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كلية العلوم/جامعة بغداد601.0احيائييوسف احمد يوسف شنته1281741031011

كلية العلوم/جامعة بغداد599.0احيائيمؤمل قاسم سعدون حسن2121741001055

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0احيائيسيف علي ناصر محيبس3111741013014

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0احيائيفاطمه عزيز كاظم علوان4221742113235

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائيامجد وميض عبد الصاحب سلمان5101741006017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد587.0احيائيعلي جميل هاشم حصموت6131741013016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد585.0احيائيمصطفى عبد الحسن صبار مشكور7251741031785

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد584.0احيائيمصطفى محمد خلف تقي8221741030035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد581.0احيائيمهدي نوري عبد االمير كريم9271741005355

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد581.0احيائيمحمد فاضل داود سلمان10101741015025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0احيائيمحمد باقر سالم غالب حسين11181741035064

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0احيائياحمد عامر احمد صكر12141741152002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد575.0احيائيابرار كريم جاسم محمد13261742120002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.0احيائيمقداد ابزر عباس ابزر14121741026102

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد581.0احيائيفاطمه اياد مجيد خليل15111742060023

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد573.0احيائيهدى حامد عبود حسين16131742094066

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0احيائيصابرين محمد عبد محمد جواد17181742205062

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد583.0احيائيمحمد صادق مصطفى عيدان حسين18151741005150

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد582.0احيائيعباس عبد الكريم احتاجه وجر19111741009011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد579.0احيائيفاطمه حسين حمادي فلفل20261742108077

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد578.0احيائياحمد عبد الباسط عدنان مهدي21211741059002

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0احيائيمحمد رحيم ناصر حسين22111741017032

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد574.0احيائيفاطمة الزهراء عامر مصطفى صادق23111742215071

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد496.0احيائيعبير محمد ابراهيم محمد االمين24131612071145

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد498.5احيائيياسر اياد جاسم محمد25141741009028

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد496.0احيائيأمير عدنان زيدان عبد المحسن26141741050004

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد495.0احيائيهبة صالح احمد عليوي27141742072103

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد492.0احيائيعبيده مهند سري علي28141741170015

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد492.0احيائيآيات حيدر اعقيل خزعل29121742105003

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد489.0احيائيعبد هللا عمار سعيد داود30131741259020

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد489.0احيائيغفران حيدر كريم حسن31111742066060

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد488.0احيائيعبدهلل عماد علي نايف32101741022038

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد487.0احيائيمصطفى عايد عبد هللا كاظم33261741016041
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قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد486.0احيائيزهراء كاظم ناهي عبيد34111742084072

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد486.0احيائيايالف هجرس رزاق جابر35141742139007

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد485.0احيائيزيد فاضل عباس سلمان36111741011017

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد484.0احيائيعلي عبد الحسين عبدل مايكة37131741010048

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد484.0احيائيفاطمه الزهراء محمد علي احمد38131742071111

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد477.0احيائيكاظم محمد معلة كريم39111741037066

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد476.0احيائيعبد الحميد نهاد حميد حسين40131741006014

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد475.0احيائياحمد ابراهيم مهيدي متعب41191741304001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد475.0احيائيحسن سعد حسن غالم42151741018006

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة بغداد473.0احيائيعلي صادق جواد دبيس43151741071167

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد457.0احيائيصفاء عامر صبحي حبيب44231611020152

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيعلي جالل العيبي محسن45151611009086

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد472.0احيائيزهراء وصفي كاظم محمد46131742078011

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد463.0احيائيثماره جليل خربط حسين47231742139010

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0احيائيهاله سالم حميد محمد48261742120131

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيشهيد نعيم جبار نبات49151741003031

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائيايه يوسف ياسر فاضل50121742094031

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد457.0احيائيمحمدالباقر قاسم عوده حسان51151741020046

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد457.0احيائيأنس سمير وهيب فزع52141741048001

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيرحمه احمد يوسف جابر53261742108032

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيضحى احمد حيدر صحن54151742048080

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيغدير فهد حسون عناد55151742054075

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد456.0احيائيمحمد ظاهر حسين رشيد56231741256076

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائينوار ماجد عزيز عيسى57211741014097

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيزهراء مهدي جاسم عبد58141742093030

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيالزهراء حسن ناصر دكسن59111742106003

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد454.0احيائيعمار عادل عبد هللا عبد60191741338036

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة بغداد454.0احيائيمينا هيثم حسين علي61131742094059

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد459.0احيائيعلي جليل حسين شخير62231611006141

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد465.0احيائياستبرق عباس فاضل علي63111742084011

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد464.0احيائيسعد علي حسين فاضل64261741027046

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد462.0احيائيحوراء حسين عبد علي عبيد65261742110011

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيعلي حسن مذخور مهاوي66131741009036
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قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيحيدر مالك خوير عيدان67141741048025

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيحوراء محمد شاكر محمد68141742142001

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيرقية حميد مجيد حسين69111742064023

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائيمصطفى محمد نعيم ابراهيم70261741050023

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0احيائيزهراء عقيد عبد جميل71101742108022

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0احيائيمجتبى محمد نعيم ابراهيم72261741050015

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0احيائيرقيه احمد عبد سلمان73131742075012

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد528.0احيائيخليل صالح مهدي محمد74331611058007

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد453.0احيائيخالد ابراهيم خليل اسماعيل75321511005019

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0احيائيحنين عالء الدين عبد االمير عباس76121612105050

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد461.0احيائياحمد نصر سعدون ربيع77111741026007

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد460.0احيائيهبة حسين هادي عليوي78261742096160

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد455.0احيائيشكران حمزه صالح غالي79131742119022

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد453.0احيائيترتيل ظاهر محسن مشكور80101742086029

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد452.0احيائيمحمد علي عبود كاظم81181741400024

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيزهراء طه نعمه منهي82121742107089

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائيرسل محمد جياد عمران83121742117013

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائياثير جبار شاكر كامل84261741044001

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائيلقاء محمد قادر احمد85111742064052

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد450.0احيائيفاطمه جبر سوادي كزار86151742048095

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد449.0احيائيوهاب منير وهاب محمد87101741009043

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد449.0احيائيزهراء علي العابي عوده88261742083045

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0احيائيعلي حسن هادي موزان89261611037027

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد443.0احيائيقبس هادي ديلي سلمان90121612094177

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0احيائيمحمد رسول جعفر طالل91261741044042

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد444.0احيائيايه رافل زاهد عبد الحسن92121742090006

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد443.0احيائيمحمد االمين شهاب حميد فرج93101741013101

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيايه حاتم نايف عباس94111742068009

قسم االرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيانوار فؤاد عزيز مطر95141742133010

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائيعذراء سعود عبد العزيز محمد96191612178025

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0احيائيعباس رحيم فالح فهد97131611043007

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0احيائيميس حسنين فاروق محمدصبري98111612099027

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0احيائيختام مهدي حامد طرفه99261612079010
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قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيساره اسماعيل داود رشيد100131612100054

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيعماد عباس رشيد شامخ101131611002069

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائياحمد عبد الرسول حميد غريب102111611007006

