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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائيرواء جهاد حكيم ناصر1221612120032

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائيحسين جاسم حسين ناصر2231611019056

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائينبأ موفق علي رشيد3231742117111

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائيحكيم لقمان محمد جاسم4151741020021

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة420.0احيائيسيف رياض جواد كاظم5111741006019

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل420.0احيائيفاضل جميل فاضل عباس6291741008028

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0احيائيتقى انور حميد صالح7101742077012

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0احيائيساره حسين علي ايوب8111742067035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0احيائيحوراء سالم جواد سلمان9231742119061

كلية االثار/جامعة الموصل420.0احيائيعصام حجي يوسف جمعة10331741070155

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل420.0احيائيبنين عدنان علي متعب11241742121026

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل420.0احيائياسراء طالل خلف حسين12291742056002

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0احيائينوران حيدر فؤاد بكر13141742076095

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0احيائيضياء نافع جعفر ابراهيم14101741041028

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار420.0احيائيايه حميد خلف صالح15101742113003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيابو بكر علي صالح احمد16181611350022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيرفيدة وليد كامل محمد17311612052021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيحسين غياث خالد حسين18311611013035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0احيائيمحمد خالد خضير حسين19101611041043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيعثمان عامر عبد الحكيم كريم20311511006062

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيزين العابدين اياد حسن طعمة21111611007037

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيسحر احمد فزع نواف22191742373019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيتمام احمد دهام خلف23181741004033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائينوال اياد حسين حمد24191742185036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائيروزان حمد سالم حسن25191742226067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيمحمد عطا هللا علي حسون26181741053029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيعمر محمود عبد هللا صالح27201741043029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيحسن محمد سليمان حسن28191741350020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيغفران خميس عبدهللا خلف29101742109052

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيحسن غازي بدر عبود30261741011032
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيرامي جمعة عباس حسين31191741353004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيغسق عامر سند محمد32311742049046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيعلي حيدر محمد عبيدة33251741044125

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيصفاء طاهر عبد الحسين دهيك34161751131031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيعلي حسن صالح مهدي35221751040019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيمحمد لؤي خالد مصطفى36141751027045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيخالد ناصر مطر صلبي37161751012024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقياحمد رعد شري عبد اللطيف38161751126006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيدعاء معن صاحب مجيسر39281752190012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيحسن شعالن صالح كريدي40221751256005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيعلي ايوب حسن ساجت41161751357205

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقياحمد حامد علوان حالوب42251751013003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيأحمد رحيم حسن كاظم43261751202002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعلي عزيز بغيل داود44161751027029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيهبه جبار عبد الحسين عطيه45241752114108

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمحمد علي مريهج رشيد خضير46161751014077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيحسين حاتم عوده زامل47151751071038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعبد هللا هادي حسن كزار48261751205025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعلي صباح عبيد كريم49261751011045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيوجدي كامل عبد الخالق عبد الزهرة50161751031058

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيزينب كامل علك لفتة51281752083022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيطيبه فارس صاحب محمد52231752081015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقياحمد ميري ثامر موسى53241751004005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيحسين تيسير كاظم جهان54281751151084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيوسام ناجي عدنان طالب55251751007353

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقينور الحسين رافد سعد محمد56291751003247

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيجاسم جواد كاظم جسوم57161751033017

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيايناس شريف صاحب صيهود58221752164009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيعلي ليث عبد الكريم حسين59321751010031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيفهد صالح صبري صالح60161751036124
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيبراء جاسم علي محمد61131752103005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيمنى غني ثامر ناصر62221752111019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيحسنين كامل عبد حبيب63221751052010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيسرور خليل هاشم حميد64231752114022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيزهراء اسعد نعمه حسين65271752060021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيمحمد باقر رياح عبد الزهرة66121751206085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيفاطمة خليل ابراهيم عبد الجبار67281752190041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيعبد زيد محمد عبد زيد حسين68271751001091

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيمحمد عباس شنشول ياسين69161751300075

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيسجاد فالح مهدي محسن70231751168010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيسامي محمد حسين فليح71261751172006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقياحمد عبد االمير عودة محيبس72131751036002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيحامد عبد المنعم محمود عيسى73161751355051

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيعبد االمير خلف حسن احمد74311751006016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيحسن سالم علي حسين75271751008024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيحسام صباح فهد عجاج76261751011015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيانور ناصر حسين سلمان77221751053003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيحمزه محمد شواي سبهان78161751020024

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيماهر سلمان علي محمد79111751210069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيمصطفى عمران حسين حمزة80231751033082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيوالء صالح رسول كاظم81241752160023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيحسام الدين كاظم ابراهيم وسمي82111751209036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيمهدي محسن حاجم راضي83161751359059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيرسول باسم محمد علوان84231751033034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيحسنين عباس علي عبود85161751007021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيغسان جالل تومان عبود86251751022033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيعلي قاسم حسن محمد87231751251273

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيمحمد احمد رحيم فضل88161751355218

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيعباس عبد السميع عزيز عليوي89221751019064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيجنان علي طه عساف90161752215010
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيصادق علي نقي حيدر محمد91231751066009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيمحمد عطيه عبد العال محمد92221751310179

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقييوسف ناصر ياسين حسن93161751084275

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيامير حيدر عبد هللا صاحب94241751207036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيغانم فؤاد حسين منصور95161751002163

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيعالء صاحب مطر حسن96271751046029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيسجاد عيسى علي تركي97141751043008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيعماد اياد حافظ نصار98161751066010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقينجاة خليل محمد خضر99251752116023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيمرتجى فيصل دغباش علي100161751006085

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيمحمد عبدالجبار سلمان خليف101101751205128

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقييوسف عباس عواد جابر102111751008059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيمحمد محمود محمد عبد103231751067081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيزكريا يحيى ابو الهيل احمد104161751363056

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيمحسن علي خضير فريد105221751031069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيعلي سعدون فاضل عباس106231751009039

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيوقار علي عبد الحسين نجم107111752080040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقياحمد ياسين محمد جابر108281751022003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيحسنين بشير يوسف خضير109161751015018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقينور علي دويس عباس110141752074028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيحنين كاظم عبيد صياح111221752160013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيايهاب عناد ملوح وجر112271751032009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيحسن غافل عباس جاسم113271751027019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيعمر جبار مهدي صالح114111751021102

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيذياب والي جبر علوان115291751107014

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيزهراء اسماعيل حسين علي116211752156007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيجعفر مصطفى شاكر فالح117161751365050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيعلي حيدر كامل محمد118291751153064

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيأحمد طالل وهاب حمد119241751001003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيعلي حسن هاشم زرزور120161751024014
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيليث رياض عبد علي مهدي121141751023054

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيلينا نجم عبدهللا علي122211752160030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيجواد يوسف يعقوب يوسف123161751360006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيعلي عبدالكريم حسين عبيد124141751173033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقينور الدين عامر عبد علي صيهود125161751364222

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيزهراء علي جبر مهوس126241752080022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيحبيب فاضل مكي مجيد127161751002036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقياحمد نوري جبار حمادي128291751013004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيمصطفى مثنى خالد محمد129181751350048

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيفاطمه علي عبد النبي عبد االمام130231752109040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقينرجس خليل كريم حسون131271752058117

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيصادق خضير منشود احمد132291751107020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيعلي هاشم مدلول حيدر133241751016067

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيمحمد وحيد نافع عطا هللا134191751070047

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيفاطمه حيدر طالب نمنم135251752083069

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيحسين جبار عبد الحسين عطيه136241751015021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقينور سعدي زباله دايش137241752122033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيمسلم عبد الحسين عبيد ثابت138161751352216

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيباسم نعيم محمد خضر139291751153020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيمحمد احمد طه عبد الرزاق140111751014028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيمصطفى يوسف أدوير صخي141221751316032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيميثم محمد طعمة كاظم142241751160034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيمنتظر ناصر سبتي فليح143211751042015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيكرار عالوي ناجح هويدي144251751122081

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيمحمد حسين كاظم جبر شنيت145141751008038

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيحيدر رعد عبد االمير تعبان146161751017016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيرضا عايد راهي حمزة147241751007005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيعبد االمير حسين عبادي عبد148291751003132

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيسجاد حسين عداي فريح149281751030003

