0جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم البستنة

 211741054047 1729محمد عبدهللا احمد خميس

 456.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

 211721030029 1730عبد هللا احمد علي حسين

 461.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

 211751002016 1731حسن فالح علو خميس

 466.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

 211722291046 1732فاطمه مثنى عباس محمود

 458.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

 211721042021 1733محمد نبيل محمد جاسم

 462.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

 211742140089 1734زهراء طالب حسن حميد

 447.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

صفحة  34من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 211741043015 1735علي خليل سلطان محمود

 451.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

 211741005031 1736حسين سليمان فليح حسن

 442.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

 211751226012 1737حسين موفق حميد علوان

 454.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 211752160017 1738زينب فاضل سلمان طالب

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 161751044003 1739احمد جواد هاشم جبر

 452.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 211751003064 1740هشام طالب محمد خطاب

 463.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 211751054026 1741ماهر نزهان محمد عبدال

 451.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 211742131018 1742ميالد باقر عبد ابراهيم

 558.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211742291064 1743عائشه سهيل نجم عبدهللا

 509.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721061003 1744ايمن طالل حاتم توفيق

 535.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721014025 1745علي هادي خليل رشيد

 455.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722110054 1746مها قيس حمادي جابر

 547.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721034045 1747محمد عماد عادل فرمان

 539.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 141721029016 1748حسين احمد مهاوش جبار

 571.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722101058 1749هاجر ماهر عبد هللا كاظم

 509.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722101059 1750هدى احمد خلف خميس

 498.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722101008 1751االء باسم عناد عبد هللا

 546.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722120014 1752نورا ثامر غائب شهاب

 531.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722113004 1753بتول عصام احمد مصطفى

 555.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722121017 1754زهراء صبحي خلف عباس

 538.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722291060 1755نور جمال جليل خليل

 446.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722114002 1756اسمهان مظهر علي جاسم

 450.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722114016 1757شهد عماد خضير حسين

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721089033 1758علي ابراهيم عباس حميد

 449.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722151026 1759زينب جاسم ابراهيم علي

 463.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722097083 1760هالة باسم كريم ابراهيم

 549.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722118012 1761سجى نصير محمد علي عبد هللا

 527.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722153054 1762منار مزهر روضان ابراهيم

 549.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722173014 1763ميالد عباس كريم مجيد

 543.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722173007 1764شهد احمد ناصر جاسم

 478.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721004031 1765علي صباح كريم خميس

 460.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722147035 1766هبه احمد حسين عباس

 506.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721237015 1767غانم حسن محمود جاسم

 448.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722110030 1768زينب رعد مجيد كاظم

 458.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722119004 1769امنة جسام فيحان صكبان

 452.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211722131004 1770بتول باقر حميد مهدي

 543.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721219020 1771عبد العظيم ابراهيم عباس فهد

 556.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721065005 1772احمد حكمت خليل اسماعيل

 517.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211751008021 1773محمد جميل حمدان جبار

 533.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211742131006 1774تبارك جعفر احمد عباس

 539.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211751034028 1775محمد طالل رحمن حمادي

 437.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211751018025 1776مهدي فالح مهدي حسين

 442.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211751053028 1777صفاء قاسم علي صالح

 437.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722099018 1778رانيا سالم جدوع جايد

 428.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721038157 1779يوسف احمد نوري حسين

 432.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721029009 1780حسين علي عبود شهاب

 425.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722091039 1781زينه ماهر حاجم حمزة

 433.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721012027 1782عالء كاظم بدران محمد

 428.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722127011 1783حنين محمد صادق عبد

 468.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721056015 1784محمد عماد عبد الواحد علي

 425.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721010014 1785حسنين حسن موسى عبد

 426.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

صفحة  35من 60

قسم الحاسبة االلكترونية
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الوجبة الثانية
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 211721026003 1786حسن علي عبد وحيد

 439.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721083023 1787وسام عباس حسين سبع

 442.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722093032 1788فاطمه منذر جاسم محمد

 425.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721228010 1789حسين جاسم عبد نصيف

 445.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722090024 1790زهراء عالء مسلم رضا

 434.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721232003 1791حسام احمد ابراهيم عبود

 436.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722138036 1792شهد حسين علي جواد

 429.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721063030 1793غيث قصي حسن علي

 429.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722154021 1794غفران عباس رشاد سعيد

 427.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211722170005 1795ايه عبد الحق مسلم نسر

 431.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721062043 1796عمر وعد عراك خليل

 441.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721255002 1797حسين فالح مهدي علوان

 429.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211742133030 1798وجدان سعد كريم شهاب

 446.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211741083005 1799حيدر علي حسين جواد

 442.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211741004046 1800زيد عمار عبدهللا حسن

 430.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211742115003 1801اية رضا عبداالمير علوان

 437.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211742134051 1802سرى عبدالسالم مصطاف جبوري

 446.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211741005097 1803محمد برزان عبد هللا صالح

 434.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211721273018 1804علي مجيد ابراهيم كاظم

 433.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722125006 1805ايه غازي فيصل علي

 423.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211752094037 1806مينا ثامر حربي عباس

 425.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211721247012 1807عمر سمير عزيز احمد

 438.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211721063024 1808علي حسين تايه مجيد

 427.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211742093017 1809سرى حسين علي حسين

 428.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722159015 1810عبير امير عبد عطية

 441.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722125036 1811مريم محمد عبد الصمد جوامير

 424.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722127004 1812االء علي حمودي علي

 422.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722101061 1813وديان علي احمد بندر

 437.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 211721010049 1814هشام نجيب رفيع ياس

 424.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 211722117017 1815رنين فراس فليح حسن

 421.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 211722140025 1816حنان علي محمد ابراهيم

 418.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 211742134011 1817بيداء ستار عبد محمد

 427.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 211752113002 1818ايالف حيدر صالل جاسم

 419.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 131721002014 1819امير عادل عبد الرضا محيبس

 417.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 211721065073 1820كاظم خلف محمد راشد

 419.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

 271751004038 1821سيف عباس محسن حميدي

 523.0جامعة كربالء/كلية العلوم

 271742055024 1822ايثار عبد هللا محمود حسين

 559.0جامعة كربالء/كلية العلوم

 121742112101 1823هدى جعفر محمد سعيد مسيب

 649.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

 271742056245 1824نرجس عبد االمير عبد الرضا عرير

 650.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

 201742145010 1825حنين زين العابدين اكبر صفر

 647.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

 271722072011 1826رسل عبد الحليم عبد علي موسى

 440.0جامعة كربالء/كلية القانون

 271751010082 1827كرار عبد االمير رحيم جالب

 509.0جامعة كربالء/كلية القانون

 271722052040 1828نجمه حسن علي عبد

 466.0جامعة كربالء/كلية القانون

 271721031155 1829محمد علي نجم عبد

 439.0جامعة كربالء/كلية القانون

 271741007001 1830احمد عباس عبد محمد

 429.0جامعة كربالء/كلية الزراعة/قسم البستنة

 261721041050 1831وسام قاسم خشان زبار

 427.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 121721002038 1832محمد خليل ابراهيم جبار

 422.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 111722072026 1833رؤى محمد حمود زعنون

 412.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271751014062 1834عالء ناجي عباس محمد علي

 466.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 101721060135 1835محمد عبد الكريم كاظم حمد

 413.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271752095035 1836فاطمه عادل عبد الحسن ساجت

 456.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
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الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 131721038050 1837مصطفى كريم جبر داود

 417.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 151721018018 1838امير جبار كاطع عبد هللا

 435.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 141721038129 1839علي نعمان كريم حسن

 412.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 211721026001 1840احسان نصر محمد علي

 420.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 231721001007 1841احمد فيصل جبار سلمان

 416.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 211721042020 1842محمد سامي منصور جابر

 414.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271752069035 1843زينب غضبان يوسف نجد

 461.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 231742105016 1844زهراء رسول كطران معين

 469.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 231721174032 1845هيثم زكي عليوي سلمان

 415.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 231741042108 1846مصطفى اسماعيل جاسم مطرود

 449.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271721044004 1847أمير علي هادي حسن

 427.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 151621008033 1848حسن رعد حسين مفتن

 421.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271721031031 1849حسان محمد فاهم عبد

 423.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 141721205180 1850مهدي هاشم دحام ضاحي

 431.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 121722091013 1851حنين نوري اليج محسن

 413.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

 271752057024 1852زينب نبيل محمد أمين

 504.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 161751030012 1853احمد نجم الدين محمد حسن

 504.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271752069030 1854زهراء فرحان عبيد كرم

 541.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271742057088 1855شذى حسين علي حبيب

 528.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 231741002084 1856علي حسين صالح كزار

 509.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271752064047 1857رقيه فاضل رضا مهدي

 516.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 231742117004 1858االء ثامر مهدي كاظم

 526.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271752063080 1859فرقان حسن هادي صالح

 537.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271751006010 1860حيدر شاكر جياد جواد

 514.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

 271721026052 1861مصطفى محمد محسن علي

 472.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722141056 1862فاطمه محمد اسود خشان

 520.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722140063 1863نور الهدى احمد جواد محمود

 445.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722071003 1864اصيل اكرم صاحب هاشم

 521.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722107045 1865زينه موفق حميد عبود

 455.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722140013 1866بنين عباس محمد علي

 438.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722105025 1867زهراء حبيب حسين حبيب

 508.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271721003010 1868احمد فاضل عليوي فاضل

 443.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722098001 1869آيات محمد جبار راضي

 504.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722050024 1870دعاء سمير احمد محمد

 511.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 251721006036 1871يوسف صافي عبد ياسر كاظم

 521.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 251742116024 1872صابرين وردان رزاق مونس

 580.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722093096 1873هبه احمد شنان خضير

 439.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 231722110039 1874هنادي حسين محمد ثامر

 521.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271742056205 1875فاطمة ميثم يعقوب هاني

 559.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722099042 1876زينب ميثم فتاح علي

 492.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 271722100025 1877رسل عصام عباس عبد

 456.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 251721022018 1878علي محمد خلف محسن

 400.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

 111721027027 1879حسين عالوي جمعة راشد

 401.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

 231721051020 1880حسن مكطوف عبيس عبد

 397.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

 151721001064 1881علي صالح جاسم مفتن

 399.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

 261721013076 1882رحمن محمد ثامر فرحان

 398.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

 211721273010 1883ضياء حكمان رشيد كاظم

 406.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722142027 1884زهراء عبد الواحد محمد مهدي

 406.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 231722208006 1885حوراء ثامر حسين كاظم

 403.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 231721161002 1886احمد قاسم حسن عبادي

 409.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 231722125011 1887تقى أحمد علي خضير

 422.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية
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 291721014146 1888كرار حيدر خواف جبار

 403.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271621045019 1889كرار جاسب عبود بدر

 404.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 261721026033 1890سيف علي منصور حسين

 403.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271621038053 1891ضياء علي عبيد بريج

 431.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722103028 1892هاجر محمد عبد عبد النبي

 404.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722107016 1893تبارك مشتاق طالب عويد

 426.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722106012 1894تبارك كريم حسون عبيد

 405.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722076004 1895اسيل موحان كاظم خضر

 405.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722076056 1896هبه فراس عبد المنعم عبد المحسن

 412.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 271722140037 1897زينب علي هاشم سلمان