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد468.0احيائيحسين صالح فالح عبد103261741203012

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد442.0احيائيعلي حازم داخل احيمد104141741043020

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد440.0احيائيفاطمه ابراهيم حسن بطي105111742109068

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0احيائيمحمد يوسف جبر طاهر106251741022040

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0احيائيهدى كاطع مطر حربي107151742044123

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائينور عدنان بدر عظيم108141742145122

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائيشهد صباح فاخر حسين109101742105026

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائيحيدر علي مطر جميغ110131741011018

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيحسين حيدر حسين عبيد111271741009033

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيحيدر موسى خلف جاسم112151741006038

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائياالء كريم احمد عواد113111742100003

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيدعاء عادل عزت شاكر114131742117059

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد436.0احيائيريام فارس تركي مسلم115121742098024

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائياحمد تحسين شهاب احمد116191741020005

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيزينب فالح جودة المي117141742076048

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيطارق موفق محمود غثوان118111741026056

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيداليا ظافر كاظم عبيد119261742077003

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد435.0احيائيعلي توفيق قاسم عكبايه120131741014016

قسم المكائن واالالت الزراعية/كلية الزراعة/جامعة بغداد434.0احيائيجاسم محمد مزعل حميد121221741265004

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد458.0احيائيزهراء جبار عطيه عيسى122151612046068

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد496.0احيائيزهراء قاسم هاشم بريبر123121742112040

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد464.0احيائيمصطفى مانع جبير خربيط124191741032033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد453.0احيائيحسن نذير مسعد عبد النبي125131741259009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد452.0احيائيبسمه غالب رشيد حميد126141742117014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد451.0احيائينجاه حيدر محمد حسين محمد هادي127131742091122

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد449.0احيائيزينب محمد غضبان داود128221742132025

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد447.0احيائيسراج الدين فالح موشي عاتي129151741003030

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة بغداد446.0احيائيمحمد سالم شناوة صالح130151741010047

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد487.0احيائيايات صالح ناصر محسن131111742110005

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد479.0احيائيعبد هللا صفاء عبد المحسن مطلك132191741343022
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قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد472.0احيائينبأ جمعة حسن كاظم133151742049109

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد468.0احيائيدينا محمود احمد محمود134141742071011

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد464.0احيائيفاطمه مجيد حبيب حسن135131742116020

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة بغداد463.0احيائيعلي قاسم خضير شنون136151741010038

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد514.0احيائياسماء رياض محمود عبد الحميد137111742091002

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد488.0احيائيزينب صالح محسن غدير138141742144014

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد477.0احيائيفاطمه ستار جبار مانع139121742105100

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد473.0احيائيمهدي عباس سعد راضي140221741254022

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد470.0احيائينبأ حسن هادي عوده141111742112072

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد469.0احيائيزهراء علي زوير فرج142141742132023

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد467.0احيائيحوراء خالد حميد خلف143111742071015

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة بغداد465.0احيائياحمد فريد حميد شهيد144111741203004

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد441.0احيائيهديل جاسم محمد عبيد145261612091037

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0احيائيحسين عماد خضير حسين146111511001032

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد448.0احيائيرنا فالح نعمه صالح147151742056015

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد441.0احيائيامنه علي سبع خماس148121742105015

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد440.0احيائيمحمد علي هادي طرار صحن149271741151075

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد439.0احيائيزينب طارق سعد عبد الرضا150121742020014

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0احيائيفاطمه اسماعيل عبد الكريم جليل151121742094138

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0احيائيارجوان كريم زاير رسول152251742059010

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد438.0احيائيهيرو طارق علي محمد153141742097030

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة بغداد437.0احيائيكوثر حيدر محمد علي عزيز154261742251016

كلية اللغات/جامعة بغداد589.0احيائيمحمد محسن ياسين محمد155251741001285

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0احيائيجعفر مالك عبد المهدي محسن156141741017019

كلية اللغات/جامعة بغداد577.0احيائيلوزان ماجد عبد الكريم عبد157261742107080

كلية اللغات/جامعة بغداد576.0احيائيمحمود قاسم عبد الحسين كزار158221741310077

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد519.0احيائيمحمد عوده مرحال رحيمه159151611007220

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد574.0احيائيعقيل كريم مجيد عذال160141741008065

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0احيائيرسل نبيل مهدي علي161181742176041

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد539.0احيائيحمزة جمال احمد طه162191741338014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0احيائيعلي حسين محمد حسين163181741141049

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد522.0احيائيحيدر احمد ابراهيم محمد164191741015021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0احيائيعمار ياسر محمود خلف165211741272069
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد516.0احيائيفدك خالد خنجر حسين166141742145092

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0احيائيعلي عباس راضي حاجم167121741007093

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائيزبيده خالد محمود حسن168121742093012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0احيائيالحوراء ثامر مزيغر منصور169111742110003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0احيائيمحسن جبار محسين مويلح170151741014012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0احيائياطياف كاظم مرهون عبد الرضا171181742205002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد513.0احيائيسجاد هيثم محمد علوان172121741031066

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0احيائيعلي تحرير محمد رضا حسن173131741011030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد512.0احيائيريفا يعقوب يوسف صليو174141742220030

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد590.0احيائيزينب محمد عباس حسين175111742085034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0احيائيمروه مالك منصور مشتت176261742112026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0احيائيتقي علي حسين عوده177121741026011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد575.0احيائيعلي ساجت ثجيل كاطع178231741010036

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0احيائيسبأ عبد الكريم لعيبي فالح179151742052012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0احيائياسراء علوان عزيز حمادي180191742292001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0احيائيغازي فيصل مخلف حرج181191741348029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0احيائيماهر قاسم طوكان عباس182191741348034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد560.0احيائيمروان عناد علي امغير183191741010060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0احيائيتقى علوان عزيز حمادي184191742292004

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0احيائياحمد قاسم صالح حمادي185191741010008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد546.0احيائيماهر قاسم تركي حمد186181741123011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيايهاب سالم خميس احمد187191741337023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائيعثمان صبار محمد خلف188191741009072

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد579.0احيائيايه جليل طلب عبد هللا189141742134012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0احيائيكريم عباس محسن بدن190141741203061

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد577.0احيائيفاطمه نعمه حمزه جاسم191151742048103

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0احيائيساره حيدر هاشم احمد192111742085037

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد512.0احيائيرسل سمير مهدي ابراهيم193101742110024

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0احيائياميرة غافل طه عبد اللة194111742129003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد503.0احيائينور عدنان عبد هللا سهيل195111742085070

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد498.0احيائيحسين عالء عبيد هادي196271741030010

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد497.0احيائيساره سلمان ابراهيم علي197111742084083

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد496.0احيائيمريم عبد الكريم خضير عباس198111742112066
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كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد487.0احيائيمصطفى حاتم عبد الحسين جابر199141611008185

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد514.0احيائيزياد خلف عمران حسون200231741033033

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد514.0احيائيكوثر جاسم قاسم خميس201111742076102

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد491.0احيائيسجاد فؤاد عبد فرمان202111741058031

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد491.0احيائيسرى علي محمد سماوي203121742107123