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيبسام عباس حسين مهدي150201751011012
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيحسين علي عبد الحسين اشحيت151111751021043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيحنين لفته حميد سلمان152161752164010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقياحمد عبد هللا يحيى حمادي153261751011007

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيعباس حميد ابراهيم الزم154161751083043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيعباس حميد حديد خلف155291751026032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيعلي حسين جاسم جبار156231751177004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيابراهيم سمير عبد المجيد علي157161751352001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيسجاد كاظم علي ظنون158221751263013

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية378.0تطبيقيعلي لطيف منشد رداد159221751020059

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيامجد عبار فرحان دنيف160221751301011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقياشرف هاشم شريف هاشم161241751213001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيابراهيم خليل ابراهيم خيون162221751028001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيضياء احمد مهدي عباس163251751020011

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيضياء عادي يونس عيال164261751037009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيحسين محمد جواد كاظم احمد165221751310049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيمحمد علي محمد حسون سهل166251751400021

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0تطبيقيصفا قصي غسان خليفه167101752090023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية375.0تطبيقيعبد هللا سوادي برغش عجيرب168291751004086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيفاروق منهل طه منصور169161751358088

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيساهي عبد هللا كاظم ساهي170221751307068

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيعبد الواحد مهداوي وحيد محمد جواد171151751013023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيمحمد رعد عبد هللا حمادي172101751200076

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0تطبيقيمجتبى عبد الكريم مهجر حبش173161751110029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0تطبيقيضياء محسن كريم سطيم174291751151138

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيمرتجى باسم محمد جاسم175161751365226

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0تطبيقيرضا نادر عبد الصمد بدر176161751357140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0تطبيقيعلي ناجي عبد والي177221751375033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0تطبيقيعلي رافد احمد جبارة178161751084145

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0تطبيقيعبد هللا حسين عبد رواد179251751014050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0تطبيقيايمن ضياء عبد الواحد عبد هللا180161751361006
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0تطبيقيامير سعد سلمان عبود181251751153030

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية366.0تطبيقيليث فارس صاحب فاخر182251751153132

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيسجاد حسن عبد الرضا حسين183161751099012

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيعباس سهيل كاظم ديوان184221751300123

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية365.0تطبيقيامير كريم محمد عبد الرضا185271751035009

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0تطبيقيمصطفى عاشور جواد نزال186221751050040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية362.0تطبيقيصابرين كريم كاظم شرقي187261752250018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيمصطفى عبد هللا محمود علوان188231611011114

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيضحى سعد كاظم حسين189131612074039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيرباح وسمي خلف حمود190201741065015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيمحمد ناجي مبرد مبارك191201741001212

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيفيصل محمد قاسم عبد الجبار192191741340041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائييوسف احمد عبود ناجي193111741037097

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائياريج عباس مصطفى حسن194101742120006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيرقيه نمير كافي عثمان195101742118030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيضحى حيدر هادي حميد196121742094122

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائيحسين كريم كاظم يونس197151741020017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0احيائيسعد نوري مصطفى ابراهيم198181741035030

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0احيائيآية حازم مجهول صغير199111742071006

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيحسين عطا عبد الساده شالش200221751382014

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيعلي سعد نعمة عذاب201141751021071

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيسجاد قيس جاسم هويس202221751070015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيحيدر جليل ناصر حسين203241751035017

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقياحمد جبار احمد سلمان204231751254002

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقياحمد سالم شاكر هوبي205261751201007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيحسن عزيز عبد الحميد نصيف206111751008012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيزهراء شمخي مطر فرج207271752071015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيبنين جبار عبيد جخم208231752109008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيمحمد صادق كريم شاكر محسن209251751004019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقياحمد حسين عبود عليوي210281751036001
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كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيحسن سمير حسن عيسى211101751022015

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيطيبة نزار محمد عبد الهادي212161752249008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيميس قيس عبد الحسين عبد علي213161752169100

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيعبد هللا موفق عطية فياض214261751017041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيمحمد رضا محمود خير هللا عبيد215161751019141

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقياحمد خزعل صكبان شالل216161751051003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيحسن حيدر ناجي محسن217281751006026

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمحمد صالح صادق حسون218271751002174

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمهدي صالح عبد الحسين وهير219161751136035

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقياحمد حمزة عليوي محيميد220231751006003

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيقحطان صاحب خلف عبد الحسين221221751307132

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيعبد العزيز حازم عزيز فرحان222101751017023

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيهاني عاصي حسان علوان223261751032019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيعبدالرحمن كاظم عبيد عوده224231751009031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيهادي حازم غائب سعيد225201741075035

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيوديان قائد عبد االئمه وجر226271752160102

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيكاظم مريشج سلمان طوكان227221751010057

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيميالد يحيى ناجي محمد228111752217031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيهدى جواد كاظم حسون229291752062022

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيسعيد جعفر جوده جبر230161751135020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيمصطفى محمد محسن ناجي231131751010088

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيعلي طالل كريم علي232161751042051

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيعماد جميل علي حسين233161751356037

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيحسين ضياء عبد احمد234141751048017

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيدعاء لفته شاهين عبد الحسين235251752070036

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيياسر حسن عباس عبيد236261751205051

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيحيدر ضياء موسى محمد حسن237231751007020

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيحسين سالم خير هللا عبد العزيز238271751150033

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيندى محمد كاظم زماخ239241752137009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيمصطفى صدام نعمت حكمت240211751004057
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيخالده فالح حسن محمد241231752103006

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيعبد العزيز فائز صالح محمد242181751057007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيداليا قحطان خورشيد مصطفى243201752148011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيرامي قصي علي محمود244121751002019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيحسين حامد خلف شذر245161751352056

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيليث قاسم عواد علي246241751019023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيراسم فاضل علي واوي247231751017034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيحسين راضي فاخر جبار248161751366011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيادريس سالم عباس رحيمة249261751007011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيالحسن عماد سلمان صالح250161751074010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيضياء هادي غني ريسان251221751310081

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيقيس قاسم عبد مذبوب252241751001098

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيحسين جليل عناد حسن253221751021027

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيحسين فلس شمالن حريجة254161751358026

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيعالء صالح فرحان جالب255281751044090

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيعلي عماد عبد كركوش256261751201188

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيمهدي هادي طالب حسن257271751002230

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيموسى الهادي عبد النبي لعيوس حمدان258291751151295

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيقائم مقداد سعد عبد الحسن259291751151210

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيعبد هللا طالب صالح شرف260111751054011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيرهام علي حسين علي261161752275007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيامجد عبد هللا سمير خريبط262221751081008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيحسين عبد االمير علي دعيج263151751001007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيعلي حميد عبيس حمد264231751255019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقياسراء كريم حاتم صمصام265281752078001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيقاسم محمد كاظم هادي266271751150122

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0تطبيقيغدير باسم سالم حمد267161752231018

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقياسالم ماجد اشبيب عبيد268111751209021

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيحسنين قاسم حنون علي269251751007081

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0تطبيقيمحمد قاسم محمود هميم270261751203036
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيقاسم نعمه فهد عبد271251751111054

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيمحمد عالء عبد هللا احمد272161751002202

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيصالح ازهر طالب عيسى273241751014034

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيايمن سالم علي فتاح274211751004013

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيمريم ريسان احمد محسن275291752160023

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيطه سعد اسماعيل سبع276211751019003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيزهراء عبد الكاظم حسان شالكه277111752076026

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقياخالص محيسن علوان مالح278221752168001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقياكثم أمين علي محمود279211751272011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0تطبيقيضحى احمد محمد حسين عليوي280231752138010

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيعلي حيدر عبد جابر281161751084142

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيأحمد محمود ابراهيم حسن282111751012001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقياحمد خلف شهيد سلمان283241751204002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيضياء احمد عبد العالي سوادي284291751100084

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيزيد صالح حسن عبد علي285231751256007

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0تطبيقيايه وائل شامل محمد286121752095005

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيريام حاتم هليل علوان287151752041003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0تطبيقيآثار حيدر جاسم حسين288271752088001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقيعبد هللا حسين عبد عبد هللا289111751200050

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية381.0تطبيقييوسف حميد مهلهل ماضي290161751400042

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيباقر خلف هادي ناصر291261751004004

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيمنتظر عامر كاطع لوتي292161751352232

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية380.0تطبيقيحيدر هشام حيدر محمد293281751151128

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيمصطفى داود سليمان صالل294101751020141