 411.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 231721174020 1898عمار عامر مرزة حمزة

 405.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

 281751043010 1899حسنين علي جاسم فرحان

 645.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز

 221751037053 1900عبد هللا حميد عطية ثامر

 514.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

 221752139008 1901زينب بدر سالم مسير

 499.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

 221742113173 1902ساره قصي ابراهيم نعمه

 545.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

 221742154052 1903سُرى حيدر مطشر زغير

 547.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 221751092028 1904محمد عبد هللا فاضل مشاي

 474.0جامعة ذي قار/كلية القانون

 221741312004 1905احمد عبد الحسين جاسب رمضان

 631.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

 221751307170 1906مصطفى نوري حسن شمخي

 404.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار/قسم االنتاج الحيواني

 161722381024 1907زينب عبداالمير ابراهيم محمد

 405.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221722130021 1908شيماء مانع صويح كاظم

 411.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221742155076 1909ضحى احمد كاظم عبد هللا

 482.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 291721010057 1910سجاد حسين عليوي عواد

 405.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221742155075 1911شيماء حيدر محسن حريب

 481.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221742161056 1912زينب علي حسين هادي

 450.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 291722060019 1913ايات علي عبد الحسين زوير

 417.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221752106025 1914ساره جبر ريسان مزبان

 471.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221721026001 1915أصف جبار عبد هللا جابر

 406.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221721010021 1916حسين عبد العباس عزيز جايد

 429.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 211722140005 1917افراح حسين محمد حسن

 407.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 291722064011 1918تبارك محمد هادي حمدان

 411.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221621047026 1919حسين اكرم عوده حسين

 408.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

 221741013041 1920خضير كريم لفته فهد

 498.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

 221742125126 1921نور الهدى رياض يونس كريم

 521.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

 221741299009 1922حسين يوسف عطشان حثيل

 514.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

 221741007017 1923حسين مراد عباس صكر

 517.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

 221742102006 1924ايسين علي مزهر محمد

 538.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

 291721028016 1925اسعد راجي اشبولي سوادي

 417.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291721001127 1926علي كريم جبير حسون

 419.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722079016 1927ايناس طالب عكال عناد

 415.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291721106015 1928سعد عواد مناع جاسم

 412.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722078024 1929حوراء طالب صدام سوادي

 416.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291721028071 1930سيف عبد الرحيم سوادي لفته

 417.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221752190062 1931فاطمه محمد عبد علي شريف

 613.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221742164021 1932خديجه علي كاظم مصحب

 558.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721020049 1933يونس مطشر مشجل راشد

 434.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721062053 1934عبد العزيز رحيم عزيز محمد

 490.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722168020 1935زينب صالح هادي شعالن

 560.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722126002 1936ايات علي راضي عبد الحسين

 478.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722130002 1937اسراء احمد رشيد كاظم

 534.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721086019 1938جعفر غالي شعيبث حمزة

 441.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية
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 221722130016 1939زينب علي عبد الجبار عليوي

 417.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722190024 1940زهراء سالم كوتي خليف

 418.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721011068 1941محسن شهد عبد الساده والي

 433.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722390003 1942ايات علي ناصر حسين

 455.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722127001 1943ابتهال احمد حميد ساير

 530.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722154008 1944زهراء علي محمد عبد الرضا

 518.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721047046 1945سيف الدين صالح كاظم خلف

 473.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722116008 1946تقى علي كاظم راضي

 441.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221721028068 1947كرار عبد الكاظم كريم غضبان

 459.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722124017 1948زينب احمد حمد سليمان

 469.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722124027 1949ليلى جواد حمزه محمد

 531.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 211721059010 1950عبد هللا حميد عطا سلمان

 413.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722105040 1951هبه كريم جخيور منصور

 572.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722190005 1952ازهار جبار حواله مجازر

 487.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 241721012028 1953صالح مهدي حميد علي

 414.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722060044 1954حوراء اكرم زاطي نايف

 420.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 221722182014 1955زهراء صفر علي كشكول

 404.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221742321026 1956سجى محمد تعبان هليل

 483.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221752323038 1957سرى ضياء غني بدر

 453.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221722115054 1958هدى غالب عزيز ابراهيم

 416.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221722120014 1959حوراء علي حميد منصور

 398.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221722161016 1960زهراء علي حسين عبد هللا

 424.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 281722071004 1961ايات محمد علي حسين

 400.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 281722074019 1962هبة كاظم بالسم سيد

 405.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221742168044 1963نور الهدى كريم راضي رميح

 457.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221722194001 1964ابتهال قاسم ياسر مشخول

 401.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 221752135001 1965اديان محمد جاسم علك

 482.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 221741318018 1966عمار يوسف كردي بطاح

 458.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 131721027027 1967محمد احمد حبيب كاظم

 389.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 221721028078 1968محمد سلمان خصاف سلمان

 401.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 231722193004 1969سلوى حسن كريم سلمان

 396.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 251721006014 1970رزاق احمد زعيج معارج

 394.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 221722106017 1971زهراء عبد الكريم شنشول شريجي

 386.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161722236026 1972شهد وصفي علي حطاب

 385.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 211721017022 1973عباس رياض ماهر محمد

 387.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 221721033043 1974علي محمد رسول عبيد

 392.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161721092004 1975حسين علي سلمان حمادي

 385.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161721030009 1976جواد عبد الكاظم غانم ناجي

 394.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161722258021 1977زينب حيدر حسن محمد

 400.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 221722190038 1978غفران حيدر جابر منحوش

 390.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 281722055047 1979ضحى مهدي حسين حميدي

 395.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291721014118 1980علي تركي عزيز كسار

 401.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 181721279002 1981حيدر عزيز علي مهدي

 390.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291721010135 1982مصطفى فائق عبد االمير جبار

 402.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161722221028 1983مالك احمد عبد الكريم عبد النبي

 405.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161721013011 1984حسن ريسان عبد دشر

 395.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161721021024 1985يعقوب اسعد عبد الوهاب عبد الرزاق

 386.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161721056011 1986حسين علي باني جاسم

 398.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 241721203073 1987سجاد ميثم موح جاسم

 399.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291721152022 1988مثنى مطر جابر خطار

 394.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291621014039 1989حسن جواد تالي شايع

 388.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب
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 291721017140 1990عباس رزاق حميد بشبوش

 401.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291722060117 1991ضحى ماجد سيار حرك

 405.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291722078071 1992فاطمة مالك سعدون لذيذ

 400.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291721109092 1993عمار فارس رزوق سلمان

 392.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291722060158 1994نور محمد مطر حمادي

 393.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 161621305018 1995محمد جابر حسن ياسين

 402.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 291721151011 1996احمد كريم عطشان حسين

 385.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 231722193001 1997بشرى حسن كريم سلمان

 387.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 141722066057 1998عفاف عاشور راشد بساله

 389.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 221621214017 1999عوده علي خشن ناصر

 409.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ

 221721308013 2000حسن خضير حسن عامر

 408.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ

 281721019059 2001محمد سلمان حنون زاير احيمد

 408.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ

 291721101003 2002محمد حسين علي زوين

 421.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ/قسم معلم الصفوف األولى

 221722109022 2003سجى يوسف مكطوف حمد

 425.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ/قسم معلم الصفوف األولى

 221721311009 2004انور جليل حسن بدر

 398.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

 141722069050 2005طيبه عماد جبار خلف

 410.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221621079025 2006ضرغام ناصر حسين طاهر

 397.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 291721014042 2007حسين حامد رسول حسون

 394.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 211721001050 2008علي شكر جاسم محمد

 394.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221721308003 2009احمد عبد رحيم وهيب

 407.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221722109003 2010اشراق عبد الخالق ناصر موحان

 394.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221722160057 2011نور حيدر فالح خلف

 405.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221721015018 2012علي منار جبار شديد

 403.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

 221721019015 2013صفاء عبيد كاظم عبد

 394.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 221721033038 2014علي حيدر عبد الحسين فليح

 407.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 231721038032 2015علي احمد شاكر حسين

 401.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 231721038042 2016علي هيثم سالم خلف

 415.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 231721251132 2017علي ناصر حسين محمد

 397.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 101721060006 2018احمد عبد الكاظم حسون جاسم

 417.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 291721017235 2019محمد علي سودان عباس

 427.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 141721061005 2020اثير عامر كلوب دعيبل

 402.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 151721020086 2021علي كاظم عذاب راضي

 396.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 291721018001 2022ابراهيم جابر حسوني حمزه

 400.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 161721051021 2023رضا يوسف يعقوب يوسف

 398.0جامعة ذي قار/كلية االعالم

 201751001113 2024محمد عبد القادر كمال صالح

 552.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

 201742334165 2025مروه نعمان حسو بكر

 570.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201741001061 2026جميل داخل عبد الرضا نادر

 567.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201741001125 2027عبد هللا نهاد علي شريف

 567.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201741001088 2028زيد مؤيد سلمان حمزة

 552.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742155003 2029عذراء مقداد اسود بنيان

 569.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742282088 2030صباح حسن علي ناصر

 587.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742139048 2031مرال موفق عبد الجبار نور الدين

 652.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742338009 2032تابلو نوزاد لطيف تقي

 577.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201751303062 2033رنج حسام الدين رشيد شريف

 514.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742121031 2034ساره عمار احمد محمد

 559.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201741304016 2035احمد محمد علي محمد

 585.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742365016 2036ساره دانا لطيف احمد

 563.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742346017 2037دلنيا اميد كمال علي

 577.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201742149016 2038شيالن حسين علي رضا

 585.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 181741009013 2039احمد نبيل علي عبد القادر

 545.0جامعة كركوك/كلية العلوم

 201722125003 2040اسراء محمد عاشق حسن

 434.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

صفحة  40من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 131721004008 2041احمد ياسر ابراهيم علي

 415.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 261721200034 2042علي فهد سلمان مطر

 409.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 211721279009 2043ايمن عاصي مرهون جاسم

 408.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 201741048025 2044احمد كامران عبد هللا امين

 500.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

 181751361023 2045صالح زكري صالح محمد

 395.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211751033023 2046عامر علي حسين حمد

 403.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211741282024 2047سيف حامد عبدالحميد حسين

 385.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/قسم البستنة

 181751019034 2048عارف احمد زيدان خلف

 413.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة/قسم المحاصيل الصناعية والطبية

 211751019003 2049طه سعد اسماعيل سبع

 386.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة/قسم المحاصيل الصناعية والطبية

 201752338030 2050نيفين نجاة رفيق توفيق

 445.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

 201751390023 2051حسين ثامر عاشور حسين

 452.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

 211721089051 2052محمد علي مرتضى علوان

 437.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

 201742109007 2053اميره جمعه عبد رحيم

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201722230007 2054مروه خلف محمود حماد

 427.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201721080102 2055عمر احمد حسن صالح

 415.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201742395059 2056شهد صالح ثابت اسماعيل

 455.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201742121041 2057سيودا واسم سعاد عزت

 450.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201741003058 2058محمد حسين علي حسين

 440.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201721017037 2059محمد سلمان احمد حمد

 424.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201751390040 2060علي فؤاد رضوان رضا

 435.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 201752120006 2061ايالف عبد الرحمن رحمه هللا حسين

 462.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

 201742102023 2062رفل ابراهيم محمد صادق

 500.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181721009009 2063زيد سعاد عباس شريف