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد490.0احيائيمحمد علي حسين محمد204221741015018

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد490.0احيائيزينب هادي عويز غالي205261742173003

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد489.0احيائيايات مازن شهاب احمد206111742064004

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد489.0احيائيمحمد جاسم محمد سهيل207101741055029

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد489.0احيائيكاظم عبد الحسين ونان عجه208221741302027

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد489.0احيائيفرح طه حسن طاهر209131742093069

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد488.0احيائينجاه عبدالرحمن غافل زغير210101742107026

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد488.0احيائيعذراء عبد السادة كاظم عبد هللا211141742121025

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد488.0احيائيزينب عبد الرزاق زياره نعمه212131742118099

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد487.0احيائيبسمه عامر احمد ياسين213101742091019

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد485.0احيائيمروه رسول صباح مصيحب214141742140119

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد485.0احيائياسماء علي حسين موسى215101742221007

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد485.0احيائيرحاب عزيز باقر حسون216181742236035

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد482.0احيائيزينب هادي عبود بطي217141742072049

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد482.0احيائيزينب اكرم غازي كاظم218111742215039

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد482.0احيائياسراء عبد الكاظم حمزة جليد219121742113001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0احيائيحيدر صادق شنان نعيم220121611005028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد481.0احيائيهبه سعيد حسين حمزه221291612077024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد468.0احيائيعلي هادي جابر ياسر222221611041120

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد512.0احيائيهدى قاسم سعدون غضبان223261742120136

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد503.0احيائيسهى محمد عبد هللا علي224111742072037

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد499.0احيائيزين العابدين خليل مهدي محمد225271741011023

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد492.0احيائيلبنى علي احمد سلمان226131742078028

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد490.0احيائيحسين هادي نعمه حسين227131741025013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد486.0احيائيحوراء محمد جاسب حسين228141742145027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد485.0احيائيمحمد قاسم اوحيد فنجان229151741004042

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد481.0احيائياشهد احمد عبد الرضا زغير230221741035016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0احيائياحمد عبد المنتظر هادي كاظم231281741006010
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0احيائييحيى فالح ابراهيم موسى232261741001208

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد478.0احيائيرنين حامد جاسم حميد233231742094008

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0احيائياسراء عادل خليفه هوير234131742118013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0احيائيعباس صالح حسون زغير235271741001081

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد477.0احيائيطه كريم عبدالمهدي شرار236231741018015

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد476.0احيائيعباس ناظم كاظم خالوي237271741014064

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد472.0احيائيفاطمه ابراهيم علي ابراهيم238101742110045

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد471.0احيائيعباس رشيد شمخي جبوري239261741003079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد470.0احيائيدعاء حيدر محمد حسن240141742129011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد467.0احيائيحيدر فاضل حلو هليل241221741225014

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0احيائيحنين جواد كاظم خليف242261742074020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0احيائيعلي محمد قاسم محمد243141741008076

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد465.0احيائيسارة محمد حسن كريم244211742098034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592.0احيائيحمزة حسين خضير صالح245141741011035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية589.0احيائيمحمد عبد علي صباح عواد246141741028082

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية586.0احيائيحسين رحيم عبدالستار محمد247141741029016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0احيائياحمد عالء صابر رشم248151741018001

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0احيائيسالم عبد فرحان حمود249121741020037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0احيائيمقتدى قاسم صحن طاهر250131741012136

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائياصالة اكرم محمد حسين251111742085003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية578.0احيائيزينة يوسف حسين محمد252181742233016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0احيائيعلي فالح حسن علي253261741011093

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0احيائيحسين عباس عبد الوهاب علي254181741141022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية576.0احيائيمصطفى مزهر خلف ثويني255141741049025

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية564.0احيائيمهدي علي مهدي حمزه256181741301004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية558.0احيائيعبدهللا اياد صالح حاجم257191741015030

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية546.0احيائيعباس خضر عباس ابراهيم258191741337047

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية514.0احيائياحمد حامد كامل عطا هللا259311741020007

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية511.0احيائيحسين الحسيني يحيى سليم حمود260151741008011

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية510.0احيائيزين العابدين رزاق نور ظاهر261221741037025

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0احيائيعال محمود محمد عبد العباس262111742066058

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0احيائياعياد عادل ابراهيم مجيد263121742231006

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0احيائيفاطمه حكمت شنشول كعيد264141742134092
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كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية508.0احيائيمنتظر جليل حسن شيال265131741014035

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية506.0احيائيهدى صالح حاكم احمد266141742072107

كلية اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0احيائيمحمد حسين عبد الحسن منجي267251741031614

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيعزيزه غائب يوسف زين العابدين268231742142098

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائينوران رشدي طه خضير269111742071051

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيهديل فياض خضير فرج270261742110028

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0احيائيابا الحسن جاسم محمد فريح271281741009002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.1احيائيمحمد عامر محمد خضير272101741026169

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيمحمد هادي عبد الرضا حمد273271741151076

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيهند فؤاد كريم رفش274121742113017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية520.0احيائيزينب حسين عباس عسكر275261742112013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية514.0احيائيحسين يوسف عطشان حثيل276221741299009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0احيائيعباس يونس لفته سلمان277221741225027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية513.0احيائيطيبه كامل حسين ابراهيم278261742250085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0احيائيصهيب غانم جمعة مدلول279111741152006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية511.0احيائيالكوثر خليل مهدي حسين280141742132006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية510.0احيائينورا محسن كاظم عليوي281141742070073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0احيائيعباس حسين راضي حسن282111741009029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية509.0احيائيافراح رحيم جاسم محمد283261742111008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيحسين فالح حسن زيدان284261741014019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيرغد محمد حسين غزال285101742113018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية508.0احيائيمرتضى علي حسين علي286261741022112

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية507.0احيائيسجاد كاظم ساجت عبد287231741008071

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0احيائياسماء حربي مريوش مناتي288141742133004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية506.0احيائيحوراء ثابت عبد الحسين عبد289251742122055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0احيائيزهراء جاسم جابر جعفر290251742170119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0احيائيميس معن خضر عباس291131742078033

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0احيائيسوزان رعد مجيد ابراهيم292101742123024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيديار خالد نعمة عبد293231742208003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0احيائيعلي حامد خليل وحيد294101741011020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية502.0احيائيزينب علي عبد السالم محمد295131742098042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0احيائيمحمد عبد اللطيف جعفر حسن296131741009052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0احيائيقاسم هاشم جابر راضي297231741172032
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0احيائيزهراء محمد احمد مهدي298181742238014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0احيائياحمد فرحان علي حمزه299101741041002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0احيائيرسول رسن محيل بشارة300141741008039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0احيائيمريم محمود محمد شكر301131742098070

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0احيائياسامه احمد زغير مجهول302271741150007

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0احيائيفاطمه محمد جاسم دعيم303151742080050

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0احيائينور الهدى ستار جبر ناصر304151742046116

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0احيائيقمر علي كاظم سعيد305151742044090

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0احيائيشهد حسين وناس علي306121742094119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائينور الهدى سمير احمد عبد هللا307131742285017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائيتكتم هادي عطيه كيطان308231742111009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية496.0احيائينور صادق وفي شريف309231742082051