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0تطبيقيزين العابدين عماد مجيد حمزة295231751256008

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيعلي جاسم باون ناهي296111751023019

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيمحمد علي جبار عباس297291751007196

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0تطبيقيكرار محمد طعمة هليل298151751006031

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيعباس كاظم مرهون شعالن299291751007112

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيشهاب احمد جبار حسن300251751007157
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الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0تطبيقيمحمد عبدالحسين حمزه عباس301231751039016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائينور عدنان عبد روضان302121612108082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيصفا مازن زكي محمد303101612089043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيبنان مولود محمد نجم304121512108012

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية379.0احيائيعلي زاحم نعمه حسن305141611015080

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيعبد هللا ضعيف درويش محمد306181741004082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيامنه محمود عبيد جاسم307111742109007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيعمر حميد فالح حسن308191741004065

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0احيائيرحمه احمد عزيز هذال309121742084011

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0احيائياستبرق غانم حسين ابراهيم310101742101003

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيرحمه ناصر فرحان حمود311311742058023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيفاطمه شمس الدين بدر حبيب312121742020029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيحسين هاشم عطا هللا محمود313181741352010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيمها طارق حمدان جاسم314121742130018

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيطيبه محمد مهدي محمد315121742130013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0احيائيمريم فاضل حسين خضير316181742266013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية386.0احيائيفاطمه جاسم محمد جاسم317121742106054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية383.0احيائيهاجر احمد عبد الرزاق شويش318191742175061

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيحيدر جميل عبد الحسين خزعل319261751005023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيعلي عامر عبد االمير سلمان320141751017084

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيعالء محمد رضا طه حسين321221751035058

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيفاطمه عامر سعد عبد علي322271752160071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقياماني محمد راضي كحيط323161752221004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيعبدالودود رعد جياد ابراهيم324101751208024

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيعايد معيوف محمد حمزة325291751151151

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيحمزه مجيد خيري ابراهيم326261751010036

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيصادق هاتف عبد صكر327251751008101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيحسن عبد الحسن احمد ابو اللوخ328241751010010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيشياع جاسب عبد خالد329281751018029

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيعلي عواد لفته حمد330221751311083
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0تطبيقيعلي محمد جندي طراد331251751153115

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيجعفر حامد مردان شروان332161751018007

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيسجى راضي حبيب محمد333251752062082

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيغدير جزائر حسن رهيف334111752089013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيعذراء رياض محمد حبيب335231752091026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقياركان جليل طنش سرحان336221751300032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيفراس حسون عذيب حمود337221751382030

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيعلي فائق شمخي محيي338161751363101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيظاهر علي عبد الرحيم جواد339161751371134

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيكرار حميد ناصر حسين340271751002149

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية399.0احيائيعباس عامر موسى علي341151741010029

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيمنتظر حسين خليف نفاوه342221751246013

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيعلي طالب تاجر عزيز343241751051029

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيسجاد حسين علي خلف344151751015027

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيمهند جبار سلطان جهلي345221751311131

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقينور غيث عبد الزهرة علي346251752062149

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيتقى محمد عباس سلمان347101752095010

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيمصطفى رعد خاشع سطم348131751226007

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيعلي حسين مزهر مجباس349231751054050

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيعلي عباس احمد حسن350231751013030

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيالحسن فالح هاشم عبيد351231751400004

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقينوره حمودي عبد نور عباس352251752170090

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيساره عباس مصطفى مضحي353211752103020

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقيحسن فالح عبد الجبار عيفان354221751005012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائيمحمد صالح عبد علي355111611156124

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائيعبد العزيز مشكور درويش عنيد356101611024054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيفاطمه رضا رعد عباس357141722102080

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبينجم عيدان حلواص جحالي358231721055091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبياسراء عبد الحسين رحيم عطيوي359231622163002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيرسول عباس عبد عوده360241721015032
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبياسعد حازم نعيم حسين361221721010008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيعلي طاهر زرار محمد362221721041038

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبينوح طه عبد علي363211721004055

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيسيف ناظم جهاد بخيت364231721012039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيحيدر نزار عباده حمد365131721013014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبينور صباح عبد العزيز علي366111522072096

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبينرجس قحطان كاظم هادي367241722020008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيزينب عباس عبد النبي حنتوش368131722094036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيمحمود رعد حميد رشيد369141521037319

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيكرار رحيم جميل علي370161621036027

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيامير نعيم كاظم عبد هللا371141621203008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيابراهيم سالم سلطان سرحان372221721375004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيبنين داهي نعيمه غنام373291622067007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيرقية حسين عبد الباقي محسن374161722287037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيعمر عبد الصمد حامد احمد375191621019029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمريم هادي فرحان حسن376261622075026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيعلي حيدر ناصر جاسم377291721014122

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبينور عماد بدر عكله378281522084025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيعلي رحيم دخيل كريمش379131521028032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيحسين رائد كريم جبار380141721207011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيسيف صالح بالسم مهاوي381131721014050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبياحمد علي كاظم عليوي382151721006013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبينجالء سالم جواد كاظم383211722127035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعمر حسين عيسى صالح384121721002031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيويهاد حسين عباس جاسم385141721004054

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيرنا حميد عبد الكريم حيدر386161622225028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعفاف شالل عواد تايه387201622231010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعثمان حسين عطية عباس388291721014112

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعدنان سلمان عبد زيد عطشان389271721049084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبياماني عباس فاضل يوسف390161722225006

39 من 13صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج قبول طلبة الذين لم يظهر لهم قبول بسبب عدم كفية الخيارات

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيمحمد حسين عادل ولي391201721018029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيناديه عيسى جاسم سالم392271722160046

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيباقر هادي محيل عبد الزهرة393251721024048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيمحمد فاضل عبد اللطيف مشري394261721016036

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعلي طالب زاجي جاسم395221721041037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيساره محمد كاظم مرتضى396241522098012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيبالل عبد الزهره صبر يونس397231721019008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبينور الهدى عصام علي مطر398121722099059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيحسن اركان ريسان عطشان399221721225004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانور جسام حمزه حمود400131621017015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبياحمد تركي عطية عجمي401291621017029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيثائر كامل عطوان مهذول402261721161004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيزهراء علي حسين علي403261722091024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيصالح رحيم مكطوف مضمي404261721162013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيمحمد الجواد عبد االمير محمد حسين405141721024204

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيمحمود ضجر عطشان دارم406291721151108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيسيف حميد جوده جالب407221621033025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيطيبه علي فليح حسن408141622074084

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيرفل محمد مهدي دوشة409111722079012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيحسن رافد كامل عبد زاير410151721009035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيعباس عبد حزام دهله411221721400059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيعلي رائد مجيد علي412121621019029

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيعلي محمود زيدان مزبان413221721318026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيكرار حيدر بدر محمد414271721044125

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيمحمد محسن لفته كنيهر415261721161020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيمحمد كاظم جواد جهاد416231721017024

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيمصطفى حمزة عبد الهادي احمد417291721017259

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيكمال اكرم احمد عجه418221721047090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيفاطمه ثامر محمد ناصر419111722065058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيزمن عدنان عاتي محمد420111722064030
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيمحمد كمال حسين حمد421211621005035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيأيه جالل حميد نعمه422261722101001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيمصطفى خليل الزم محمد423141721200138

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبياالء فاضل طالب صالح424161622225007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيإسماعيل محمد عبد عريمط425241721203002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيامجد فارس تكليف لفته426241721003008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيعلي اكرم سلمان احمد427141721009049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيحسن لطفي هادي متعب428271721003023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيهادي خلف نواد ميريد429241721156018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبياسيل محمد غزاي عباس430111622095009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمحمد سعدي أعطيه عبود431291621017262

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمحمد فراس سامي مسلم432291621017273

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيرشا كاظم مدلول خليف433141722116012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيخميس علي صالح فنش434191721311021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيفهد اسامه خضير جدوع435101721014049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيأسيا بشير رسن محيسن436131722109001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيياسين صالح ياسين عبد الكريم437241721036088

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيعلي احمد جعفر محمد438251721122087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبينور محمد مفتاح كاظم439231721168017

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيسجاد حميد خير هللا راهي440261721201082

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيهبة هيثم عبد الحليم ذوالنون441191722156035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيمنتظر مالك نجم عبد442231721044097