 494.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722111003 2064اسماء علي خليل ابراهيم

 447.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201721022066 2065محمد مصطفى عادل عبد هللا محمد

 530.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722150008 2066زينب عباس فريق حسن

 535.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722140028 2067ماريا معتصم فهمي عبد

 493.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 181722162021 2068ظفار عدنان مطلك حمود

 447.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722100010 2069فاطمه ياسر حسين علي

 447.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722102028 2070نور علي رمضان حسين

 515.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201741390011 2071زين العابدين صباح رشيد ساقي

 522.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722395020 2072زينب بهاء الدين سعيد محمد

 615.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201742333007 2073ايمان محمد رمضان كريم

 491.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201742138032 2074جوان انور احمد غفور

 481.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722335045 2075شاناز غريب عبد الكريم عبد هللا

 469.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201742175032 2076وجدان عرفان اسماعيل احمد

 518.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

 201722137001 2077اسراء عبد الحسين جمعة حسن

 403.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 181721079038 2078غثيث عايد احمد حميد

 407.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 321721011010 2079سامر سعد محمد مهدي

 434.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 141721015076 2080عبد هللا صالح بشير مايع

 398.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 201622347001 2081افان علي سليمان علي

 400.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 171722294001 2082احالم مدحت عبد الرحمن محمد امين

 398.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 201722140039 2083وئام عبد السالم محمد محمود

 407.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 131722109007 2084تمام عبد الجبار حميد خلف

 407.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 201721203002 2085أحمد صالح سليم ديج

 413.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 181721086026 2086عبد هللا غانم جاسم محمد

 403.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 181721086035 2087علي فزع عيدان خلف

 411.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 201721009121 2088محمود كالط عبد هللا خضير

 404.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 211722125023 2089سماح عبد الكريم عبد القادر علي

 401.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 181721096020 2090عالء محمد حنفيش سرحان

 403.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

 201721018014 2091سعدون علي سعدون كاظم

 434.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية

صفحة  41من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 201722109029 2092مريم علي فاضل جاسم

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية

 261742103035 2093زينب صادق غالم عبد

 544.0جامعة واسط/كلية العلوم

 281752071009 2094فاطمة غانم عطية زويني

 477.0جامعة واسط/كلية العلوم

 261742109001 2095آيات اسعد ناجي حرب

 555.0جامعة واسط/كلية العلوم

 261751011022 2096حسين كريم كطوف عذوب

 467.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 261742103073 2097هبه فاضل عبد سكر

 497.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 261742401008 2098دعاء محمد عبد الحسن عبد هللا

 511.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

 261721006111 2099موسى كاظم نجم حسوني

 475.0جامعة واسط/كلية القانون

 261742117015 2100فاطمه احسان محمد صالح

 532.0جامعة واسط/كلية القانون

 261721006101 2101مصطفى عبد االمير نجم عبود

 466.0جامعة واسط/كلية القانون

 261721017064 2102علي هيثم جبار حسين

 478.0جامعة واسط/كلية القانون

 261722117003 2103براء كريم فريح عبيد

 497.0جامعة واسط/كلية القانون

 261741001208 2104يحيى فالح ابراهيم موسى

 478.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

 261742107004 2105أيان قاسم حميد كايد

 471.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

 261751033005 2106حر خليل نجم علي

 402.0جامعة واسط/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 261742080009 2107رنده قائد يعقوب شراد

 406.0جامعة واسط/كلية الزراعة/قسم االنتاج النباتي والحيواني

 261742099021 2108زهراء رسن كاظم فرحان

 407.0جامعة واسط/كلية الزراعة/قسم االنتاج النباتي والحيواني

 261721047125 2109علي مهدي راشد كاظم

 445.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721013053 2110حسين هويجل بدر حسين

 420.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2111

 261722110046مالك ناهض عبد الوهاب عبيد

 427.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721013093 2112صادق كاظم جواد صالح

 422.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721161008 2113زكي عيدان محيسن لملوم

 433.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721019021 2114علي محمد كامل ناهي

 420.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721020023 2115كاظم بشار خليف عكل

 444.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721024043 2116علي صباح قنبر حمد

 432.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 281721101018 2117حسين قاسم مروان جبار

 425.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 281721013017 2118سيف سامي مجيد محمد

 446.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721006002 2119ابراهيم عامر حميدان مجهول

 418.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261752097045 2120هاجر عالء حسين بنيان

 453.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261742089070 2121فاطمه صالح بدر عبود

 464.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261722160004 2122عذراء وحيد جاسم ظاهر

 438.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721157003 2123احمد سمير مريح بخيت

 425.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721157022 2124عبد هللا يابر ظاهر حيال

 416.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721201013 2125احمد ضحوي حنوان ريس

 418.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261721201003 2126احمد تكليف عبيد حسين

 426.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261751048012 2127مرتضى سليم لفته حفظي

 447.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 261741155032 2128مرتضى محمد جواد عبد

 534.0جامعة واسط/كلية التربية

 281752055054 2129نور صبحي لعيبي خليفة

 508.0جامعة واسط/كلية التربية

 261742071004 2130تقى عباس جبوري فرحان

 513.0جامعة واسط/كلية التربية

 221722172011 2131رواء حسين ياسر خزن

 555.0جامعة واسط/كلية التربية

 121721204020 2132مهند محسن عذاب عبيد

 430.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722116010 2133زينب احمد مطشر محسن

 553.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721150027 2134مصطفى صابر سلمان حسن

 443.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721150011 2135رافد طالب والي لفته

 548.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722087008 2136ايناس رحيم ارزيج كاظم

 550.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721026035 2137عباس حاكم حريب عويجل

 437.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722095026 2138نور البتول علي قاسم نحيو

 570.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722086005 2139اسراء محسن يونس رحمن

 555.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722086018 2140حنين علي خضير عطيه

 440.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722099022 2141سرى جعفر بدر مفتن

 575.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722105002 2142آيه رحيم مربط مطرود

 445.0جامعة واسط/كلية التربية

صفحة  42من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 261722085016 2143ريام ماجد خنجر حمد

 548.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721165005 2144حسن حمزه ساجت عبيد

 435.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721006055 2145عباس زهير جابر ذهب

 538.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721008052 2146محمد ناصر عبد الحسين بري

 432.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722082019 2147مسار كريم حميد محمد

 443.0جامعة واسط/كلية التربية

 261722161012 2148زينب فرحان جبر محمد

 445.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721013170 2149مؤمل سعد حسين عبد

 570.0جامعة واسط/كلية التربية

 281721101055 2150مصطفى كشكول شرهان جابر

 437.0جامعة واسط/كلية التربية

 261721017075 2151محمد صادق هاشم حسين

 525.0جامعة واسط/كلية التربية

 281721015028 2152عبد هللا ريسان شياع مطر

 436.0جامعة واسط/كلية التربية

 221751030043 2153علي حسين علي وبدان

 543.0جامعة واسط/كلية التربية

 221742139094 2154زينب ابراهيم احمد عالوي

 530.0جامعة واسط/كلية التربية

 221741229013 2155حيدر رحيم داخل نعيمه

 558.0جامعة واسط/كلية التربية

 221751031083 2156منتظر محمد كريم فضاله

 533.0جامعة واسط/كلية التربية

 251752062090 2157شهد فيصل فاخر حسن

 523.0جامعة واسط/كلية التربية

 221742141132 2158وصال أياد عباس نوار

 492.0جامعة واسط/كلية التربية

 261742115031 2159نهايه علي حسين ناشي

 511.0جامعة واسط/كلية التربية

 261741201206 2160سيف هادي راضي حمود

 519.0جامعة واسط/كلية التربية

 261741028062 2161عمار عبد االمير اكريم علي

 527.0جامعة واسط/كلية التربية

 261752097009 2162تقى مهدي طعمه صباح

 524.0جامعة واسط/كلية التربية

 261741010008 2163احمد جبار حميد ضايف

 491.0جامعة واسط/كلية التربية

 131722119034 2164هدى منعم شاكر كرم

 413.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 281722078006 2165ايالف فاضل عبد طه

 424.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261722095021 2166فاطمه كاظم سيد عنيبر

 414.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261722081023 2167فاطمه رائد سكر جبر

 415.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261722086036 2168ساره سعد عنبر هارف

 427.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261742096092 2169زهراء محمد حران بلعوط

 490.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261722093058 2170مالك كاظم حسين عسكر

 412.0جامعة واسط/كلية اآلداب

 261741009013 2171احمد فتنان نعيم شاتول

 463.0جامعة واسط/كلية التربية االساسية/العزيزية

 261752112024 2172نور الهدى علي عطوان كاظم

 469.0جامعة واسط/كلية التربية االساسية/العزيزية

 281742059023 2173ايمان زيد جليل إبراهيم

 564.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281742059097 2174نعمات رعد قاسم زامل

 558.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281741006004 2175احمد االمين محمد علي فياض

 564.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281751006067 2176علي سالم رحمة محمد

 547.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281741006092 2177مجتبى مصطفى عبودي خفي

 553.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281751002026 2178ذو الفقار علي حسين كريم

 533.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281742069040 2179فاطمة صالح محمد علي حسين

 562.0جامعة ميسان/كلية العلوم

 281721035005 2180علي ميثم جاسب عبد الزهره

 430.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281721043007 2181حازم ريسان حسن عبار

 453.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722050060 2182نور حسن خلف زوير

 439.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722051014 2183ريام نبيل خماس جبر

 444.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281721151022 2184ايهاب ماجد عبد الرزاق كريم

 433.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722061024 2185معصومه منشد صالح صابر

 428.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281721007004 2186تحسين نعيم محمد ربيح

 429.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281621011061 2187كاظم كريم خلف فيصل

 434.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722061009 2188زهراء فاضل عليوي جراد

 439.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722087006 2189زهراء عبد المطلب عبد علي

 452.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722087010 2190طيبة ماجد جمعة بدن

 444.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722055043 2191صابرين محمد سيد حمد

 430.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281722087008 2192شهد علي جبار عاتي

 434.0جامعة ميسان/كلية القانون

 281752059003 2193ام البنين علي راضي محسن

 429.0جامعة ميسان/كلية الزراعة/قسم وقاية النبات

صفحة  43من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 281721013008 2194حسين جاسب محمد علي زبون

 453.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

 281752083049 2195هجران كاطع رحيم مسيري

 521.0جامعة ميسان/كلية التربية

 291741025090 2196مرتضى قاسم خنفوس كشيش

 542.0جامعة ميسان/كلية التربية

 281722063008 2197تبارك عادل مجيد عزيز

 473.0جامعة ميسان/كلية التربية

 281742062034 2198سجى عبد االمير محمد جندر

 539.0جامعة ميسان/كلية التربية

 281742052032 2199زهراء علي عبد النبي سعيد

 494.0جامعة ميسان/كلية التربية

 281742073009 2200حنين كريم زيارة نعمة

 456.0جامعة ميسان/كلية التربية االساسية

 281742055025 2201زهراء عامر حسين سوادي

 470.0جامعة ميسان/كلية التربية االساسية

 221741244015 2202غزوان عدنان جاسم حفاز

 452.0جامعة ميسان/كلية التربية االساسية

 281742069037 2203طيبة نعيم عبد الرزاق جمعة

 451.0جامعة ميسان/كلية التربية االساسية

 291742051078 2204حوراء قابل نافع عفن

 528.0جامعة المثنى/كلية العلوم

 291742053032 2205رسل صالح خلف صالح

 569.0جامعة المثنى/كلية العلوم

 291742058051 2206فاطمة محمد حسين علوان

 532.0جامعة المثنى/كلية العلوم

 291741153162 2207عبد الرحمن باسم محمد حسين

 516.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

 291721001125 2208علي عدي عدنان عباس

 433.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721001062 2209حيدر حمود محمد بريد