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0احيائيأحمد هيثم أحمد مخلف310131741004008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0احيائيفاطمة الزهراء اياد حسون نعمة311121742231076

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية494.0احيائياحمد سامي حسن زغير312141741008004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائينبراس صباح جاسم حمود313121742087041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيعبد هللا نصار اسماعيل صالح314211741001024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيانسام حسن خلف سلمان315151742080009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيسلمى عبد هللا جبار شبوط316151742040048

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيزهراء عبد السالم مهدي عالوي317111742080053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0احيائيمحمد حسن هادي سعيد318111741013029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيمحمد الصادق حسام جواد رضا319141741021088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية492.0احيائيحسين عبد هللا احمد عبد320121741020024

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية518.0احيائيمهند مؤيد حسين عبد321141741173091

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية515.0احيائيسيف علي مجيد بدر322221741306076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية516.0احيائيحسين جميل حسن عبد323181741006019

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية496.0احيائيرند خليل ابراهيم رحيم324101742091041

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية491.0احيائييحيى محمد كاظم رشيد325101741016076

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية491.0احيائيعبد الحكيم مزهر جالل حميد326131741011026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية490.0احيائيزينب رسمي حسن بشير327221742175057

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية481.0احيائيزينب جعفر صادق ظاهر328141742072042

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية479.0احيائيايات عباس راضي وادي329151742045005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية474.0احيائيايناس فراس صادق حسن330111742060006
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيحسن مجتبى علي فرحان331151741007018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيسفانه اركان ثلج عبد332101742109038

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيكاظم حيدر محمد حسين333141741016082

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية470.0احيائيعلي عباس جبار شيال334221741058039

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية469.0احيائيفرح خضير فاضل سلمان335141742073087

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0احيائيندى عبد الكريم محمود عزيز336231742271177

كلية العلوم/جامعة البصرة605.0احيائيحمزه علي عباس حنون337161741120008

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0احيائيحيدر هاشم سويد حسن338161741075055

كلية العلوم/جامعة البصرة595.0احيائيعلي جبار قاسم شعبان339161741089022

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0احيائياحمد عبد عجرش دواي340161741036002

كلية العلوم/جامعة البصرة581.0احيائيهديل قاسم عبد الرزاق عبد العزيز341161742283044

كلية العلوم/جامعة البصرة580.0احيائيصابرين رزاق عبد اكمير342161742153032

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0احيائيعبد هللا هليل عوده عواد343161741078006

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0احيائيمحمد سعيد كاظم حميد344161741043046

كلية العلوم/جامعة البصرة573.0احيائيمنتظر احمد كاظم ياسين345161741140091

كلية العلوم/جامعة البصرة562.0احيائيعلي عماد عبد هللا عباس346161741044022

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0احيائيفرقان فالح حسن اسكندر347161741028017

كلية العلوم/جامعة البصرة560.0احيائيحسين فاضل عودة سالم348161741365015

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة572.0احيائينرجس جميل سبتي عبود349161742225049

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة537.0احيائيعبد الحسين جاسم عبد الحسين عريبي350161741089021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة535.0احيائياحمد محمد عبد الصمد محمود351161741001018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة534.0احيائيعال مكي احمد سلمان352161742207039

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة527.0احيائيعلي عماد حبيب محيبس353161741127012

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة522.0احيائيحسين ابنية حميدي معين354281741151031

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة530.0احيائيدرة رحيم بدن حسين355161742209013

كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرة528.0احيائيكرار كاظم هجول عبود356161741140067

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة573.0احيائيتواضع فؤاد مجيد عبد هللا357161742243015

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة547.0احيائيمحمد قصي عبد اللطيف عبود358161741352057

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة512.0احيائينجوى شريف مظلوم مزعل359221742161093

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة499.0احيائيميثم محمد صيوان رضا360221741219019

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0احيائياسراء مهدي ابراهيم نجم361211742147004

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0احيائيحسين محسن عبار سويلم362141741047031

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة495.0احيائيموسى كاظم ابراهيم سلمان363251741150306
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كلية الطب البيطري/جامعة البصرة494.0احيائيعثمان صايل لطيف علي364211741065032

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة426.0احيائيعلي زين العابدين داخل حبيب365221611020117

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0احيائياحمد عماد جبار عليوي366221741002011

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة432.0احيائيحوراء خضر عباس سلمان367131742077007

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيزينب شاكر نصيف سلطان368291742160022

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائينورالحسين كريم كاظم محمد369261741005091

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة429.0احيائيزهراء جمعة عبد ناصر370221742102018

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيغسق حيدر حسين عليوي371261742116067

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة426.0احيائيثائر شعالن كاظم جبير372221741307026

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0احيائيعلي حسن عمران مكي373241741027076

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0احيائيفاطمه مشتاق شامي حسن374151742052018

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0احيائيمرتضى جعفر عويد حمد375221741033084

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائيسجاد حسن محمود علي376121741025017

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائيمحمد عادل حسن عبد راضي377131741022124

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0احيائيهبه عبد هللا جاسم عطيه378131742118212

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0احيائيزينب يعكوب حسن جاسم379151742045036

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة البصرة470.0احيائيمهدي طاهر عيدان حمود380161741300021

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة431.0احيائيحسين عامر سعدون سلمان381231611008052

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة461.0احيائيمهدي نوفل عبد الستار عبد الجبار382161741020022

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائيحسين علي عبد موسى383111741026028

قسم المكننة الزراعية/كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائينور الهدى احمد كاظم سلمان384141742076091

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0احيائيضرغام كاظم عبد الحسن محمد385241741005056

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0احيائياماني صباح صدام خليفه386141742117007

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة441.0احيائيزهراء عبد االمير عبود سواد387161612172021

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة422.0احيائيمنار احمد عبد علي عباس388111612076119

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة435.0احيائيهاشم عطيه منصور ثاني389161741043059

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة422.0احيائيفاطمة جودت عبد الكاظم غزال390251742062906

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة البصرة421.0احيائيمصطفى محسن عبد ثامر391221741306161

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة430.0احيائيسارة ناجي شمخي جبار392291612057171

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة424.0احيائيمحمد طالب خضير افندي393231611017227

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة423.0احيائيزهراء عبد الرزاق حمود بداي394131612118100

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة444.0احيائيحسنين كريم مطرود ناصر395271741020010

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيظاهر حبيب عبد الحسين محيي396221741078016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0احيائيعدنان ضيدان صكر بدر397221611017076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0احيائيمرتضى صباح علوان حسن398261511022169