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبياسراء كاظم عبد منصور443231522201003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيمزعل كاظم حسان مزعل444291721001174

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيياسمين حازم عبد عواد445211722292030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيحسين علي داخل ضاحي446251721008042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيوالء علي عبد الجليل عبد الرضا447161722203042

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيجابر جاسم محمد جبار448291621017052

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيحسين سامي حميد رسن449281721018020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيمحسن طارق فيصل نجم450161721061071
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيسجى محمد محمود حسين451111522119007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبياحمد عبد المناف طالب علي452131621251004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيديانا صباح حنا سليمان453141722079047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيرنا علي قمر صالح454211722125015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيكرار عبدالحسن محمد سلمان455241621036090

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيعمر ماجد سلمان حسين456231621001057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيمنتظر قاسم حسون عبد العباس457151721011045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيمضر فرات كاظم حمودي458111621210063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيعلي ثامر اسماعيل ناصر459151721075108

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0ادبيهاله محمود حسين عالوي460191722196050

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0ادبيسجاد فيصل أدويري مطروح461151621009087

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ادبيكرار فوزي خضير حسن462161621048004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ادبيجاسم محمد حمزة خضير463111721059032

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ادبيكوثر كريم محمد حسن464111722150016

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ادبيرنا حميد طوفان حمزه465241722104022

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ادبيعمار عبد الزهره جبار سلمان466271721040026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ادبيفاطمه مازن خضير عباس467241722220059

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ادبيرقية عاد كاظم ياسين468251722088012

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ادبيمحمد نجم عبد هللا محمد469161621061086

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيمحمد باسم ابراهيم مهدي470101621205048

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيمحمد اشهاب جمعة كاظم471141621027065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيسالم عبد الزهرة راضي مظلوم472231621028015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيلطفي نعيثل زغير علي473291621102033

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0ادبيمنتظر أياد حسن حطاب474261721047177

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0ادبينبأ محمد احمد عفتان475231722093089

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ادبياحمد فاضل طالب علوان476111721007009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ادبيأحمد بندر حامد مطلق477161621112001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0ادبيسلوان حسين سلمان حسين478111721156043

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0ادبينورس موسى كاظم حمزة479161522225078

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0ادبيزهراء نعيم عجيل عوده480221722124016
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0ادبيمشعل عماد عوده ياسين481161721370031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0ادبيمصدق صاحب هاشم محمد482231721251182

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0ادبيحسين كطافة علي ناصر483151721009065

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية356.0ادبيفجر حسين علي صالح484141722077049

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقينور عدنان منخي علي485221751263025

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيوفيه محمد نجم عبد هللا486161752227039

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقياحمد ظاهر عبد االمير جاسم487161751359004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيضحى رديني عطية عليوي488221752146021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقينوره محمد عبد الحسن حسون489271752064132

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقييونس عبد مسلم جاسم محمد490251751031253

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيحسين سالم حاجم سهيل491261751202023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيكرار صبيح حسين وناس492241751036074

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيبنين رزاق حسن عبد493291752071011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0تطبيقيشيماء محمد شهيد عامر494121752112028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقييوسف ماجد محمد عبدالحسين495231751007091

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيعلي انور نادر محمد496261751172007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقياثار ثامر خلف محمد497221752263001

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيضحى حسين عبد الرزاق مساعد498221752190058

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيابتسام عبد الكاظم زيطان سلمان499291752054002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0تطبيقيظافر علي عبد الوهاب سكر500221751001062

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيسوالن شهاب احمد خليل501291752062014

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيعلي محمد علي اصغر قنبر502251751157138

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيعلي شاكر رزيج عودة503221751049020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0تطبيقيمحمد ياس خضير لعيبي504141751036044

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0احيائيزهراء شاكر محمد نجم505131512091081

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0ادبيالرا عماد ابراهيم طيب506201622136024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيعبير شالكة عجيل فرج507241722123022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيصفا مصطاف داود سالم508141722076092

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيناديه امانه جبر ناصر509251722122098

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيميس محمد كاظم عبد اليمة510111722101034
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيبنين احمد حسين عبد الحمزه511231722137008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيابراهيم خليل ابراهيم عبد512111721208001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيجاسم عبد الحسن مزهر علوان513151721009025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمصطفى ياسين طه شافي514231621008146

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبياالء بالل عيسى موسى515211722094005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمحمد جابر عاجل رويعي516291521004203

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيارشد عالء حسين علي517231621003016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعبد هللا عوده محمد عبود518111721165004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيمهدي محمود مزهر علوان519231621022049

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيموج ثامر اسامه حسن520131722106038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعالء عبد العباس كاظم والي521131621025024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيكرار حسين سمير عيدان522221721300071

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيعذراء متعب احمد مرير523211622090041

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيساره عدنان محمد مهدي524231722271034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيعقيل صالح هاني عذاب525161721012017

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيندى علي حسين علي526161722236047

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمحمد عجيل محسن باشا اغا527231621193005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيمصعب جاسم مكي حريش528111721009072

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيحسين علي طه خليل529211721258001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيسجاد نوري سعيد عبد هللا530101721015024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيمرتضى محمد كمر زغير531271721044160

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيحسين علي صبار عبيد532141721038052

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيمصطفى محمد علي عبد هللا احمد533131621042117

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيمحمد شاكر زغير سهر534291521017070

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ادبيعلي رحيم سبتي حسن535271621016060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0احيائيغدير شهيد عبد الكريم جواد536271742063151

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0تطبيقيمصطفى نجيب هالل محمود537101751009039

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيفاطمة فالح نجم سعدون538281752089002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيحسين نعاس منسي كاطع539251751116042

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيعلي شهاب احمد قاسم540281751032027
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيعلي ناظم جليل عيدان541261751201118

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيعقيل ناهض نعيم يعقوب542161751365134

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0تطبيقيحسين عبد العباس كاظم دهيرش543221751300062

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيمحمد احمد فاضل خويالن544291751151233

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0تطبيقيتمارا صباح ناصر جليل545101752120007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقيأمل شاكر جليل شاهر546291752079003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0تطبيقينرجس عودة ناصر منثر547161752179032

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيمحمد عامر شفيق توفيق548201741259119

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0احيائيسرور ثائر دحام رشيد549191742191035

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0احيائياحمد فوزي احمد علي550191741041011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيحسن فرحان سعيد حسين551131741252017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0احيائيازهار ناهي محل هذال552191742369008

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيعلي حسن سلمان بحر553111751028021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقييوسف جواد كاظم رسن554281751044180

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيوسام محمد عباس كاطع555281751031025

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقيسلطان حسين كزار ابراهيم556231751260009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيمرتضى ناصر حسين منصور557221751067107

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيليث عزام مهدي سبع558131751006043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيمصطفى حبيب حسون خضر559291751153116

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقييوسف علي خالد جاسم560151751011090

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيزهراء علي ناصر علوان561221752209027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيحيدر محمد داخل شياع562221751300086

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيبنين صالح مهدي كاطع563221752171005

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعلي ثائر عبد اللطيف مصطفى564161751019093

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيأسيل نصار لفته نصار565161752380004

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمنتظر حميد جفات مطلك566241751013079

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيهشام حيدر هاشم محمد567221751028159

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيطاهر رحيم حميد عبد568281751013022

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيستار عبد الحسين كريم حمادي569271751037016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيموسى حسين فالح عطشان570241751014078
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقينور الهدى ماجد عيدان مهوس571241752080043

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيالهام برزان حمزه محمد572241752108007

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيبيادر علي خليل ابراهيم573101752223003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيمريم اسعد اسماعيل احمد574121752118033

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقياسراء احمد حسن مهدي575131752075001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0تطبيقيعلي طالب جاسب جعفر576161751352143

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0احيائيحسين قاسم باشي حمزه577291611004075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيريهام قاسم محمد نصير578221622158012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيهاني حسن حبيب عبد علي579251621012315

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيغفران جليل حبيب حناش580221722323024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيمحمد جاسم حمد جاسم581211721065080

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيمرتضى فليح طعمه كرم582221721304015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيعذراء ناصر حسن ناصر583161722287073

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيكرار هادي عبيس ثعبان584231721252062

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيمهند جوده هواش عجه585271721017064

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبيمنتظر علي صادق كناوى586271621023014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبينورس حسن ياسين عزيز587261722099041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0ادبياطياف واثق عبد مرزه588271722100004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيفاطمه كريم خلف عباس589251722053028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيوفاء حسن سمين محمد590201722282061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيسعد هادي كمير خليف591261621023033