 437.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291621014192 2210محمد برزان جميل سعد

 435.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291722084010 2211بلقيس احمد هادي سويد

 432.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721017082 2212حسين محمد جاسم جعاز

 439.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721010018 2213باسم قيس خيرهللا محسن

 432.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721109064 2214عباس جليل شخير رمثان

 434.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721010121 2215مرتضى باقر جابر طه

 468.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291722057051 2216دنيا محمود شاكر وطن

 434.0جامعة المثنى/كلية القانون

 291721109105 2217كرار رحيم كاظم محل

 438.0جامعة المثنى/كلية القانون

 241742104059 2218فاطمه حسين عبد الحسن غظيه

 607.0جامعة المثنى/كلية التمريض

 291742160045 2219فاطمة يحيى جاسم عالوي

 601.0جامعة المثنى/كلية التمريض

 241742104034 2220زهراء ثامر جرو سرحان

 598.0جامعة المثنى/كلية التمريض

 231741012054 2221عباس ابراهيم مرهون محيسن

 634.0جامعة المثنى/كلية التمريض

 241741055010 2222مهيمن حمزة حاتم كاظم

 469.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

 291742051065 2223تبارك عباس صالح عبود

 424.0جامعة المثنى/كلية الزراعة/قسم التربة والمياه

 291751151007 2224احمد حسين محمد حنتوش

 427.0جامعة المثنى/كلية الزراعة/قسم التربة والمياه

 291752079002 2225أفراح هادي كردوش وادي

 414.0جامعة المثنى/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 291742160003 2226ام البنين عباس صخيل محمد

 427.0جامعة المثنى/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

 291751007213 2227مصطفى احمد هاشم طالب

 445.0جامعة المثنى/كلية الزراعة/قسم مكافحة التصحر

 291742051245 2228نور كنور محمد حمزة

 471.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

 291742057152 2229سناء رياض تكليف نوري

 460.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

 291752058005 2230حنين كويت رداد حسون

 471.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

 291751151065 2231حسن علي عكلة مذري

 460.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

 291741153088 2232عزيز عباس بهاض عريف

 453.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

 241752086012 2233نبأ قاسم مهدي عبد العباس

 532.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 241742220237 2234هيفاء جاسب جحالي عواد

 532.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 291742066013 2235صابرين كاظم زبالة مطرب

 548.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 241742115029 2236طيبه غازي مزهر كريدي

 541.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 291742059003 2237ختام نعمان محمد سعيد محسن

 547.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 291742053036 2238زهراء مبارك صالح سويد

 499.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

 291741005046 2239سيف علي مذبوب ضيغم

 551.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291741003196 2240محمد علي عبد الرضا محمد

 553.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 241751005052 2241علي سلمان حلحول عبطان

 545.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 241751005026 2242حسين مع هللا مطلك ظاهر

 556.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722079020 2243حال سلمان عبد علي محمد

 526.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722067028 2244نورا ميثم كريم مطلب

 474.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  44من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 291722059021 2245فاطمة علي ابراهيم حمزة

 440.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722060136 2246كوثر عباس منصور جاسم

 513.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722078052 2247سارة قاسم عليوي سلمان

 440.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291721102011 2248رضا حيدر جهاد عاجل

 526.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722050034 2249سارة رحمن دوهان فرفاح

 488.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291721006011 2250حسين رحيم خنيطل عبد العباس

 451.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722057121 2251نور عطا هللا لزام نغيمش

 565.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722058058 2252هاجر سعد عليوي جاسم

 524.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722060074 2253زهراء حسين هادي حزام

 543.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722057067 2254زينب حيدر كامل جابر

 569.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 241722093023 2255زهراء حمزه كاظم زغير

 530.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291722050010 2256بتول قاسم باقر كريم

 577.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

 291741100057 2257سجاد حسن حمزة مطر

 478.0جامعة المثنى/كلية التربية االساسية

 181751002095 2258محمد هيثم شامل عباس

 496.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

 181742221027 2259نور علي قاسم محمد

 483.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181752183050 2260ماهره محمد عبد الخالق حسن

 475.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181742242068 2261فاطمه هشام عبد الملك طاهر

 489.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181742196004 2262رسل احمد مهدي صالح

 481.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181751040015 2263زيد صباح شلتاغ عدوان

 468.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181741002137 2264ياسر سالم عبد الكريم علي

 548.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181742266002 2265تبارك اشرف محمود حسن

 467.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181752219002 2266اقبال عبيد كيطان عزيز

 459.0جامعة سامراء/كلية التربية

 221752101034 2267نور خالد ويطان جويد

 462.0جامعة سامراء/كلية التربية

 181752242046 2268شهد ايوب حسين مطر

 406.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181742266007 2269ساره عطيه محمد عواد

 405.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181751350034 2270عمر عبد عطا هللا محمد

 386.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181751033063 2271مصطفى غازي فيصل محمود

 402.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181751350024 2272عبد هللا احمد كامل صالح

 402.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181751350033 2273عمر طالع فريد عباس

 387.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181741141058 2274فهد حسين حامد كعيد

 405.0جامعة سامراء/كلية االثار

 181752183031 2275زينب قدوري عواد صالح

 399.0جامعة سامراء/كلية االثار

 221722135002 2276افراح نعيم جبر ديوان

 419.0جامعة سومر/كلية القانون

 221742204040 2277رنا شعالن غضبان محمد

 486.0جامعة سومر/كلية القانون

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 221721050005 2278امير خير هللا شنين محسن

 415.0جامعة سومر/كلية القانون

 291751007231 2279منتظر عبد النبي حسين هادي

 426.0جامعة سومر/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 221742311017 2280ضحى عباس كاظم حمدان

 395.0جامعة سومر/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 221751067111 2281مصطفى ستار عبد الحسين جحيل

 426.0جامعة سومر/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 281721019050 2282مؤمل مهدي جاسم جابر

 404.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 221721067034 2283علي كامل جبار عسكر

 431.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 221742168024 2284زينب عزيز سعيد مطر

 451.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 221721028039 2285سيف عبد الحسن زغير عباس

 408.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 131721172016 2286محمد احمد مطر عمر

 423.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 221742147003 2287اسماء حسن مطشر عجيمي

 470.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221742141140 2288فاطمه عادل عبد الحسن هالل

 505.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 141721174008 2289حسن احمد عيال مراد

 423.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221722115030 2290سكينه نمر طالب جعفر

 432.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221721028062 2291علي محمد زويد مطر

 428.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221721067006 2292حسن رحم علي خلف

 419.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221721214001 2293ابراهيم علي صالح داخل

 431.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221742168046 2294نور صباح خضير دعدوش

 472.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية

 221522168035 2295سحر خير هللا محيسن لهمود

 421.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية
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قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 221721081010 2296حسين عبد علي سعدون هليل

 436.0جامعة سومر/كلية التربية االساسية/قسم معلم الصفوف االولى

 141742084065 2297مريم محمد حميد كاظم

 490.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

 271742052050 2298سجى كاظم محمد رويحي

 409.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 231752088032 2299سنى سعد رسول رشيد

 408.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 231741044028 2300سجاد احمد مالك عداي

 464.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم التربة والمياه

 231752093030 2301كواكب مالك حميد معيدي

 407.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم البستنة والنخيل

 231742271124 2302سرن باسم عبد الحسين جابر

 420.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم البستنة والنخيل

 291752052037 2303رقية مالك سعدون لذيذ

 429.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

 231742092031 2304دعاء عالء جعفر نوري

 454.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

 171741186016 2305زكريا خالد ابراهيم احمد

 669.0جامعة نينوى/كلية الطب

 201742139044 2306فاطمه عزاوي ياسين ابراهيم

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741017144 2307عبد هللا عامر ذنون عبد الرحمن

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742294186 2308شهد ثائر عبدالستار ابراهيم

 667.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742294281 2309هديل ناظم علي داود

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742314035 2310سجى خالد جبر حامد

 669.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741022154 2311مهند هيثم معمر مجيد

 673.4جامعة نينوى/كلية الطب

 171741012004 2312ابراهيم عبدالباسط ابراهيم سلو

 670.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741022051 2313طه نوار نزار محمد رؤوف

 673.0جامعة نينوى/كلية الطب

 201742162004 2314براء محمد احمد عبد هللا

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741027300 2315مصطفى عمر حامد محمد

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742286122 2316زينب ناصر ثامر ناصر

 670.8جامعة نينوى/كلية الطب

 171742286222 2317هالة وسام محمود عزيز

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741011228 2318يعقوب عبد الرزاق عبد المنعم يعقوب

 667.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741015064 2319سفيان علي سليمان محمد

 667.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742268117 2320هبه طالل شاكر مصطفى

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742231184 2321نفيسة هاشم احمد مطر

 667.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741011004 2322ابراهيم عواد عاصي حموشي

 670.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742291059 2323رحمة عبد الصمد يونس حسين

 670.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742288286 2324نبأ بشار نايف خلف

 670.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742268080 2325عمره سلمان عزيز محمود

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742314061 2326نور علي محمود موسى

 667.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742285070 2327رحمه عبدالكريم جاسم محمد

 668.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741039023 2328يونس منصور حسن محمد

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742233049 2329تقى عبدهللا علي محيميد

 667.5جامعة نينوى/كلية الطب

 171742238029 2330ايه محمد فتحي حمادي

 669.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742233159 2331مها عبدالرزاق طه عبدالرزاق

 669.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171741022002 2332ابراهيم فائز ابراهيم عبد هللا

 670.8جامعة نينوى/كلية الطب

 171741022014 2333احمد نجدة يونس عبد هللا

 673.0جامعة نينوى/كلية الطب

 171742233104 2334زينه حميد عبدهللا عمر

 670.4جامعة نينوى/كلية الطب

 311742047235 2335ظفر عماد عبد القادر فائق

 598.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 311751012004 2336احمد رعد فخر الدين محمد شيت

 477.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 171751010034 2337فهد عبد الجليل معروف علي

 484.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 171741017060 2338انس علي عبد الغني صالح

 599.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 311742039041 2339براء حازم عبد القادر عبد هللا

 578.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 201741065062 2340مصطفى خالد حسن محمد

 587.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 171742237063 2341داليا معن ناصر حسين

 599.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

 171741020026 2342بكر عبد الكريم سليمان عبد الكريم

 561.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

 221751300185 2343كاظم قاسم جبار والي

 498.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

 211741052037 2344محمد لطفي عبد الكريم طه

 663.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

 311741024118 2345محمد رشيد محمد رشيد

 666.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

 171742268053 2346زينب عبدالرحمن محمد عبدهللا

 666.0جامعة الفلوجة/كلية الطب
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 311741013066 2347مصطفى صالح ملحان فنيخر