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0احيائيحسين علي جاسم كاظم399151611017026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيساره وسام شعالن جياد400241612134076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة520.0احيائيرباب نجيب صدام ياسين401161742247014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة518.0احيائيضمياء فرحان محسن جياد402161742244020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة507.0احيائيآمنه عبد الكريم عبد الصمد محمد403161742210009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة505.0احيائيريم فاضل نعمه فليفل404161742248006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة503.0احيائيرحمة جميل حسن محمد405161742293017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0احيائيهدى قاسم خريبط جويد406161742383082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة480.0احيائيزهراء طاهر عبد محمد حسن407221742104012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة477.0احيائيحيدر صبار نجي مسعد408221741026016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة476.0احيائيحسن صادق جعفر محسن409261741022018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة474.0احيائيتبارك خلف هيلي حنيش410261742095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيمحمد فاخر صوباط محسن411221741378007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيعبد العزيز عقيل طالب سوف412251741011024

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة514.0احيائيعبد هللا محيي موسى راضي413221611041100

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0احيائيامير علي عبود رهيف414221741031013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة518.0احيائيمصطفى مهدي رزيج جابر415221741001150

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0احيائيحسنين حيدر فرحان فزاع416251741031156

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة516.0احيائيمحمد رياض كامل ثجيل417221741022086

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة513.0احيائيحازم محمد نعيمه سفير418221741051010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة506.0احيائيحسن بدوي نصر كريم419161741031003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0احيائينور الدين رحيم سمير عبد420221741002194

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة502.0احيائياسامه ازهر ناجي نزال421221741003015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة501.0احيائيمنتظر نوفل عبد االمير عبد الجبار422161741075194

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة500.0احيائيحسين هاتف نعيم عبود423251741009086

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة571.0احيائيفاطمة صالح شهاب عطوان424161742204015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة537.0احيائياثار علي صالح عبد النبي425161742267001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة533.0احيائيمريم عبد الستار مكي يعقوب426161742179020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة527.0احيائينور علي خالد عباس427161742219032

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة514.0احيائيدعاء وليد كاظم ثجيل428161742165069

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0احيائيساره منصور علي حسين429161742184120
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كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0احيائيمنى غني دريب شمخي430161742209045

كلية اآلداب/جامعة البصرة517.0احيائياحمد شافي راضي محمد431161741067001

كلية اآلداب/جامعة البصرة512.0احيائيمجتبى محمد قاسم محمد432161741083022

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة460.0احيائيعباس مالك ناصر عبد الحسين433221611035138

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0احيائيحسين محمد فالح عيال434261611044024

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0احيائيزينب عوده حويد طرير435271612071040

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة469.0احيائيبتول عبد هللا محمد مال هللا436161742225009

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة465.0احيائيسحر كاظم عليوي امفاوه437221742175071

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة464.0احيائيظاهر جبار ظاهر ثجيل438261741007064

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة462.0احيائيرضا حسين حسن جبر439221741040025

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة452.0احيائيعلي جاسب حسب كريم440221741049006

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة450.0احيائيسجاد مجيد شناوه سفيح441221741311032

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة449.0احيائيليث حامد خضير شغناب442231741017129

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة447.0احيائيجاسب محمد ساهي عطشان443221741027009

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة446.0احيائيحسين جواد كاظم عواد444221741022020

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة442.0احيائيحسين خضر محمد محسن445231741172011

كلية علوم البحار/جامعة البصرة530.0احيائيعلي عبد عباس علي خان446161741120017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0احيائيجاسم محمد ليلو حمود447161741060025

كلية علوم البحار/جامعة البصرة513.0احيائيحسين حارث عبد علي محمد448161741120007

كلية علوم البحار/جامعة البصرة497.0احيائيمحمد ناظم احمد طاهر449161741050014

كلية علوم البحار/جامعة البصرة493.0احيائيامجد رضا جاسم مطير450161741120003

كلية علوم البحار/جامعة البصرة486.0احيائينور الهدى حميد كافي عوده451221742148017

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0احيائيسحر علي طالب كاظم452161742145092

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0احيائيزهراء ياس خضير ياسر453221742101043

كلية علوم البحار/جامعة البصرة475.0احيائيمصطفى علي كاظم عليوي454161741355055

كلية علوم البحار/جامعة البصرة472.0احيائيعلي بريسم جندي نزال455161741131024

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0احيائياسماعيل حسن اسماعيل رشيد456201741005013

كلية العلوم/جامعة الموصل550.0احيائياحمد ثامر احمد صايل457191741343002

كلية العلوم/جامعة الموصل546.0احيائياحمد عبد الرحمن علي محمد458181741040004

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0احيائيطارق فاروق ادهام روضان459181741073037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل519.0احيائيايناس فائق عباس خلف460211742229005

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل515.0احيائيحسين ماجد كاظم محمد461241741002022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل512.0احيائيثائر علي شناوة سلمان462221741023016
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل510.0احيائيمصطفى حمود ياسر نعيمه463261741020036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0احيائيحبيب علي حبيب عباس464111741058012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0احيائيهبه نجاح كاظم خطار465241742119203

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0احيائيعز الدين حرير اسماعيل كاظم466281741002019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل503.0احيائيعبد هللا علي مردان موسى467251741031386

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0احيائيرسل عبد عجمي شنان468231742089031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل498.0احيائيمحمد اياد محمد رضا حسن469201741259104

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0احيائيطارق علوان محمد عباس470211741086009

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل495.0احيائيعطا هللا جابر عبار خليف471221741081028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائيابراهيم صباح فياض محمد472101741155001

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل492.0احيائيوسام ثاير علوان محمد473181741005042

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0احيائيمحمد فاضل خليل قرندل474181741012026

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل455.0احيائيسامي عبد الزهرة عبد الوهاب ناصر475161611043102

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل438.0احيائيابا ذر علي حنون كاطع476221611069001

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل427.0احيائيعلي كاظم عبد الحسين جواد477251611014201

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل455.0احيائيمحمد حسين علي حسين478181741135015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل454.0احيائيمهند حمد حمادي حسين479201741061034

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل453.0احيائيفاطمة حسن عبدالهادي محي480211742093026

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0احيائيحسين مجيد ابراهيم عسكر481211741036007

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل442.0احيائياحمد سلمان صاحب محمد482241741016005

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل440.0احيائيبنين رياض جاسم راضي483241742142015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0احيائيمحمد فارس عبد الجليل سلمان484251741151192

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0احيائيعبدالقهار عسكر خليل حسين485211741229015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل429.0احيائيمصطفى حامد اسماعيل نايف486191741066094

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل425.0احيائيعلي خليل ابراهيم خضير487311741006028

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل423.0احيائيفاطمه تحسين سامي اسماعيل488131742078023

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل422.0احيائيعلي ياسين حميد غازي489191741341118

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل422.0احيائيعبد القادر محمد قاسم عبد الجبار490191741340028

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل432.0تطبيقيمريم عبد هللا مهجر يعكوب491161752197016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل490.0احيائيشهد ماجد فزع صخي492261742086062

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل489.0احيائيايه عباس شكير محمود493211742091011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل487.0احيائيفاطمه شياع كاظم حسن494221742113231

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل486.0احيائيمحمد نافع هاشم احمد495101741035044
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كلية الطب البيطري/جامعة الموصل483.0احيائيصباح بهاء الدين جواد كاظم496101741043024

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل482.0احيائيحسن نجم عبد االمير سبتي497271741151021