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيمصطفى حبيب محمود تويلي592241621015108

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيمرتضى محمد عبد الرضا محيسن593231721052066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيحنين صادق مزهر شريف594221722153009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيزهراء حاكم كريم فليفل595241722124014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيعلي كريم عويد نصيف596111721032085

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيسوران صباح عبد الستار كاظم597111721059045

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيكرار صفاء الزم العيبي598131721014088

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيالزهراء عبد الجبار محسن دخيل599221722136002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيسيف موحان فالح علي600241621051025
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيسيف الدين سعدي هاشم احمد601231721197011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ادبيجفون صباح عبد عطيه602271622059006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيهادي حسين كطان رحيم603221721220020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيرقيه مجيد احمد حسين604211722113011

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيهاشم سلمان هاشم ساجت605261721046044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيريم طارق حمد براك606211722108007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيمهدي حسن صالح حسن607211721013083

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيحيدر صبيح حسن رداد608241621036042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيعبد الرحمن مكطوف ذياب جحت609261621023042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0ادبيهجران شياع عودة علي610231722183023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيغفار بشير راشد خضير611261621033060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيرضاب حبيب فرحان مساعد612161622210025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانتضار والي خضير ناهي613221722129009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيحاجم علي حسين احمد614211721038030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيزينب محمد غالي عبد615291722060098

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيكاظم محمد كاظم نواد616271721049113

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيصفاء رباح مطلك كاظم617211621274047

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيعلي كريم كاظم عباس618291721151077

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيمضر ظاهر محمد جبار619241621015112

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبينرجس عباس كاظم سلمان620111722076113

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيانسام عباس حسن اسماعيل621211722110007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيقاسم لتوب بنو سلمان622261721005066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيمحمد محسن حسون كرز623241721208044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيايالف موسى كاظم عباس624141722075017

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبينبراس عبيد نغيمش الحد625231722090058

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية380.0ادبيبنين علي جابر البصام626241722104012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيعلي حسن جاسم جودة627161621047041

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيرتاج مثنى صابر خليبص628261522102013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيمنتظر حميد جاسم محمد629281621009032

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيسيف علي عكله جابر630221521044007
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيتبارك سعد فاخر جابر631261722119010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيبتول فاضل حميد ناصر632161722383006

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيعصام محمد عبد الحسين محمد633121721032083

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0ادبيمحمد قاسم جبار عليوي634241721036077

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيمهدي احمد عبيد جاسم635111721007109

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيسرمد احمد يحيى ناجي636111721052050

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيزهراء محمد قدرت حميد637131722282013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيسارة رحيم كنبر خلف638211722137019

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبياحمد عالء عبد الكاظم حسين639261721047022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيعلي عباس محمد عباس640241721202040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيزينب رحيم جوده بردان641161522210042

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ادبيبيداء عبد علي موحان خميس642141522072028

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيبراق علي حسين خلف643281722089004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيمحمد صالح هادي عبيد644231721004075

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيحسين سالم جواد زغير645241621015026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيرسل مناف فالح جاسم646281722070021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبياحمد اياد عناد عبد هللا647211721038003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيحسين عماد ياسين فهد648151721003025

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيفاطمه علي عبد العباس صالح649231722082026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيانفال عبد الكريم حسين ابراهيم650211722182002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ادبيزينب عدنان عبد احمد651211722253005

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيبدر الزمان سالم روضان عاصي652151721001012

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيياسين جليل ياسين فاضل653211721278040

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيشهد وعد اسماعيل دعاج654211722140060

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيصالح مهدي جيجان سليم655231621008066

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيعلي حيدر جمعه تومان656291721010076

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيغيث عبد هللا حسين حمزة657231621037008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيزهراء خالد محمد حمد658211622110027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيسماح نصيف حسين كربوس659261722090023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيامير صادق جعفر محمد علي660141621013019
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيسجاد عبد الجليل مالك جساس661261721004029

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ادبيشهيد علي مطرود خضر662221621009039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيحسن تحسين علي حسن663181721094007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيكرار فليح حسن برهان664231721186023

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيزينب حسين عدنان حميد665131722099039

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمجتبى عباس فاضل محمود666251721008108

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمصطفى حسن كاظم شبيلي667251721008130

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبياحمد محمد عباس حمد668231721034009

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ادبيمحمد ناظم محمد ثجيل669221721060007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيايات شاكر زيدان سمير670231722114004

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيليث حسين احمد محمد671261721203049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيايناس علي طالل خلف672211722151010

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0ادبيفيصل ظافر عبد الحميد عبد المجيد673161721370024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيمصطفى حليم كريم مشيهد674211721004049

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيسجاد عالء نعيم مهدي675151721018061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيحيدر علي عبيد فرحان676231721019021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0ادبيحسين فرحان حسين جبر677231521060021

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيهدى خليل جابر ناصر678251722086215

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيليلى صالح كريم غازي679291722066038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيفاضل فرج حطحوط عبيد680261621051112

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ادبيانتظار عباس علي حسن681231722117013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيمحمد مؤيد جاسم محمد682231621189022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيمرتضى محمود فضل عويد683241721203164

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيعلي عامر عيدان حسين684251621012206

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية371.0ادبيمحمد عبد هللا فياض عبد السادة685231721189020

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيمصطفى حسين عبد حسين686241621036107

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيضحى عباس طياح محيسن687251522082036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ادبيلطيفه مردان اسود فيحان688161522154059

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيياسين وميض عبد الكريم ياسين689181721029052

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيسجى جميل خلف صالح690211722137020
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية369.0ادبيمهيمن عمار علوان محسن691261621005099

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية368.0ادبيبراء طالب كريم علي692181721120002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيعلي جاسم غزال كاظم693241721033015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ادبيابتسام غالب مذري حسن694251722114001

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية363.0ادبييعقوب حسن فهد عزيز695251721115024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0ادبينبأ توفيق محمد ناصر696111522075054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0ادبيزيد هاشم خلف مهدي697231621250022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0ادبييونس محسن مصطاف محمد698211721017044

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية357.0ادبيسنار عمر مطشر سفاح699261622116013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0احيائيختام احمد طعمه عران700201742106014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيرضاء ستار كريوش عبد هللا701221752116018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0تطبيقيانور مازن علي حسون702291751100022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0تطبيقييوسف ميثم علي حسين703291751151308

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيمحمد ناجي حسن طاهر704271751013116

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيحسن عبد السميع عزيز عليوي705221751307035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيام البنين حسن محيسن سبهان706161752250002

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيدعاء عباس مهدي عبد الرحيم707271752056038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0تطبيقيعلي فارس حمزه جدوع708161751140096

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعلي عباس فاضل عبود709231751023013

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمحمد فوزي صدام عبد الرضا710281751021054

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيمنتظر نجم عبد العالي عباس711271751040018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيعلي هاشم دنان عبود712231751054061

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0تطبيقيايات عبد الستار كاظم حسن713241752121003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0تطبيقيزهراء جواد كاظم سلطان714251752122032

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيكلثومه محسن علي حسون715101612120129

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائيياس خضير طالب متعب716231611006265

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيمرتضى سلمان علوان رشيد717231611003191

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائياحمد ثامر عياده سالم718191741010001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيابراهيم محمد ابراهيم حمادي719191741014003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيحذيفة ستار حسن نصيف720121741022020
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قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0احيائياحمد اسماعيل احمد فياض721191741009006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيالحسين عدنان محمود احمد722121741022012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيايه عباس جميل خاجي723181742278004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0احيائينور حسين علي احمد724111742109091

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0احيائيمريم فارس علي حسين725181742236088

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيصفا جاسم عداي مهدي726101742080019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0احيائيريم فائز دلف صالح727311742041035

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0احيائياياد جواد نجم عبد هللا728181741136007

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائينورا عبد هللا نور ريس729261742092035

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائينور الهدى كريم زغير حري730151742049122

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيبارق حسين عبد اسماعيل731261611014019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيمحمد كريم هالل كمر732111611022043

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيرامي شاكر حميد حسن733151511020059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيعلي عادل عبد حسن734231611007105

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيمريم كاظم منحوش شلش735231612122032

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيمحمد هادي عكله علي736131741257037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيمصطفى ستار ويس عباس737131741008063