 664.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

 321741009020 2348علي مرتضى يونس حمزة

 663.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

 191721099006 2349ايسر زيد شحاذة محمد

 439.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

 191722246021 2350نور بهاء الدين عبد هللا ارحيم

 443.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

 101742090064 2351كوثر عبدالوهاب عطا هللا كاظم

 486.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

 191742153016 2352براء محمد خالد توفيق

 495.1جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

 191741009138 2353احمد عامر حسين حميد

 472.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

 191741292040 2354عبدهللا حميد رشيد احمد

 495.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

 191742372008 2355ريام سعدون فارس سليمان

 447.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191742195003 2356أمل وليد رحيم صالح

 434.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191742195062 2357وداد سعد رحيم صالح

 447.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191751103007 2358بركات انور خلف حمد

 421.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191721012050 2359عمر خليل ابراهيم صالح

 438.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191721056024 2360سيف الدين زبن خلف محمد

 421.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191721358068 2361وليد خالد صالح عبد هللا

 431.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191722191013 2362رسل حميد ناصر حمادي

 441.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 101751160018 2363قيس مالك عباس كاظم

 422.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 321721001002 2364حامد اياد حامد خلف

 427.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 311722032011 2365سرى محمد حمود خلف

 429.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 191722246013 2366عذراء وليد محمد مخلف

 410.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191722173031 2367صفاء هيثم محمد حماد

 418.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191721337148 2368عمر سعيد محمود محل

 408.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 101721027077 2369عصام محمد احمد محمود

 407.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191722175016 2370رحمة عطا هللا احمد شكر

 404.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191722191019 2371زهراء عالء فخري تقي

 419.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191722192001 2372ايمان ثامر حميد توفيق

 398.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 321722066020 2373عائشة احمد فهد كسوب

 410.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 111721150070 2374عمر محمود فرحان حسن

 408.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191721078084 2375ياسين طه حسين فرحان

 403.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191721078093 2376عبد هللا ماجد فوزي حسن

 405.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 191721086004 2377احمد عبد سالمه عباس

 413.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

 221741385029 2378علي رضا محمد حسن

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 221741077036 2379سيف سالم جعفر شريف

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 171741011036 2380اواب شعيب سعيد عبد الفتاح

 665.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 171741022069 2381عبد هللا عمر عبد الغني توفيق

 665.1جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 221742154035 2382زهراء سعد عزيز طاهر

 665.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 221741065025 2383شهاب احمد عوض عطية

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 261742104045 2384زهراء ابراهيم شمخي جابر

 663.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 261742109035 2385زهراء ناصر عبد الحسين كامل

 665.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 161742184172 2386فاطمه علي اسماعيل علي

 663.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 291741003002 2387ابراهيم محمود ابراهيم عبد هللا

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 251741034030 2388حسين هيثم باسم محمد

 667.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 251741034009 2389امير زهير رزاق جواد

 666.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 211741025026 2390مهدي فاضل مهدي سلمان

 663.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 271742056081 2391زهراء خالد حسين حميد

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 251741031489 2392علي قيصر حمزه طراد

 677.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 241742096005 2393ايات حسن كريم عبد هللا

 666.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 241741015104 2394ميثم علي طاهر فرج

 663.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 241741001066 2395حسين عارف رسن سويف

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 101742117047 2396زهراء طاهر نوري طعمه

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 231742109171 2397طيبة فالح محمد عبيد

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

صفحة  47من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 141741050034 2398مسلم محمد محيبس صالح

 665.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 231741017085 2399عباس محمد شرار سالم

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 231741071007 2400حسن احمد عداي محيسن

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 231742115052 2401ساره حيدر مخيف حسين

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 221742113205 2402طيبه صالح أمنعثر عنيد

 664.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

 171741011137 2403علي ابراهيم محمد علي محمود

 634.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

 221722141004 2404اسالم عقيل جعفر سعدون

 395.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 311721017010 2405عبد هللا صالح محمود منصور

 390.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 331721009033 2406ماهر ابراهيم بلو ابراهيم

 397.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 311721011062 2407وليد خالد محمود مولود

 390.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 331741010012 2408عبد الكريم جاسم محمد عبد الحميد

 402.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 251721024293 2409محمد احمد الياس محمد

 397.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 131751242027 2410محمد عبد الحكيم حسين عبد هللا

 418.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 211751264013 2411ناصر محسن ناصر اسماعيل

 409.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 251741014116 2412محمد قاسم عبد الكاظم عبد الحسين

 401.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 251741150194 2413علي هادي فاضل عباس محمد علي

 430.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 321741050010 2414ستار خلف جاسم احمد

 403.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 211721063033 2415محمد جميل احمد فاضل

 394.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 211621272028 2416خلدون ستار عواد خميس

 394.0جامعة تلعفر/كلية التربية االساسية

 161752165006 2417ايات حسن هومان حميدي

 646.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط

 281721019033 2418سجاد ليلو طاهر محمد

 392.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 211721038137 2419مصطفى جليل ابراهيم علي

 402.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 311742037011 2420بان زهير شابا سمعان

 405.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 271751047006 2421حسن سالم عباس علي يونس

 439.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 311742037021 2422حنين هيثم بهنام ميخا

 418.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 211721065077 2423محمد الفاتح زيد خلف علي

 385.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 211721200009 2424علي شعالن علي محمد

 385.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 211721219005 2425احمد فاضل جاسم حسين

 395.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 251721151029 2426حيدر جميل كاظم غزيل

 396.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 211721273017 2427علي عيسى توفيق كايم

 404.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 311752053023 2428ليديا جالل متي كوركيس

 432.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 211721065090 2429مروان عبد الستار سعيد سلمان

 423.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 231721255031 2430طه ظاهر علي نجم

 400.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 221751375009 2431حسين سعد نصار طاهر

 426.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 331721009040 2432يوسف محمد ابراهيم طه

 398.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 331721070005 2433اريان عائد حاجي الياس

 411.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 331721011019 2434صالح عطيه زعال شطي

 410.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 171721142072 2435غازي ياسر غازي ابراهيم

 413.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 171721064016 2436حسن حسين محمد اسعد

 414.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 241721051011 2437حليم نعيم جابر كاظم

 405.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 241721051016 2438زين العابدين ابراهيم هادي حسن

 409.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 231721011094 2439مصطفى خضير كاظم محمد

 397.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 241721012032 2440عقيل احمد هادي علي

 404.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 161722252031 2441ضحى مالك مكطوف فليح

 405.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 211721213009 2442عمر عبد الهادي خليل علوش

 395.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 251751008007 2443احمد عباس الياس بكدش

 429.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 281721022054 2444محمد علي جبار حرز

 398.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 231721213001 2445احمد حيدر هادي جاسم

 403.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 171741027254 2446محمد ضياء الدين علي محمد صالح

 666.6جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب

 111741010058 2447مصطفى عماد توفيق احمد

 669.5جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب

 131742101006 2448آيه فالح حسن ابراهيم

 672.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب
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 141741042040 2449محمد مزهر مطر شبيب

 668.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب

 121741001047 2450علي مناضل عبد الزهرة عبد الحسن

 666.5جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب

 111741156006 2451احمد مكي مجيت عوده

 669.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب

 191751010025 2452محمد عبدالمجيد كامل جاسم

 502.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

 141742074105 2453نور الهدى فاضل محمد بخيت

 563.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

 121751030004 2454ابراهيم قاسم ابراهيم حسن

 464.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

 111742085027 2455زهراء جاسم محمد خضير

 550.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

 231741251177 2456علي عبد االمير هادي راضي

 573.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

 131741002019 2457علي أياد حسن جبار

 578.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

 191741010026 2458عبدالقادر ياسين حامد نصيف

 493.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

 251741150170 2459علي عباس عبد الحسين حميد

 492.1جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

 171742288301 2460نورا احمد ادريس جرجيس

 657.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية /الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

 171751028069 2461محمد جاسم غائب منصور

 555.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية /الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

 171742290001 2462آمنة وعدهللا محمد مجيد

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية /الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

 171742301158 2463تقى منير احمد اسماعيل

 634.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية /الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

 321751002004 2464فرانس حازم رشيد الياس

 489.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية /الموصل/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

 201752135017 2465مينا وليد فاضل امين

 562.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

 141751015017 2466حسن رعد عبد المحسن حسين

 385.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

 211751272015 2467انمار ستار عواد خميس

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

 141751001025 2468محمد اركان عبد عدنان

 390.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

 171742286029 2469اية اكرم محمود حمدي

 644.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741142087 2470وسام زيدان عزيز احمد

 647.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741012083 2471عبدهللا اسعد ابراهيم حسين

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741012082 2472عبدالفتاح رافع عبدالفتاح عبدهللا

 641.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741012140 2473محمد عمار فيصل عبدهللا

 638.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742315120 2474مريم صالح عبد الجبار صالح

 651.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741015057 2475زيد خالد محمد طاهر

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741028205 2476عمر عبد سلطان شهاب

 643.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 131742242049 2477هاجر علي صالح عبد الوهاب

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742290123 2478صفا احمد ياسين حامد

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741023089 2479غانم باسل غانم عبد القادر

 642.8الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742286233 2480وفاء محمد سعيد اسماعيل محمد

 661.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742304016 2481سارة حاتم خالد محمد

 648.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742304020 2482سوسن صبحي خالد محمد

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 331741058005 2483جمال فاضل محمد امين

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741028014 2484احمد اسماعيل ابراهيم محمد

 637.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741020139 2485همام حسين محمد سلطان

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742237092 2486رغد خيرالدين خليل سعيد

 654.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741018156 2487نشوان زكي عالوي قدوري

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742294174 2488سجى بدران عبدالهادي محمود

 650.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742277063 2489شذى محمود سلطان عواد

 649.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742233146 2490فرح حيدر عبدهللا ابراهيم

 647.9الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742285124 2491صفاء قاسم يحيىَ قاسم

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742288006 2492آمنه عقيل احمد خليل

 656.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742231141 2493عال فراس نافع عبدالغني

 646.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741027111 2494سفيان يونس علي محمود

 643.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741015160 2495محمد مروان محمد علي

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741026413 2496مهند اسماعيل عيان ضيف

 653.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171741186061 2497يحيى غسان ذنون يونس

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742237262 2498هند نجم عبدهللا علي

 638.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 171742289085 2499رحمة طارق محمد صالح عبد هللا

 519.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض
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 171742237094 2500رغد بشار عمر خضر

 547.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 251742087004 2501آمنه محمد فتحي عويد

 541.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171741011058 2502حسن محمد يونس عبد اللطيف

 590.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171742302054 2503بسمه علي خضر صالح

 526.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171742267017 2504امنة عدنان سعيد نعمة

 532.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171742289200 2505ميس اياد هاشم ادريس

 558.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171742237187 2506غفران عامر محمد يحيى

 523.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171741027158 2507عبدهللا عيدان سلطان رشيد

 614.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171742288323 2508ياسمين هاشم محمود عبوش

 534.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171741016081 2509عمر بسام احمد عبد هللا

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171741025106 2510علي حازم جاسم بكر

 625.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 211742143076 2511فاطمه مشعان عمران عطيه

 518.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 331742016040 2512ميسم سعد ابراهيم خضر

 528.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

 171741077051 2513مصطفى رعد مصطفى صايل

 574.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741010044 2514محمد امجد ابراهيم ظاهر

 554.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 191741010060 2515مروان عناد علي امغير