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل481.0احيائيانمار صالح جاسم محمد498181741009018

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل480.0احيائيرسل فاضل مرزه حمزه499261742083030

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل478.0احيائيمحمد الباقر يحيى جاسم جواد500211741042019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل476.0احيائيحيدر عباس احمد صكبان501271741011020

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0احيائيكرار محمد حسين كاظم502221741065040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل472.0احيائيلطيف عادل عبد الرضا نعيمه503141741003054

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل471.0احيائيأيان قاسم حميد كايد504261742107004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل469.0احيائيمهيمن عبد االمير صالح مظلوم505271741004026

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل421.0احيائياحمد ابراهيم خلف احمد506331611030001

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل423.0تطبيقيمرتضى حسن صالح حسين507251751007309

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل421.0تطبيقيمنار محمد حسن عبد هللا508111752083019

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل490.0احيائيعلي حسن جار هللا عودة509151611004059

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل459.0احيائيمهند جاسم عباس بيدر510211611014186

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0احيائيحيدر جعفر مهدي صالح511221611228009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0احيائيعباس كمال يونس قنبر512251611016113

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل435.0احيائيحيدر عبد هللا نايف مرهج513231611173026

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0احيائيمحمد طالب شمس محي514101611035078

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل499.0احيائيضحى احمد عبد علي حسج515161742239038

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل462.0احيائينور الهدى فالح مهدي أحمد516121742112094

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461.0احيائينجاح نعيم ناصر خنجر517241741204067

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455.0احيائيسوسن جمال عبد هللا جمعة518181742254013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0احيائيسجاد قدوري حسن كامل519211741274010

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل453.0احيائيرامي وليد كامل جاسم520191741012015

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل450.0احيائيعبد الرحيم هاشم عبد الرحيم عبد الباقي521321741060031

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0احيائيحسن حسين محمود جواد522211741050001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0احيائيمصطفى اسماعيل جاسم مطرود523231741042108

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0احيائيكريم نصيف جاسم محمد524221741091082

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل449.0احيائيمحمود فاضل محمد جاسم525231741252181

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل448.0احيائييونس ياسر علي حريث526191741007179

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل444.0احيائيهدى عذاب حسن عامر527221742199052

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0احيائيهزبر عزيز شهاب احمد528211741022040
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كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0احيائيمروه امين منعم امين529251742096156

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0احيائيصالح اخرس سلطان عبد530241741203114

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0احيائيمحمد محمود صالح فلفل531181741005034

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0احيائيحسين فاضل يوسف علي532141741203021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل442.0احيائيحوراء قاسم لواخ عبود533241742096021

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0احيائيحسين سعدون حسين نور534241741203061

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0احيائيزهراء هادي كشيش دهش535251742170133

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل440.0احيائياسعد مسير دهدي سلومي536241741151008

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل437.0احيائيمريم محي الدين عبد فرحان537311742046032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0احيائياحمد محمد محمود حسين538181741040005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل436.0احيائيجعفر الصادق حسن عبد االمير كاظم539231741172003

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيحسين حريمس حسين ابو طكه540221741307035

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيمهند علي حسين سندال541261741201239

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0احيائيعثمان حميد ترف حمد542191741078030

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0احيائيرسل عدنان شهاب جاسم543121742084012

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل433.0احيائيحيدر محمد جاسم عبود544111741013009

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0احيائيباسم محمد عبد الرضا سبع545261741027006

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل432.0احيائياحمد صالح خلف عبد هللا546181741045002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0احيائيحسين سليم هويدي جواد547101611008028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل512.0احيائيمها جعفر محمد علي جعفر548241742117191

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل508.0احيائينور احمد حسن علي549231742112033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل491.0احيائيبركات داود علي ناصر550111741160008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل489.0احيائيسعد اياد مهدي مجول551111741005032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل488.0احيائيعبدالرحمن حسن علي عناد552101741055017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيمرتضى جاسم حثاله عبيد553261741027103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيتبارك مزهر عواد خليفه554181742186014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل486.0احيائيسعد عبدهللا سامي حسن555101741055014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيصفاء أحمد حميد حمد556321742030004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل485.0احيائيمرتضى كامل عبد زيد عبد557251741400033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل484.0احيائيمحمد حسين فاضل نده558101741011030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل483.0احيائيمحمد فالح عبد النبي حسن559221741318022

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0احيائيغفران مهدي صالح فيزع560261612111052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل487.0احيائيمها حازم شاهوار حسين561271742058239
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل466.0احيائيرنده محمد صيهود ناصر562231742109095

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل451.0احيائيرنا نجم عبد هللا جاسم563141742121014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل447.0احيائيزينب خليل ابراهيم حسن564241742106064

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0احيائينبأ عمار احمد عزاوي565111742073060

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل441.0احيائيحوراء خضير عباس محمد566241742144005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0احيائيظالل منير علي خضير567211742091044

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0احيائيرجوى زين العابدين ابراهيم حبيب568211742109025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0احيائيهيام خالد فرحان عبد569191742191072

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0احيائيمروه وسام ناظم كبيح570131742098068

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0احيائيحنين اسماعيل حسين عزيز571241742117065

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل439.0احيائيشذى زيد مالك احمد572211742136046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل438.0احيائيفاطمه عبود كاظم صكبان573241742220179

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0احيائيريم محمد سمير عبد574191742150015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل429.0احيائيوسناء طالب فيصل عنصور575221742016011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل425.0احيائيريهام نوري حبش مرعي576211742229011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0احيائينور سامر ابراهيم علي577101742096023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0احيائيفاطمه ماجد نجم عبود578231742119144

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0احيائيفرقان عبد الصاحب صيهود هنون579251742096151

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0احيائياسراء فالح محمد عريبي580231742089008

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل432.0تطبيقينورة جابر صالح جبر581161752209065

كلية اآلداب/جامعة الموصل468.0احيائيحسين حيدر مجيد جبار582251741044056

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل464.0احيائيرسول حسن علي حسون583251741001123

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0احيائيمحمد احمد اسماعيل نايف584321611041031

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل478.0احيائيعلياء جواد كاظم نصيف585251742070114

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل471.0احيائيمحمد رحيم حسان بدر586221741385038

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0احيائيمحمد عيدان اعفاره شهاب587181741081021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل465.0احيائيعبد الخالق علي فهد سبع588211741014035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل461.0احيائيمصطفى شاكر عبد االمير عباس589221741036151

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0احيائياحمد منخي جابر ظاهر590241741012012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0احيائياحمد هاشم عبد الرضا حمودي591211741013018

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل457.0احيائيضرغام اكثير ضاري مال هللا592211741041004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل456.0احيائيعبدهللا محمد ناجي احمد593191741304014

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0احيائيوسام خضر شخير موسى594261741003164

73 من 18صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج قبول طلبة المقبولين في اختيار لم يذكر

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل454.0احيائيمحمد نذير عبد هللا محمد امين595331741058061

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيمحمد هاشم اهبيش صكر596281741016029