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيعمر عصام عباس حميدي738111741026100

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيمحمد ابراهيم رميض شاحوذ739191741341137

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيهاجر محمد فليح حسن740231742211021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيمينا سعد عبد هللا حسناوي741111512086031

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائياسيا علي خليل علي742101612094005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيغيث داود سلوم علك743111611006126

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيمهيمن علي جاسم جبر744151611007261

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيعباس فاضل هادي احمد745251611001305

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيياسر طالع خليل ابراهيم746111611016168

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائينور الدين عمران عطية حسن747111611160035

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيمشتاق فاضل حمود عبيس748231611169058

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائياشراق مجيد علي صالح749111512077004

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيمحمد جبار حسين ابراهيم750121611013056
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيمصطفى عامر ثابت نعمان751101741003043

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيزيد سلمان علوان حميد752111741203026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائياسماء علي فرحان سلمان753121742094008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيمحمود خضير فاضل خميس754141741152016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيهبة نصيف جاسم محمد755111742215096

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيعالء حسين محمد مزعل756191741010033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائيزهراء طالب محمود جاسم757231742094011

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيشهد حسين عبد جابر758111742076077

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيسجى كاظم محمد رويحي759271742052050

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيشهد وليد حميد كركوش760311742047107

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيهبه عبد االمير محيسن حسن761231742085038

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيضحى مؤيد عبد الباري عبود762271742091075

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيعبد القادر وليد حسين علوان763111741022009

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيترف ياسر حسن طاهر764121742105036

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيمصطفى فالح جدوع فهد765111741034029

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيعلي طالب حنون محمد766151741007082

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيعطاء قحطان عبد الساده هتر767271742052056

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائياسراء رحيم شاكر حسين768231742401001

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيزينب جاسم محمد عبد الحسين769251742059251

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائياحمد عمران موسى عباس770241741016008

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيحنين حسن علي مهدي771271742160039

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيأحمد محمد جاسم لفتة772141741016004

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيلواء علي فؤاد عبد االمير773111611210026

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائينور الهدى فاضل عاشور عبد الحسين774111612108095

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيمنتظر مهدي نعمة الزم775151611015166

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيعلي صباح حسين عبد الحمزه776261741011086

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيمحمد عبد الكريم حاتم مانع777151741013036

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيباقر عطا هادي عويبد778141741050005

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيباقر عالء عبد الحسين هاشم779151741011019

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيكرار طالب حسين بير رضا780141741022059
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كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيتمارا سعد صافي كريم781131742100013

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيرواء عباس حمزه هندي782241612119099

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيرواء كاظم جوده شاهر783241612117140

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيكرار عبد الحسين نجم عبد784251611008350

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيعبد هللا رزاق شمران تايه785241611013101

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيحسين عقيل ناظم عبادي786271611030030

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيكرار فاضل عباس خاجي787251611008357

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيزينب فوزي ياسر كاظم788131612072029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيرسول هادي هالل كاظم789241611015105

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيعمار محمد رميض عبيد790231611033136

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيكرار سليم ناصر موسم791151611020090

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيسيف عباس كاظم جابر792231611004058

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيسجاد نجاح سبع خطار793241611204016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائياحمد طارق طالب راشد794161611036009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائياحمد عبد عبادي حرمان795241741203016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيفاطمة ماجد فرحان نغيمش796231742080073

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائييحيى عايد مع هللا دراغ797241741203239

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيرقيه كاظم وفقان بيده798241742117098

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0احيائيميثم هاتف كامل شاكر799241741207207

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيزهراء طالب جبر عبد الحسين800241742124068

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيزيد معين غافل عبد801251741031305

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيامير ميثم جبر عبيس802251741001042

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائينريمان عبد الجليل جياد باشي803241742094106

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيأمجد قاسم هادي حافظ804241741036004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيجنان عبد الحسين برهان عويد805231742271054

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيحذيفه نعمه ندى مطر806101741011008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيحيدر حسين عبد طوفان807241741203076

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيزينب حمود عجيمي عوده808221742102027

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائييوسف توفيق يحيى شاكر809241741069041

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيمصطفى صابر مهدي شعبان810121741006027
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيامير فرحان ضهد خشان811251741122016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0احيائينرجس عزيز حسن نعمه812241742117198

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائيامير عماد عبدالستار حبيب813231741041004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيعلي كامل عبد الكاظم حاجم814271741152029

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيعامر انور صالح جار هللا815241741005057

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائيسيف عماد عيسى عباس816231741252082

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائيعلي محمد حسين عبد817231741257045

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0احيائيعلي رائد حميد هوني818251741009166

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0احيائيبنين سالم سهر دخيل819291742051047

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0احيائيحسنين عالء خضير حسين820231741018007

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيشعاع علي نجم شنيف821161612259017

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيعلي شوقي صابر قاسم822161611030092

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائينوره غازي ذرب عباس823271612052142

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيمحمد قاسم شالل روضان824261611022153

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيعمر جالل محمد علي825141611017150

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيماهر فرحان ضهد خشان826251611010258

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيرسل قاسم محمد عويز827291742052085

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيمسلم هادي نشمي محمد828291741002142

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيمحمد سعد فاخر انكال829131741012097

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0احيائيحسين عبد الرضا عبد علكم830241741036030

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيمرفت علي حسين لفتة831251742059404

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيبشار حسن طعمة بديوي832291741004012

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيحسين خالد رسول مدلول833241741016035

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيايهاب فالح خضير حسن834231611033031

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيمحمد علي عبد الرضا هادي محمد رضا835141611020138

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيصادق جعفر ناجي حاتم836111611013054

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيامنه حسن عليوي حسن837231612134008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيعبد الرحمن خالد مظهر كاظم838231611007078

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيآمنه سعيد عبد الحميد حسين839111612111003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيايمان صادق كريم كاظم840111612121004
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيزينب مالك هاشم عبد الحسين841231612098074

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيعلي ضياء صالح ابراهيم842231611022081

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيسيف صفاء يوسف سعيد843131611029041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيجمانه جاسم عباس فياض844111612084039

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيمقداد علي حسين علوان845271611008174

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيدعاء علي فياض سلمان846141612074040

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيدالل سعد قاسم مرزه847111612079018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيفقار عبود راشد مجمن848231611044073

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيمصطفى احمد عادل عبيد849231611004126

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائيمصطفى تيمول علوان كريم850121611032155

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0احيائياطياف حسن هادي ابراهيم851231612110005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيصادق احمد نايف عبد852151741010025

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيمنال مؤيد عباس خنجر853231742092099

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيعباس فاضل بربوت ماشي854231741040015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيبراء كلف خنياب عزوز855271742089006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيزينب علي يحيى محمد856231742120069

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيزينب صادق نجم عبود857231742087095

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائينور الهدى ناهض عبد العباس كركاس858131742285018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيحيدر ظافر حسن جاسم859111741023022

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائياحمد خالد مهدي رشيد860271741015005

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيبتول محمد رعد حسن عبد االمير861231742122010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائيزينب هادي شمران عيسى862231742086042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيحوراء خالد حسن حمد863111742084043

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0احيائيرفل احمد حسين فياض864231742095031

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0احيائيايناس علي عباس هدب865121742110014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0احيائيحسين جواد علي رضا866121741031041

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيياسر عامر عبيد محمد867231741255059

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0احيائيتبارك حسين جاسم محمد868111742080024

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيصادق عادل ابراهيم قزموز869271741005147

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0احيائيمالك حاتم فاضل محمود870111742218038
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيمحمد سهيل علي كاظم871111741026127

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0احيائيعلي حسين عيسى موسى872111741023043

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيريام سالم طارش يونس873141742113010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0احيائيامير اسماعيل عبد الحسين كاظم874231741258002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0احيائيعلي حيدر محسن كاظم875231741012076

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0احيائيسمر فائق حسين علوان876231742095057

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0احيائيحنان طه محسن حمود877111742084040

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيياسر شوكت حمادي سلمان878251611111125

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيعلي عبد الغني عبد الشهيد عبد الحسين879131611023054

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيعمار محسن عريان عباس880241611016165

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائيسعد عباس سعودي كاظم881251611009273

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0احيائياحمد محمد موسى عبد االمير عبد علي882251611009043

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيمحمد هادي فاضل جبر883251611001540