 560.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741027025 2516احمد عبد محمد احمد

 558.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741027008 2517ابوبكر احمد ابراهيم محمد

 564.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741015022 2518اسعد ابراهيم رجب ابراهيم

 562.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741015149 2519محمد عبدهللا احمد حنش

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 171741027167 2520عزالدين وعد عبو احمد

 547.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 241741011019 2521حيدر مطشر حاوي ابو الشون

 548.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 331741026014 2522منيف صعب حمود عياده

 551.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 131741242005 2523إبراهيم ناظم محمد عبد القادر

 556.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 101741016025 2524طيب سامي محمود احمد

 562.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 241741008006 2525أحمد ياسين مجيد كاظم

 549.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 211742290021 2526زينب ثائر متعب رشيد

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 181741004134 2527محمد احمد محمد علي

 561.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 121741029020 2528علي ابراهيم خضير جاسم

 552.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741032017 2529حسين غالب حسين يوسف

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 181741012018 2530علي مزهر غريب فارس

 557.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 201741008010 2531سمحان احمد ابراهيم محمود

 556.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات صحة المجتمع

 181742255015 2532دعاء احمد حسين علي

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 181741278005 2533حسين هاشم حميد علي

 571.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 181742093001 2534اسيل صدام مدب حسين

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741023112 2535محمد صباح شامي مصلح

 602.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 211741046023 2536محمد فيصل منهل رشيد

 579.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 231741167008 2537سيف كريم كيطان كاشي

 567.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 181741081004 2538احمد محمد صالح جخدم

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 251742066025 2539سعديه عبد الحسين كامل عبد الحسين

 581.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 281741017004 2540حيدر جاسم مكطوف دواي

 567.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 131741242034 2541فارس برجس فاضل عباس

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 211741002045 2542سيف نظير مطشر رشيد

 572.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741175011 2543محمود خليل طه محمود

 577.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 201742172018 2544سرور اصغر فهد خورشيد

 574.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741033027 2545مصطفى بشار عمر خضر

 633.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741080020 2546احمد سوري حمد مجذاب

 571.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 181742162030 2547رسل صباح مهدي ابراهيم

 566.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741018027 2548ادهام زكي عالوي قدوري

 581.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 231741020214 2549مصطفى علي هاشم محمود

 598.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741012020 2550احمد ميسر يونس حسن

 574.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

صفحة  50من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ت
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المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 171741016018 2551احمد عويد احمد خليل

 580.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171741017149 2552عبد هللا ناهل شاكر يحيى

 572.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 191741019064 2553محمد سعيد نوري احمد

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 201741069030 2554عمر عويد عطيه مشرف

 567.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 211741038030 2555سجاد عادل ربيع محمود

 568.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 171751015006 2556احمد سعد وعدهللا احمد

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

 141741203012 2557بارق جمال علي حمود

 378.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

 181721352006 2558احمد سعد احمد نصيف

 391.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/كركوك

 181721089018 2559عادل رعد فيصل مصلح

 380.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

 181721047085 2560قحطان عدنان مسرهد احمد

 399.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

 181721350094 2561هاشم فارس جبوري احمود

 386.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

 181721332156 2562عبد القادر علي خلف مهدي

 398.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

 181721057009 2563محمد نزهان عبد الرحمن عبد الوهاب

 365.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

 251741031851 2564موسى عامر موسى سلمان

 560.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

 161741060071 2565عبد هللا عواد زغير عبيد

 508.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

 231742079019 2566صفا حسين عباس فاضل

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب/التقنيات الحياتية النباتية

 251752105004 2567زينب علي جواد كاظم

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 251751200008 2568احمد عبد الكاظم جعفر خيون

 414.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 251751001105 2569ذو الفقار علي صاحب مهدي

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 251722085064 2570سجى محمد صاحب احمد

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 231722078024 2571زينب جواد غازي لفته

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 251721024354 2572مصطفى عبد الجبار داود سلمان

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 231752152008 2573سوزان قاسم باشا منسي

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

 251742170234 2574مها احمد جساب عطيه

 644.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

 231742120015 2575بنين سعد كاظم زباله

 641.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

 231742090060 2576رتاج مكي علوان عبد الحسين

 633.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض

 231741172022 2577سيف سالم صالح علي

 639.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

 251742170069 2578حنين غني طالب حسين

 632.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

 231742140030 2579فاطمه حسن عباس موسى

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 271741041010 2580كرار همام مكي محمد

 580.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 271741010083 2581محمود مشكور عباس اسيود

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231742133005 2582رشا محمد محسن صعيب

 616.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 271742068042 2583زهراء اسماعيل كشاش فاضل

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741069031 2584محمد عباس حسين محمد

 586.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 251741150259 2585محمد مالك عبد العالي والي

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 221741098051 2586علي حاتم عيدان نعيمه

 570.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 271742057105 2587فاطمه حيدر حسن محمد

 577.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741251235 2588محمد عبد الرحمن عبد الرضا محمد

 585.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

 241741050017 2589عبد هللا علوان حسين علي

 574.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 241742081070 2590منار عايد جاسم عبود

 596.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231742077030 2591رواء لفته جلوي شاهين

 574.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 241741203032 2592اكرم نعيم كاظم حسين

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741060014 2593حيدر سالم ستار مشون

 567.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 241741036078 2594علي مهدي سرحان فنجان

 591.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

 221742135068 2595زينب طالب عبد الكاظم عبد الواحد

 555.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

 241741003123 2596علي عمران حسن وساف

 583.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

 291742056036 2597زهراء علي حميد عريان

 560.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

 241741008087 2598محمد كاظم تركي جوده

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

 221742103099 2599سوزان كاظم ذياب سلمان

 571.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

 221742113180 2600سجى محمود سعيد ذياب

 571.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741014032 2601حيدر علي عبدالحسين عبود

 580.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع
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 261741202036 2602علي نعيم رضا عبد

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

 291741002154 2603وليد عبد القادر كوان جياد

 570.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

 231741005009 2604احمد موسى جعفر عبداللطيف

 409.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

 251751007047 2605جاسم سعيد جاسم محمد

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

 221751011061 2606مالك اسماعيل كاظم وريور

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

 221751007037 2607علي ناجي فرهود فهد

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

 231752088068 2608هدى منصور حمزه عبود

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/بابل

 231722078063 2609وداد محمد فاضل وصيخ

 385.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/بابل

 231722174010 2610ندى محمود رجب حمزة

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/المسيب

 251721022001 2611احمد حسين محمد كاظم

 383.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

 251722171012 2612رنده عبد الحمزه مطرود محمد

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/النجف

 251741014035 2613جاسم محمد خفيف مطرود

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/النجف

 251622122090 2614نبراس ثابت محمد ساجت

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/النجف

 131621034051 2615كرار مسلم حميد كاظم

 381.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/كربالء

 211721052015 2616عباس فاضل حشمت جمعه

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/كربالء

 271752088028 2617حوراء صباح علي حطاب

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/كربالء

 271722052032 2618شروق كدر مجهول خادم

 382.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/كربالء

 231721168012 2619علي قصي علوان جدوع

 382.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/القادسية

 241742110055 2620مروة كطران سرتيب مزهر

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/السماوة/قسم تقنيات المحاسبة

 251751157096 2621صفاء محمد رسول فنغش

 385.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون /النجف

 221742175015 2622ايمان لطيف حاتم عزيز

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

 151741400019 2623احمد علي محمد جبر

 549.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيارات

 111751002038 2624علي عبد الكريم رحيم مهدي

 469.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات اللحام

 281741151011 2625احمد محمد جلوب خميط

 474.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات اللحام

 111722121015 2626رقية نصر مؤيد عبد هللا

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 111722104036 2627فاطمه عبد الحسين حسن جوده

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 111722111026ضحى كريم حسن شخير

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121722105135 2629نور علي جاسم غضبان

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 111722073070 2630ورود حيدر محمد ياسين

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722101017 2631زهراء منير جاسم محمد

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722069054 2632فاطمه علي عبد جازع

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 151721075123 2633علي عبد الحسين عيدي صكر

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722102050 2634زينب محمد جعفر جواد

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2628

 141722100100 2635مروه سعد محسن فرحان

 457.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141721201175 2636غسان عويد منحوش بعرور

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141721037233 2637قمر حيدر محمد عزيز

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722079096 2638لجين قيس محمد حسن

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722074041 2639ساره هاشم صاحب ضمد

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 101721011031 2640محمد ابراهيم ذيبان حمد

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 101722117028 2641فاطمه سمير حسين صادق

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121722105079 2642زينب طارق ابراهيم عباس

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121721002050 2643مصطفى قصي مهدي موسى

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131722098048 2644رسل ودود حسين مرهج

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121721202100 2645سجاد كريم جبار حمزة

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121721032018 2646المهدي صاحب عبيد صفوك

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141721024048 2647حاتم كريم حاتم محيبس

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 151721008118 2648كرار محيسن عالوي محسن

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131721019017 2649حيدر حازم علي مامكه

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131721257030 2650حسين زهير عباس علوان

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722140007 2651آيه سالم جبار راضي

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131722086078 2652مالك جمال حميد حنتوش

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

صفحة  52من 60
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القبول الموازي

 131722091119 2653هدى حابس عبد المنعم احمد

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131721038044 2654مرتضى سعد هاشم حسن

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722135059 2655غدير محمد كاظم تايه

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131721258030 2656فيصل يوسف اسماعيل ابراهيم

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131722118127 2657فاطمه الزهراء مظفر قاسم حسوني

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 121721032039 2658حسنين هادي حسين علي

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141722135026 2659رهف ضياء ابراهيم علوان

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 211721077120 2660محمد جمال سالم مجيد

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 191751067010 2661حميد سعد هزيم عمر

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 131752100036 2662هدى منير رمضان بدن

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 141752121004 2663اسيل سمير فهد سالم

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 211751042001 2664ابراهيم علي عبد الحسين حاتم

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

 111721042091 2665محمود عامر حسين شيحان

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 131751012055 2666صادق عبد الرزاق مصلح حسن

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 111721019011 2667قصي صفاء خزعل ابراهيم

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 101722106006 2668ايمان سلمان حسن حمادي

 433.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 141721014003 2669ابراهيم وصفي بابا علي احمد

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 141722066063 2670مها ماجد حميد علي

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 151722042098 2671هند محمد جاسم دشر

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 141721019037 2672صادق محمد راضي محيسن

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

2673

 111722111006تبارك حقي اسماعيل عواد

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 121722117011 2674زينب عامر جهاد حسن

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 131721045063 2675عبد االله قصي عبد الرحمن عبد هللا

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 121722082018 2676نور حمد شهاب احمد

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 131721257094 2677محسن مزهر كاظم جوده

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 141722104009 2678داليا عوف عبد الرحمن عبد

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 141722135057 2679غاده خضير خلف عبد

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 211621034014 2680حسام جاسم حسين خانة

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 131751014023 2681حيدر ماجد حميد محمد

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 131751005019 2682ذو الفقار هشام زامل حمدان

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 111722117002 2683أيفان علي سيد خلف

 433.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

 251741151222 2684منتظر طالب لفته عبد

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141741001003 2685ابو بكر غانم بكر محمد

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 151742046011 2686ايمان عماد كزير ناصر

 659.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 251742170062 2687جنان جبار عبد الكريم حبيب