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0احيائيحسين طالب عليوي حسن597231741017036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0احيائيعبدهللا محمد اسعد اسماعيل598211741062019

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0احيائيسالم هاشم محمد طياوي599201741259056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل444.0احيائيسجاد عبد الحمزه جابر ظاهر600241741012035

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل442.0احيائيعمر جميل فياض خميس601191741010040

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل440.0احيائيبتول  محسن  هيل  لطيف 602261742401006

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل437.0احيائياحمد اسماعيل عطشان ضاحي603221741035004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل436.0احيائيكوثر جواد نعمه عباس604231742119148

كلية االثار/جامعة الموصل436.0احيائيطيف طارق خلف علي605261612084032

كلية االثار/جامعة الموصل430.0احيائيحسين حسن فياض صدام606241611013046

كلية االثار/جامعة الموصل422.0احيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم خليل607211741278033

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل435.0احيائيأثير ثامر خلف محمد608221611032001

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل431.0احيائيمحمد علي عباس علوان609291611004214

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل431.0احيائيعثمان ابراهيم حسين علي610101741041038

كلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل429.0احيائيالحسن ستار شعيب احمد611201741003016

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل429.0احيائيحسن جمعه عليوي حسين612221611070009

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل424.0احيائيجعفر فاضل طاهر هادي613251611009109

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل432.0احيائيئاسو حسين علي قادر614201741256001

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل426.0احيائيبتول كاظم شاهين مطرود615231742080017

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل421.0احيائيصادق عيسى حبيب مشاري616231741252088

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية605.0احيائيسجاد احمد محسن مطر617281741006043

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية594.0احيائيسلطان رياض سلطان مزبان618251741150116

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية583.0احيائيرسول عايد عطيه فهد619231741005039

كلية العلوم/جامعة الكوفة590.0احيائيفاطمه محسن صاحب حسين620251742058039

كلية العلوم/جامعة الكوفة587.0احيائيتبارك عبد الرضا كاظم جواد621251742062209

كلية العلوم/جامعة الكوفة586.0احيائيمنتظر باسم عبد الواحد ياسر622251741031819

كلية العلوم/جامعة الكوفة584.0احيائيصادق حيدر احمد جاسم623251741031339

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائيحر مهدي جواد كاظم624251741001059

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائيروان عامر كامل هاشم625251742062424

كلية العلوم/جامعة الكوفة576.0احيائيمحمد شاكر خضير علي626251741008156

كلية العلوم/جامعة الكوفة575.0احيائيحسين هاشم حسين جبار627101741005009
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كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيرضا حسن علي مراد628251741031275

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيزهراء حسن فليح لهمود629251742084162

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيفضه محمد عبد الحسين جبر630251742100043

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0احيائيحنين فايز علي سالم631251742055013

كلية العلوم/جامعة الكوفة544.0احيائيحيدر قاسم دخيل حسن632181741085015

كلية العلوم/جامعة الكوفة537.0احيائيعبد المهيمن وليد حمدان قاسم633161741001092

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة587.0احيائيبتول عامر عباس عبد634251742122024

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة579.0احيائياالء هاشم جميل حذيه635221742401004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة576.0احيائيفارس قيصر محمد دحام636251741151159

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة575.0احيائيمؤمل علي عبد الزهره عبد الحسين637251741200036

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة573.0احيائيخديجه ناظم عواد كاظم638251742071005

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة594.0احيائيزهراء حميد جبار عبود639251742096073

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة588.0احيائيعلي كريم كاظم هادي640251741009184

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة523.0احيائيزهراء وليد شهيد عناد641261742106016

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة473.0احيائيعلي صباح محمد مهاوش642251611030030

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة487.0احيائيسماهر عمار كتاب عبد زيد643251742062748

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة484.0احيائيزينب عماد موسى نغيمش644251742084239

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة484.0احيائيفرقان مسلم جواد خضير645251742084375

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة482.0احيائيوليد علي حسن كاظم646251741150318

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة480.0احيائيامير عباس حمزه سوادي647251741031090

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة473.0احيائيعذراء راهي طالب عدنان648251742059340

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة470.0احيائيميامين محمد حسن بحاك649251742170238

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة469.0احيائياميره عالوي عبيس نصيف650251742059039

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة الكوفة468.0احيائيشهد كاظم حمزه مخيف651251742084295

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة471.0احيائيسراج منير كاظم جواد652251611005012

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائيحيدر محمد مهدي عبد الحمزه653231611013024

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيعلي محمد ناجح كاظم654251611009415

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة497.0احيائيعلي شهيد هاشم محمد655241741016088

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة479.0احيائيرغد نعمه حنون حميدي656251742062362

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائيرقيه عبد علي كافي ضاحي657241742104031

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة463.0احيائيفاطمه جواد سوادي محمد658241742117160

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة462.0احيائيجعفر صادق حسون علوان659251741009042

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة الكوفة450.0احيائيسجاد محمد عدنان خلف660221741040028
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائيياسمين عامر كاظم علي661271612069198

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة466.0احيائيكرار حيدر عداي حمادي662251741001223

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة451.0احيائيغفران جبار ناجي عبادي663251742059353

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة449.0احيائيزهراء عبود كاظم وناس664251742084177

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0احيائيمحمد صباح سوادي عطيه665251741151184

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيدنيا جاسم عبد محمد666251742070037

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0احيائيحوراء علي موسى كاظم667251512116029

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة452.0احيائيحسن لواء كاظم شهد668251741009055

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائيمصطفى لفته حسين عرار669251741116075

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة448.0احيائيغيث حميد حاكم سلمان670251741122102

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة الكوفة445.0احيائيزينب رزاق عبد الحسين محي671271742091054

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة465.0احيائيصفا خليل برهان دبعون672231612089079

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة467.0احيائيمرتضى محمد فاخر عباده673251741001300

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة460.0احيائيبنين مسلم مطشر وعيوع674251742059086

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0احيائيغفران عزيز كريم موسى675251742062900

قسم علوم االغذية/كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيتبارك سالم حميد شعبان676251742059093

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائيبلسم احمد فالح حسن677251612122032

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة513.0احيائيعلي رحمن عوفي سلمان678251741008112

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة511.0احيائيزهراء حاتم جبر غبن679261742072016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة510.0احيائيحسين غسان عالء عبد الحسين680251741031218

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة507.0احيائيمحمد عدي حمزه كاظم681251741044195

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائيرسل صبحي حاتم عبد الرضا682251742089039

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة503.0احيائيعذراء همام مخيف مجيد683251742062848

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة502.0احيائيخديجة عبد هللا سعيد حسين684251742082014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500.0احيائيمرتضى كريم مرجون علوان685251741014119

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0احيائينبأ صادق رزاق جاسم686241742081071

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة499.0احيائيعلي محمد عبد الحسن مساعد687251741041013

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة497.0احيائيمريم عباس جبار شهيد688251742100113

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0احيائيشهد سعد فارس جبار689251742096119

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائيحوراء سعد وحيد هليبان690251742170073

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة492.0احيائيسجى احمد عبد علي طه691231742183009