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائينايف عبد الرضا فرحان كطل884251611007517

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيزيد احمد جواد احمد885271611014091

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0احيائيمهدي طالب ابراهيم رضا886271611020137

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0احيائيزهراء حامد عبد الحسين خضير887251742059194

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0احيائيميثم حسن محل ساجت888251741010106

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيرضا كريم عبد الحسين موسى889251741001127

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيمرتضى قصي ناظم عبد890251741007241

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0احيائيزينب حبيب بشي تالي891241742117115

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0احيائيعقيل صالح صيهود مهوس892251741150143

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيعباس فاضل حسن نصيف893251741031364

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0احيائيرقيه شهيد عليوي هاشم894251742059170

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيوسام علي خيري غانم895251741151236

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيمنتظر صاحب خلف عبد896251741007270

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0احيائياسعد جواد كاظم مزعل897251741031075

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0احيائيمسلم سلمان حمود هويجل898261741055029

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0احيائيامير محمد حسن عزيز عبد الصاحب899251741150040

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0احيائيمنتهى ماجد جواد هادي900271742160146
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0احيائيعلي ناقي واثق علي ناقي خليل901131741008048

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0احيائيزهراء ميثم مسلم علي902291742160020

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيرانيا حيدر هادي راشد903101612076012

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيعلي عبد المحسن حاتم موسى904101611019126

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائييوسف عماد عبود حمد905311611016089

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيمريم صادق جواد دبيس906151612055057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيايهاب باسم محمد دوخي907231611051025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائياالء مهدي صالح مشاي908151742049003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيعلي ظافر حيدر عبد909231741008106

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيعباس خضير بهير محيسن910151741005062

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيمحمد حسين علي حسن911111741160028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيجبار زياد ابراهيم حمادي912101741035016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيفقار ناجح خزن حمود913241611061112

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائينور الهدى ناهض ميري حسين914251742100242

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيرضا نزار موسى عباس915241741021016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائياياد احمد محمد جاسم916211611205002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيضحى علي طاهر علي917141612081038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيفيصل صبيح فاضل محمد نوري918111611019077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيغدير ماجد زاير ضايع919141512075065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيعلي عمران ازرك كاظم920211611011136

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيهدى كريم شرهان خلف921101612123072

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيطارق زياد طارق مصطفى922131611001091

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيباقر علي باقر محمود923101611203004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيابراهيم خليل ابراهيم ناصر924111611027002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيسجاد رعد لوشي عويد925131611008052

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى379.0احيائيعبد هللا حسان عباس عبد926111611013061

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0احيائيغفران خليل حميد ناصح927111512076079

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيسجى علي حميد عباس928131742103033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيسرى طالب هاني جاسم929131742094037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيمروه كامل خلف عبد هللا930141742073092
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيزهراء محمد جواد روضان عمران931131742103027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيآيه فراس محمد خلف932131742101005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائييوسف قيس عبد الستار رمضان933131741031034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيهدى علي هاشم منشد934131742103054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0احيائيصادق عادل عبد علي جاسم935131741025019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائياحمد عبدالوهاب محمود عباس936211741086002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيمحمد ناهض ناجي علوان937111741026133

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيحسين خالد هبسي زناد938131741025011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيمريم حسن نعمه زاجي939121742094157

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيمحمد رحيم شياع مالح940151741007103

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيمريم رائد حامد حميد941211742135086

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائيايمن عبد القادر عبد الجبار طليب942141741052001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائياسراء يحيى حسب هللا عكله943141742152002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0احيائينباء محمود عبود احمد944101742110057

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائياسراء محمد محسن ولي945131742105003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيشهد فهد حسن عالوي946121742231061

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيدعاء فاضل حاتم صبر947111742072015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0احيائيحسن جمال غضبان حسن948131741252015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيمحمد حامد اخميس برغش949211741010058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0احيائيليث جاسم رضا فاضل950151741006075

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى375.0احيائيمنتظر عبد الكريم فليح سلمان951131741036011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيعلي لفته خلف ياسين952161751033093

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيمينا سعيد حسين جبر953141752084038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيمحمد صفاء عريبي باشاغا954161751083080

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيايات منذر ابراهيم علي955101752109004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقينبأ فالح حسن علي956111752109065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيمحمد جاسم سالم صالح957161751036135

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيكرار حيدر حمزة جاسم958151751004030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيامجد محسن خلف كاظم959121751007008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيحسن علي حسين حسن960161751355055
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيعلي اكبر محمود حميد سلطان961161751049102

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيمنتظر شاكر حامد معيف962291751003238

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيسجاد سعيد عبد الرضا خنجر963261751007042

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيايه علي حسين كاظم964221752394001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيسيف علي محسن حواس965221751028075

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقينور موسى نهر جاسم966231752164021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيمصطفى عبد الكاظم عبد هللا جليب967241751201041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيعلي فالح صالل حسن968221751022093

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقياحمد علي عبد االمير محمد969291751026004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيمنتهى عبد الزهره محي محمد970251752084156

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيرئام داخل عيسى كاظم971231752086018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقياحمد ثامر شاكر كاظم972231751004005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقياحمد عبد علي شالل محداد973161751012005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيبيداء محمد دعدوش عوده974261742085009

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيشيماء جمال غضبان علي975261742074044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيلقاء محسون خشان جاعد976261512091027

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيزهراء غالب حمزه مرعي977261612087049

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيعلي فاضل محمد عبد الرضا978111611037088

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيمعتز مهدي محمد مهدي979111611005163

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيعادل نعمه محمد حافظ980141611013050

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0احيائيامير محمد مجيد عبود981141611036006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيعلي عبد الرحمن هوبي ذياب982131611001147

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائياحمد صباح كرومي حسن983141611002003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيضحى مزاحم حميد عليان984111612079036

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0احيائيحسين علي كاظم ساريد985141611009033

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيرضا باسم عباس نجم986121741026030

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيمصطفى عبيد محمد كاظم987111741054029

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيعباس سامي ماهود عبار988261741003080

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائياالء كاطع عطيه لهمود989121742122003

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيعلي زياد حمود سريح990141741015026
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيمصطفى خيري عيد عطيري991191741095054

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيوسن خالد شنان عليوي992121742231101

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0احيائيزهراء محمد عويد شويع993261742095018

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائينرجس شهاب احمد حاجم994121742113015

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيامير عامر عبد الرزاق جبر995131741012017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيعلي نبيل عبد الحميد عبيد996101741205049

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائيعلي حسن حسين عطية997131741011032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيحوراء حسين عبد الوهاب ناجي998111742109021

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيغيث احمد حميد كريم999121741032057

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيفرح جاسم طعمة جالب1000151742080076

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائيغفران محسن فليح مالك1001141742066038

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيهدى حسين مكي عبود1002261612087117

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى388.0احيائيموج سعد حسن علي1003131612101065

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائيزين العابدين علي محسن خلف1004261511004024

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى380.0احيائيصابرين محمد جواد غزال1005121512101014

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى379.0احيائيعباس فاضل خليف بدع1006141611029035

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى374.0احيائيحسين عالء الدين عبد هللا محمد علي1007131611012075

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى404.0احيائيمحمد عباس عنيد علي1008261741017052

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى393.0احيائياحمد عباس حسين مخيلف1009151741071020

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيجنه زمن يوسف مريوش1010141742093015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0احيائيفيصل باسم جبار شايع1011121611032122

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيزهراء جمعه جاسم محمد سعيد1012101612093011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائينور محمد محيبس سعد1013111612111075

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيياسين حسن علي حرز1014261611012281

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0احيائيسالم عبد هللا عطشان دخيل1015221611041081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائياثير عباس خليفة محجوب1016211741051002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيمحمد رعد كلمراد مامه خان1017211741011061

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى397.0احيائيشيرين عدنان فرج سفر1018151742047085

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0احيائيمالك اركان فاضل عزيز1019131742111065

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0احيائياالء قحطان عوام لفته1020231742116002
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0احيائياحمد عبد الرزاق مصطاف جاسم1021141741047004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0احيائيوليد كريم سعود ذبيب1022111741034032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0احيائيسدير رفعت حمودي شهاب1023111742069010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0احيائيضحى ماجد عبد الرزاق علي1024131742401022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0احيائيفاطمه محسن يونس مبارك1025251742059383