 632.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 271741151003 2688أمجد عبد المحسن عليوي عبد عون

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 271741005157 2689عباس عبد الحافظ رحيم رضيوي

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 151741011107 2690منتظر رياض جبار الزم

 662.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 241742136041 2691زهراء ناظم واوي فيزان

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 101742110030 2692ريهام حاتم عباس مظعن

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 101742079028 2693يقين عدي ابراهيم غثوان

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 151742050019 2694تبارك محمد طارش حاتم

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 111742112016 2695حسناء محمد قاسم حمد

 603.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 261742108010 2696الحوراء عامر سلمان علوش

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 261741028056 2697علي صباح علي طاهر

 650.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 221742154063 2698فرح مصطفى خضر محمد

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 211741005072 2699عبدهللا فارس مزهر حسين

 643.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 261741038089 2700منتظر شمخي جبير عطيه

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741002089 2701علي حميد حسن عبد

 614.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 241742093009 2702االء اكريم فرحان جوده

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 211741013119 2703وسام عامر حسب هللا مهدي

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
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 211742156032 2704مريم ابراهيم فاضل عباس

 650.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 261741173006 2705حسن محان تسبار فارس

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 281742066033 2706هدى طالب عبد الحسين عرار

 626.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 211741007003 2707احمد حافظ نصيف جاسم

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 321741049006 2708سرمد عباس فاضل سمين

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 131742086015 2709حوراء سلمان قاسم عبد الحسين

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141741018043 2710سيف محمد هاشم عامر

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141742127006 2711حوراء هادي نجم عبد هللا

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 131742094064 2712نور عماد كاظم عودة

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 221741001108 2713كرار حيدر عناد علي

 616.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 111742084156 2714هاجر محمد خضير فرحان

 626.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 151742046079 2715ضحى قاسم حسن راشد

 620.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 131742095007 2716حوراء حسين كاظم كريم

 655.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741050004 2717احمد ميثم ناجي راضي

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741008069 2718سجاد حميد خلف عليوي

 628.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741183023 2719علي حامد صالح مهدي

 655.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741006007 2720احمد ماجد ابراهيم بلط

 634.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741008161 2721محمدعلي عامر منعثر رحمن

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 131741008031 2722عالء فيصل غانم صبر

 614.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231741012116 2723مصطفى كريم عبيد حمد

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 101742097042 2724هديل كريم خليل عبود

 618.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 131742107073 2725نوران هشام جالل محمود

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141741034015 2726محمد لطيف جاسم حسون

 632.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 211741020014 2727بسام عماد عبد نياز

 620.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 111742072076 2728هاجر ثامر قاسم عباس

 652.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 271742077082 2729نور علي حسون رضا

 631.8الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 271741014015 2730امير غانم كاظم حصو

 633.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 251741031425 2731علي حسن داخل محمد

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 171742294271 2732نوران مروان لقمان يوسف

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141742090033 2733مريم سامي دحام حسين

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 141742099020 2734زينب محمد برغش حمد

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 121741020027 2735حيدر صباح محمد عبد هللا

 609.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

 231742116025 2736ساره عمران محمد حسن

 577.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

 101742108014 2737تبارك خلف ابراهيم هاشم

 549.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

 231741020074 2738حيدر عباس حمزه عبد

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742117061 2739ساره ستار شلب وصخ

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 261741028102 2740مصطفى فاهم رحم سلطان

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 261741028059 2741علي عبد الرضا حميد كسار

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 261741010096 2742علي شاكر حسين عبد الرضا

 654.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 261742094040 2743عال مكي شاكر مجيد

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231741002029 2744حازم باسم سالم عبيد

 649.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 211742092059 2745فاطمه علي سامي علي

 650.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 321741060011 2746امجد فرحان عالوي فياض

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 111742084137 2747مريم عباس حسين محمود

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 271741009076 2748علي محمد ناصر حسين

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742119079 2749رسل واثق مزهر حداوي

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742088062 2750حوراء احسان شاكر طاهر

 647.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 131742118094 2751زينب حسن جبر عربي

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231741017003 2752احمد خالد عبدالواحد عبد

 652.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 121741022002 2753احمد جاسم مسعود احمد

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742078035 2754زينب مشرق ناجي حميد

 648.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور
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 231742110034 2755نهى عباس محيميد عبد

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742079022 2756فاطمة اسماعيل كامل زعيان

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231741008132 2757كاظم منتظر علي حسون

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 231742199007 2758حوراء جاسم عباس ثعبان

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 101741011010 2759خطاب خضير احمد مفيض

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 251741031827 2760منتظر عباس حمد كريم

 649.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 191742149048 2761هبه صباح نوري فزع

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 111741041011 2762عبد هللا احمد اسماعيل فاضل

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

 191741361044 2763قيس مزبان محمد مصلح

 567.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

 211741272066 2764علي ياسين خلف حميد

 566.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 271741009056 2765طارق زياد مرموص منصور

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 211742143048 2766زهراء محمد علي كاطع

 623.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 231741009004 2767ابراهيم كعيد صكر داود

 576.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 141742068004 2768امامة قحطان رجب صفر

 603.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 291741109012 2769حسين فراع جاسم محمد

 562.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 231741002091 2770علي رحيم مايح صالح

 567.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 211741088013 2771اصداد قبس عبدالمحسن علي

 597.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 211741003099 2772ياسر رعد ابراهيم رشيد

 603.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 121741005021 2773سجاد عبد المحسن عباس حميدي

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 221741096023 2774علي جبار منشد عريان

 563.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 131742071060 2775رسل صفاء هادي صالح

 580.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

 231742087069 2776زهراء حامد وحيد جاسم

 543.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

 231742089069 2777فاطمه حبيب كاظم عبيد

 543.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

 211741033023 2778حمزة سعدون جواد كاظم

 559.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

 221742394001 2779أثار مصطفى جاسم عبد الحسين

 528.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

 231741024032 2780محمد ناظم عبد جاسم

 590.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 261742084006 2781بسمة صفاء صبيح حسن

 617.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 261742086070 2782فاطمه خليفه واحد علي

 593.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 261742086098 2783هديل شالل هالل يعكوب

 595.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 311742060021 2784زهراء طه أحمد رضا

 622.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 231741176031 2785مصطفى سعد سريسح سرحان

 573.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 231741009112 2786والء صباح كاظم ناصر

 616.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 221742204085 2787فاطمه كريم سموم مهون

 618.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 221742139101 2788زينب عبد الجليل محمد علي

 584.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 141741208111 2789ماجد جمعه عباس جبر

 584.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

 141752066015 2790زهراء ساهر سعيد عبد هللا

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

 131751001090 2791محمد أحمد محي هالل

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

 131752080015 2792زهراء لؤي رحيم سلوم

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

 131742072005 2793ايات عصام محمد رحيمة

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

 161751008027 2794علي صبيح ساري مطلق

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

 141751208062 2795يوسف قاسم احمد عبد

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

 211742090093 2796نهى اياد علوان ردام

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

 281751031006 2797حسين سالم جخيور شريف

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

 261741201160 2798مخلد مجيد كاظم جباره

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

 131741003027 2799طارق فارس رشيد حميد

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

 111752106018 2800شهد شهاب محي شهاب

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151751011041 2801سجاد جعفر عبد الرحمن حسين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121741400001 2802حسين عباس حسين سلمان

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111751021177 2803ياسر نهاد حميد عياش

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 211752104001 2804اسيل نوح سمين وهاب

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131751011028 2805علي ناضل محمد حسين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  55من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

 121752114016 2806كوثر رحمن جبير عطية

 450.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151751004039 2807محمد وليد جمعه نمر

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 231741060027 2808علي صبار عبدالزهرة كاظم

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 231741252069 2809حيدر عبد الهادي محي علي

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721075182 2810هيثم عبد النبي يونس عزيز

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721025052 2811محمد مجيد ابراهيم محيميد

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111721002029 2812عبد الرحمن عالوي عبيد هجوج

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722097021 2813رسل مصطفى مينا شكر

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121721176002 2814احمد خلف كاظم فياض

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121721005002 2815احمد تحسين عبد ابراهيم

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721008060 2816سجاد عماد حميد حسن

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722086074 2817مريم سنان عبد فياض

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722086082 2818نبأ علي سليم امين

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721011023 2819باقر عدنان محمد جبر

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721011033 2820حسين انور كاطع شالل

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722071042 2821رانيا احمد عذافه حسن

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722101051 2822زينه علي احمد محمد

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722073071 2823سجى عالء جهاد حسن

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721024011 2824احمد صباح رشيد جاسم

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121721003033 2825حسين علي كامل علوان

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721252109 2826مهند سعيد عباس ابراهيم

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721012107 2827محمد كاظم برهان علي

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721007008 2828حمزه عدنان حميد علي

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121722090003 2829امال عبد هللا جدعان شعيب

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722080005 2830ديانا قاسم مرتضى علي

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141621018006 2831احمد عبد الرضا حمد مسلم

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121622105110 2832فاطمة جاسم محمد حسن

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151621020036 2833حيدر يعقوب يوسف علي

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 231721011092 2834مصطفى ثامر راضي خضير

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131622093112 2835ميس علي عبد االمير علي

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111521012036 2836عبد الرحمن زياد طارق هادي

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721004074 2837مصطفى رحيم محسن راضي

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721008036 2838حسين رياض حميد جلوب

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131752092017 2839رفل رشيد حميد موزان

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111722129009 2840هاجر قاسم محمد فياض

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111722082017 2841حنان قاسم محسن جودة

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 101721060116 2842فاضل سعيد فاضل حمودي

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111722079016 2843زهراء عالء خضير عباس

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111722070070 2844لمياء سعد جاسم محمد

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721074044 2845حيدر عبد الحسين كبر شبار

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141721018061 2846محمد مصطفى كاظم مهدي

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141721030076 2847مصطفى علوان حسين محمد

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722080031 2848غفران عبد الحسن جبار دعدوش

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722048049 2849زهراء جاسم محمد حول

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722047072 2850سجى علي محمود راشد

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141721013015 2851احمد محسن عالوي عبيد

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722049047 2852ختام جاسم احمد عطيوي

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722080006 2853ايه عباس سلمان محمد

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722049081 2854زهراء فاضل جاسم رسن

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141721211051 2855كرار طارق عطا حسين

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151722040026 2856رفل صالح هادي جياد

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  56من 60

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الرقم االمتحاني
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المجموع

 151722040041 2857زهراء عدنان كاظم عبود

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722090017 2858رغد جواد كاظم جازع

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722124051 2859هدى رعد اسعد عويد

القبول الموازي

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 111722111008حنين خليل حسين عباس

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 101721040023 2861علي جمعه خليل ابراهيم

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722091049 2862رفل ياسين محمد حسين

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722222032 2863زهراء حيدر جاسم قاسم

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

2860

قسم الحاسبة االلكترونية

 121721206020 2864حسين ياسين شهاب احمد

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722127002 2865اسراء مجيد عبد العزيز مجيد

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721015034 2866عبد هللا شريف عبد هللا شريف

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722119032 2867نورس عبد الكريم علوان عباس

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722109022 2868زهراء كاظم عبد الحسين خصاف

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 121721204002 2869احمد صباح مبارك نجم

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131721024026 2870حسن عادل خضير ناهي

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131722112014 2871خلود وليد عبد الحميد ماجد