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيشهد علي حسن كاظم1026131742070117

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيسالم عادل حسن سلمان1027221751028072

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيعلي كريم جدوع عافص1028231751033067

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيعلي جعفر موسى شاه علي1029281751031014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيرباب احمد صالح جياد1030271752064040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيشمس حسين نعيم موسى1031161752206022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيشهد مفيد ذياب حسين1032221752321019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيقمر نبيه عبد المؤيد عبد هللا1033261752082018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0تطبيقيأسماء احمد معيجل ظاهر1034161752380002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقينرجس جاسم بدر حياوي1035261752085010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيسجاد باسم شيال حسن1036221751019047

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيرباب منديل خلف جوان1037241752080014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيسعديه نعيم جار هللا عبود1038291752056027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0تطبيقيعبد الرحمن محسن عبد القادر محسن1039161751046034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيمحمد حسام عجيل جبر1040221751311105

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيعلي راشد عيسى كريم1041141751022041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيعباس غايب خلف رسن1042161751080015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيامنه وليد علوان احمد1043131752117011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيكرار رياض عباس فضل1044251751039007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيعبد هللا صاحب حسين عبيد1045221751021077

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيزيد طالب علي محمد1046271751008040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيعلي فوزي كاظم حسين1047161751002146

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقياسيا يونس كاظم عليوي1048241752114007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيكرار طعيمه عبد جاسم1049271751154096

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيزهراء عالء محمد شاكر1050231752102013
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقينور محمد خلف كوبال1051161752283039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيحنان حيدر عوده كاظم1052261612109026

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائيمحمد احمد حنون عباس1053121611011024

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0احيائيمصطفى كريم جاسم علي1054141611049067

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيفرقان اسماعيل راضي كباش1055151511006113

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0احيائيزين العابدين جاسم هادي عبدالزهره1056231741060018

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0احيائينور كريم حسن زوري1057151742047125

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيعمار منذر علي وادي1058121741026070

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0احيائيسلوى حميد راضي شهاب1059141742110079

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيهدى جواد كاظم مسير1060241742129013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0احيائيزهراء جاسم حطام عطشان1061141742102017

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0احيائيحسن اسماعيل كعيم صباح1062141741208025

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيحيدر حسن غني محمد1063161611301034

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيسجاد باقر سلمان باقر1064161611124006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيعلي عبد الجبار عبيد خلف1065161741121004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيرسل علي حمود بهلول1066161742151003

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية415.0احيائيمهدي غافل كاظم عكلة1067281611004224

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيمصطفى جاسم محمد خضر1068281611101069

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيزين العابدين حسين مذكور سيد1069161611012026

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائيحسين ليث حامد عاشور1070161611094038

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيسجى ذو الفقار راضي حسين1071161612209067

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0احيائيطارق عيسى شايع عيسى1072161611034097

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية390.0احيائيصادق كاظم راضي علي1073131611030071

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0احيائيمحمد جاسم محمد كريم1074121611030243

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0احيائياطياف علي زيد امعال1075271612056029

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0احيائيماهر سالم جوالن صالل1076161611017076

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0احيائيرسل علي ناصر يوسف1077161512171015

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية387.0احيائيعبد االمير حسن احمد حسين1078161511024014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0احيائيبشرى علي ابراهيم عبد الكريم1079161612187014

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية386.0احيائيسندس عبد الحسين سعدون بجاي1080161612225053
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العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية377.0احيائيمريم حسن مصاول مسعود1081161612252024

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيمحمد كاظم عاصي سلمان1082261741050017

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيمسلم كريم صالح محمد1083161741131030

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيرانيه علي فاضل صالح1084271742160059

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيعلي كاظم جواد عواد1085161741400019

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0احيائيزينب منذر جاسم محمد1086161742169034

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0احيائيرشيد هاني حميد علي1087161741400007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0احيائيامير مكي ناصر محمد1088161741019008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0احيائياحمد حاتم محسن موسى1089231741251007

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية383.0احيائينجمة احمد عبد الرزاق طعمة1090161742219028

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0احيائيبدور اكرم ناصر حسن1091161742283008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0احيائيمحمد قاسم عبد الحمزه صاحب1092231741257065

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0احيائيزيد علي عطية زغير1093221741007019

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيمحمد طالب حبيب نور1094221741306143

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيكرار طالب شناوة عبد1095221741078023

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائيمنتظر حيدر جعفر كاظم1096221611099075

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيكرار مطشر عبد الواحد هاشم1097221611032059

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيجواد عبد الباقر صادق ناصر1098161611046009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيسيف الدين راغب محمد جاسم1099271611002199

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0احيائيمرتضى بدر مرزوك حمود1100161611007144

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيزهراء علي عكار جبير1101261612085029

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية373.0احيائيعلي ماجد عبد علي علوان1102231611052012

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيحسين علي حسن مرهج1103221741070005

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيريام خالد زغير خضير1104221742301006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية403.0احيائيايات عامر كركان جياد1105221742113026

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية398.0احيائيحسن ناصر خضير صالح1106161741010008

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية397.0احيائينايف صالح شذر هوير1107161741355057

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيحسين ثائر حميد صدام1108221741306041

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية395.0احيائيسجى عبد الكريم كهو دحام1109221742138030

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيمحمد مجيد حميد محسن1110161741001148
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الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0احيائيمهند علي عباس طاهر1111271741153075

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية391.0احيائياحمد جابر عبد االمير عبادي1112221741088001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية378.0احيائيرواء فاضل محسن عبد الحسين1113221742113096

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية375.0احيائيفاطمه ميثم محمد رضا عبد1114251742096148

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0احيائيمحمد منصور جبار حمود1115231741252180

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية372.0احيائيحسن عزيز سعيد عواد1116261741201032

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0احيائيمحمد جواد كاظم رهيف1117261741027090

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية369.0احيائيياسمين سالم شري حايل1118291742066024

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية367.0احيائيحمزه رحيم حسن سهر1119221741067017

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية361.0احيائيبشار رحيم عايش عباس1120241741013016

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية360.0احيائيزينب عبد الحسين محمد عبد الحسين1121111742109045

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية374.0احيائيعبد هللا جعفر قاسم علي1122141611017111

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيعلي نعمه عرار ناصر1123281611033025

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيضي قاسم حسين معيجل1124221742120058

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0احيائيحسين جبار دويش عدوان1125221611017037

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائياحمد مهدي نعيم علوان1126231611001011

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيسما كاظم عبد عجيل1127101612087010

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0احيائيسارة عبد صخيري حجي1128281742071005

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0احيائيسارة سعيد نعيمه صبح1129261742113039

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيمحمد ضياء محمد علي عبيد1130271741150071

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0احيائيهبه صبري ساجت برغوث1131231742111056

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية399.0احيائيحسين قيس مزعل محسن1132261741201053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائيجعفر عدنان حميد بريو1133221611046031

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيعلي احمد شاكر فضل1134251611009346

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائيديار رزاق رشك تويلي1135241612123041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0احيائياحمد عبد اللطيف جبار علي1136221611061008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيعبد الرحمن علي محمد نجم1137121741022039

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0احيائياحمد رياض ألعيبي حيدر1138221741385004

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية410.0احيائيمهند كامل عاصي جابر1139161741135044

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيحسين قاسم حسين عليوي1140251611010078
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبينور الهدى عزوز فرهود علي1141241722220066

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيبشرى سلمان ظاهر خضير1142121722112022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبياكرم موفق كريم اسماعيل1143231621027010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيمحمد حسن راضي جويعد1144261721206029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبياحمد زيدان حمزه حسن1145141521051004

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيرامي عالء الدين حسين عبد1146241721018018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0ادبيندى نعيم سكران ردام1147221722160054

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيعابر عطشان سلمان بزاز1148221741216008

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0احيائيعبد هللا جاسم عبد فرهود1149111741006029

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبياسماعيل يونس رحمان داود1150211721036004

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيهدى عباس عبد حسون1151141722076154

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيهيثم عباس عبد معيوف1152271621022062

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيفاطمة كاظم رسن احمد1153151722048114

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية383.0ادبيوفاء سعيد سوادي حمود1154241722143046

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية383.0ادبيزهراء خليل ابراهيم عبد المحسن1155271722076032
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