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141721177136 2872مصطفى محمد عبد هللا علي

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721008125 2873محمد جاسم محمد مربط

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 151721009133 2874علي حسون عيادة صالح

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 141722076113 2875فرح محمد جواد كاظم

 408.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151721018004 2876احمد جعفر كاظم عيال

 379.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111722098012 2877نبراس صباح نوري عوده

 405.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111721027101 2878محمد هيثم ابراهيم دويج

 392.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151721009025 2879جاسم عبد الحسن مزهر علوان

 381.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 141722079001 2880آمنه شفيق عبد هللا اسماعيل

 406.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 141722066032 2881زهراء حميد فاضل محمود

 398.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111721165004 2882عبد هللا عودة محمد عبود

 380.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 101722095045 2883فرح موفق عبد حسن

 374.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 221722323026 2884مالك زهير بايش دخيل

 382.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 121721006007 2885حسين رعد هادي عبد الشهيد

 378.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151722055016 2886حنين علي فيصل شرقي

 394.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 131722094036 2887زينب عباس عبد النبي حنتوش

 382.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 131721008036 2888حسين تاج الدين قاسم عباس

 415.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111622095009 2889اسيل محمد غزاي عباس

 375.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 141721151015 2890ليث محمد عيسى محمد

 403.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151721074121 2891محمد قيس حسين كاظم

 381.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 311622032035 2892سراب فالح هالل محمد

 378.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151721017083 2893مصطفى عبد شامل كاظم

 375.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 181721335028 2894بكر سعدون محمد صالح

 394.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111752109005 2895اسماء عبد السالم سالم مهدي

 423.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 131721014113 2896محمد يحيى شعيب عباس

 377.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 151621001111 2897محمود شاكر مذخور محمد

 397.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111722105041 2898شهد توفيق ابراهيم حكيم

 379.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 111742109036 2899زاهده عبد هللا خليفه روضان

 410.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 141721033003 2900حسين محمد خضير عباس

 385.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

 191722197061 2901نور الهدى فوزي شهاب احمد

 384.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/االنبار

 191722168029 2902هاجر رياض حميد خضر

 390.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/االنبار

 191721033016 2903وسام ابراهيم عواد حمادي

 395.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/االنبار

 191722369166 2904مها ماجد اسماعيل جبار

 400.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/االنبار

 211722151029 2905ساره اسماعيل ابراهيم جمعه

 366.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721241006 2906حسن علي حسين محمد

 381.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211621004028 2907علي زيدان خليفة مرهج

 381.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

صفحة  57من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 211521026007 2908جواد زيدان جواد حبيب

 375.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211521026017 2909حسين محمد جعفر حمود

 379.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211751029004 2910ايسر فؤاد جاسم عبد

 387.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721005006 2911احمد قاسم عبد العزيز عباس

 374.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721065082 2912محمد حسين سلمان حسين

 386.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211722095007 2913حنين قاسم حميد مهدي

 391.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211722137020 2914سجى جميل خلف صالح

 369.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721012028 2915علي حسام محمود حسين

 383.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721013073 2916مروان رمضان محمد سلمان

 398.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 211721013046 2917علي ثاير طه جميل

 391.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

 221741301005 2918جاسم محمد علي مغير

 393.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الكوت

 261722090033 2919فاطمه جبار كوكز ردام

 393.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الكوت

 221721376049 2920حيدر ناصر عبيد حسين

 375.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الكوت

 281721101036 2921عالء جاسم مهودر طاهر

 384.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الكوت

 261722081013 2922ساره عاجل هاني حمادي

 396.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الكوت

 261722167010 2923طيف غانم حربي مدحي

 367.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الصويرة

 261721015009 2924باقر عامر جبر كاظم

 379.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/الصويرة

 151721009045 2925حسين جاسم محمد كاظم

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

 141721037091 2926حسين علي محسن عبيد

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

 131741011055 2927محمد مالك صالح صدام

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 141742105033 2928صفا صالح عبد الحسن مجيد

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 151752054013 2929حوراء احمد سليم باقر

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 111752066019 2930زينب ثامر نعمان صالح

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 121751032017 2931حبيب عبد المحسن سعدون دفار

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 161751019075 2932طاهر منير فاخر محمد

 457.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

 161752215016 2933زهراء يوسف عبد الصمد محمد

 497.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

 161751371074 2934حسين محمد نجم عبود

 451.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

 221721033032 2935عباس كريم نعيم عليوي

 404.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221721070029 2936عباس هادي حمود محمد

 403.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 231721060031 2937عبد هللا أرحيم عبد علي ظيدان

 392.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 231721006055 2938محمد جاسم محمد كادوري

 392.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221751014004 2939حسين جواد مشاري عودة

 449.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221721225033 2940محمد محسن علي منشد

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221721318032 2941مرتضى جبر فاضل مشاي

 395.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221721318030 2942محسن حسين كاطع رهيف

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 291722078061 2943صفاء رعد مهدي محمد

 396.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

 221742202009 2944زهراء عباس عبد الواحد حسين

 647.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 221742323085 2945فاطمه فرج غليم علي

 652.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 161742184103 2946زينب علي حسين شري

 650.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 281742061005 2947زهراء محمد عبد الزهره لفته

 646.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 241742220120 2948زينب حميد هادي عزوز

 652.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 221742176021 2949زينب ناظم شريف يسر

 646.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 231741042023 2950حسين ثامر حامد لطيف

 649.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 241741010061 2951سالم حسن وحيد عبيد

 649.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 251741046050 2952ياس خضير مسير نمر

 650.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 161742215004 2953سؤدد حمزه عباس سلمان

 651.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

 161742243017 2954خديجة احمد عبد الحي ثاقب

 603.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

 251741031292 2955زيد شهيد غازي مجيد

 605.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 281742078011 2956تبارك عبد الحميد علي حسين

 613.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 231742147009 2957دانيه سمير حمزه خضير

 617.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

 161741030026 2958عبد هللا جاسم توفيق حسن

 580.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

صفحة  58من 60

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2018/2017
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 281742050014 2959حوراء عبد االمير عوده حديد

 576.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

 161741027013 2960عبد هللا عبد الحسين شنته عبد الحسن

 578.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

 171742294170 2961ساره محمدثابت ذنون يونس

 590.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221741007045 2962كرار ابراهيم مطر علي

 596.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221742120045 2963زهراء مداح ضيول سعدون

 621.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221742106013 2964زهراء وليد محسن نزل

 613.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221742156030 2965ذلفاء مجيد حميد جبر

 586.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221741010090 2966مسلم عقيل ابراهيم بحيوس

 588.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 221742155077 2967عبير ستار زغير كمير

 632.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 161752240040 2968زهراء عباس خالد كاظم

 438.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

 161751033143 2969يحيى سلمان جبار عبد الرضا

 422.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

 161722209022 2970دانيه رائد نوري رجب

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161721357052 2971محمد سعد عبد الكريم ترياك

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161722225006 2972اماني عباس فاضل يوسف

 380.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161722288011 2973ساره عبد الزهره فاضل سوادي

 369.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161621016045 2974مهدي عبد الحسين مجيد مذخور

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161742181013 2975ضحى حسن حاجم بريدي

 390.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161622210025 2976رضاب حبيب فرحان مساعد

 380.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161522194016 2977تبارك محمود رحيم سالم

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161742259016 2978هاجر محمد كريم عبيد

 387.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161722258015 2979دعاء ميثم عبد االله عبد اللطيف

 374.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161741036017 2980حسين عدوان تركي بريسم

 402.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161722214006 2981رواء عبد هللا جاسم حمادي

 380.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

 161742223029 2982هديل عبد الحسين محمد مشتت

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

 161751357024 2983احمد طالب عبد الزهرة سبتي

 405.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 281722091004 2984اكتفاء نوري جبار درجال

 418.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 281722092016 2985حوراء سمير سبتي مهدي

 440.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 281722072008 2986حنين علي عبد خشجوري

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 281722071006 2987ايمان كاظم جبار عصواد

 404.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 281722050041 2988عذراء كاظم محراث سيد

 406.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

 221741036051 2989حيدر عبد الحسين محمد كطيف

 397.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/الناصرية

 111611006126 2990غيث داود سلوم علك

410

جامعة بغداد/كلية الزراعة/قسم االرشاد الزراعي

 271611036084 2991عباس موسى شاكر كريم

445

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

 181612342004 2992علياء عبد الرضا زاير والي

459

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

 161512223016 2993فاطمة نجاح ضيغم محمد

403

جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 161612265028 2994ميس مشتاق طالب طه

402

جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم التربة والموارد المائية

 161612187014 2995بشرى علي ابراهيم عبد الكريم

386

جامعة البصرة/كلية الزراعة/قسم علوم االغذية

 161612239013 2996حنين وليد مهدي حمزة

471

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

 161611034195 2997مرتضى جميل عوض كاظم

492

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

 311612035010 2998تمارة خالد سلطان احمد

473

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

 241611027135 2999محمد ذياب منحر منصور

467

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

 321611050031 3000عبد اللطيف محمود لطيف محمود

445

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

 311612036043 3001رغدة صابر عبد الحي محمود

393

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

 331611030001 3002احمد ابراهيم خلف احمد

421

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

 331611006030 3003فيصل محمد ذنون جاسم

416

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

 201611008031 3004عمران خضر كريم ولي

398

جامعة الموصل/كلية العلوم اإلسالمية

 181611040080 3005مخلص عادل عبد هللا خضير

453

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

 241612129002 3006ايات عبدعلي بنيان هاشم

491

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

 131612074010 3007بلسم محمد ضاري حماد

474

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

 231611183019 3008حسين كريم حسن عبد

480

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 231612117134 3009هاجر خالد عبد الواحد حبيب

472

جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة
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قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

 211611005061 3010حسين لطيف مال هللا نصيف

415

جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211611008008 3011احمد منذر شهاب احمد

402

جامعة ديالى/كلية الزراعة/قسم االنتاج الحيواني

 211611004064 3012خلدون عبد المنعم عبد الكريم عليوي

447

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211612140036 3013ايات عناد غيدان خليفه

443

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

 211612098021 3014رسل عدنان علوان حمد

433

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

 201612117059 3015مالك فالح عبد هللا عزيز

533

جامعة كركوك/كلية العلوم

 211611256022 3016علي شهاب احمد محمد

412

جامعة كركوك/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

 201611304006 3017ئاوات نجاة حسن محي الدين

387

جامعة كركوك/كلية الزراعة/قسم البستنة

 251611014206 3018علي محمود جابر محمد

447

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

 261612096076 3019رسل عادل داود محمد

474

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

 261612113038 3020زهراء رياض حمزه محمد

418

جامعة واسط/كلية الزراعة/قسم التربة وتقنيات الري

 261612085059 3021نبأ فواز شياع غازي

463

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 271611005051 3022اكرم عباس ساهي شريف

663

جامعة الفلوجة/كلية الطب

 321512021023 3023سميه عمر مخلف عبد

476

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 231612109089 3024دالل صالح حبيب محيسن

399

جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/بابل

 121612087056 3025شيماء حسام الدين صادق ناجي

419

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 131612119030 3026هاجر برزان نعمه علي

390

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

 221611081053 3027سجاد حميد عرنوص بطاح

616

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

3028

 141741888007ياسر عامر خالد
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