كلية التربية/جامعة الكوفة595.0احيائيغيث احمد قاسم عبد692251741200034

كلية التربية/جامعة الكوفة592.0احيائيصابرين كاظم عيدان غضب693251742066028

73 من 21صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج قبول طلبة المقبولين في اختيار لم يذكر

2018/2017للسنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة الكوفة586.0احيائيهيلين حسين ياسين خضير694251742170273

كلية التربية/جامعة الكوفة582.0احيائيأبا ذر عقيل فاضل جبار695251741001001

كلية التربية/جامعة الكوفة579.0احيائيبراء علي كاظم عمران696251742076016

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائيرانيا عباس عزيز محمد سعيد697251742062327

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0احيائيميساء حميد عليوي حسين698251742100174

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة587.0احيائيزينب عظيم محمد جبر699251742061020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة576.0احيائيزينب قاسم حسين محسن700251742062640

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة574.0احيائيفاطمه فائق مرزوك مشكور701251742111052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائيصبا حسون عبد علي درج702251742059320

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة519.0احيائيحوراء ضامد مروه محمد703241742117075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0احيائيزينب حسنين كريم كاظم704251742085022

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة517.0احيائيمريم اسماعيل محمد علي اسماعيل705251742084391

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائييقين ناظم عبد الحسين غازي706251742084501

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0احيائيساره عباس حسون جبر707241742119134

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيزهراء حسن فعينخ سعدون708231742113020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة510.0احيائيسهاد نايف عطيه كاظم709271742059086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة509.0احيائيآمنه برير هاشم فخري710271742063001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة508.0احيائيهدى نعمان حسين شمخي711251742070178

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة522.0احيائيعلي حسين عوده مطرود712251741004034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة522.0احيائيرضا كريم حسين كاظم713251741007088

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0احيائيمصطفى عامر عزيز حسن714251741031781

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة517.0احيائيسجاد عباس حسين علي715251741007097

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0احيائيزهراء احمد موسى عباس716231742109100

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة513.0احيائيآيات عالوي جواد عبد الرضا717251742096003

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة511.0احيائيحسن يوسف راشد حمد718251741010028

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة509.0احيائيبنين علي محمد شاكر محمود719251742084067

كلية الفقه/جامعة الكوفة499.0احيائيعباس هادي وحيد عطا هللا720251741151113

كلية الفقه/جامعة الكوفة499.0احيائيمنار الدين سعيد صبري راشد721251742087073

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة578.0احيائيحيدر عالء حسين ابراهيم722251741001112

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة578.0احيائيآيات وادي عجيل كاظم723251742084008

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة522.0احيائيفاطمه عبد الستار جبار حساني724251742084350

كلية العلوم/جامعة تكريت576.0احيائيحارث مصطفى صالح عزيز725201741232002

كلية العلوم/جامعة تكريت575.0احيائيعماد نافع فليح حسن726181741009079
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كلية العلوم/جامعة تكريت563.0احيائياحمد محمد ابراهيم عبد هللا727181741085006

كلية العلوم/جامعة تكريت557.0احيائيعلي رحيم حمد شكر728181741033041

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت547.0احيائيعثمان سعد عزيز مسهر729181741089043

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0احيائينهال محمد محمود شكر730181742181012

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت528.0احيائيغفران صباح مهدي ابراهيم731181742162047

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت523.0احيائيرحاب سعدي محمد احمد732181742254007

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت553.0احيائيعبد القادر سفيان شاكر صالح733181741003024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت550.0احيائيعبد الرحمن عبد السالم حسين علوش734181741002059

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت548.0احيائيحمزه احمد خلف محمد735181741039009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت547.0احيائيعبد الكريم حسن رمضان حسين736181741008020

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت536.0احيائيعلي دحام خنجر محمد737181741073047

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0احيائينبأ سعود صالح نجدي738181742176111

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت533.0احيائيقاسم محمد جوهر عبد هللا739181741086024

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت504.0احيائياحمد محمد حمزه هضم740111741151009

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0تطبيقيفاطمه عبد هللا عبد الحسن حمد741221752321022

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت420.0احيائيسماح فواز محمود فريح742191742185018

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت424.0تطبيقيزهراء عبد الستار جبار كريم743151752047012

قسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت422.0تطبيقيحوراء محمد عبد الصاحب شغيت744281752077019

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت431.0احيائينشمية روضان صالح عزيز745181612174073

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية/كلية الزراعة/جامعة تكريت441.0احيائيسيرين ساري مطير دلف746211742084002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت484.0احيائيابراهيم خليل ابراهيم كاظم747211611007001

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0احيائييوسف عبد الكريم ابراهيم عبد الحميد748211611007105

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت482.0احيائيعلي اشرف اسماعيل حسن749181741069016

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت479.0احيائينوره يونس عبد هللا سلطان750181742242094

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0احيائيعمر محمد علي حبيب751121741022064

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت465.0احيائيسجى محمد صالل جاسم752241742120120

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائياسيل خضير جاسم محمد753181742174005

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت461.0احيائيحسنين كريم عبد الحسين راضي754251741007048

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0احيائينور الهدى جاسم محمد داخل755241612117299

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت489.0احيائيانور فيصل عبد هللا نهايه756111741054005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت486.0احيائياحمد صباح ابراهيم رحال757111741029002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت485.0احيائيجيهان عماد مطر مزيون758181742306003

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت483.0احيائيرانيه فيصل فاضل يوسف759261742092014
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481.0احيائيعثمان مجيد حبيب طه760181741002075

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت478.0احيائيفؤاد رحيم ناصر جبار761291741007153

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0احيائيزهراء حمزه عكل حسين762261742092016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت472.0احيائيحمزة كاظم سرحان جاسم763231741165015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت471.0احيائيحمزه غالم عنيد جاسم764221741016012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531.0احيائيانوار عبد الستار شهاب احمد765181612256007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0احيائياحمد علي عطيه حسين766241611029022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت536.0احيائيشهد حسين علي حساني767181742161032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0احيائيطارق قحطان عبدالرزاق عباس768191741040016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت517.0احيائيعبدالرحمن علي احمد ضبع769101741055018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0احيائيقطر الندى نبيل زيدان مخلف770181742161041

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت509.0احيائيعز الدين عبد الحسن عوض تير771271741032018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت508.0احيائيوضاح دويش متعب عبد هللا772181741098015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت507.0احيائيمحمد نور حسين حسن773231741219010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت505.0احيائيغزوه نجم عبد هللا داحور774181742245012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0احيائيعلي حسين طارش جاسم775271741014077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت504.0احيائيعلي حامد احمد شنيدي776211741038051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت503.0احيائيغسق بشير عبد الحكيم حسين777231742099020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت502.0احيائيعباس فاضل ناجي رغيف778231741252097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت501.0احيائيندى رشيد مجيد عظم779211742091058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0احيائياالء علي ابراهيم علي780101742155001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0احيائيايه قحطان عدنان محمد781211742121014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت497.0احيائيختام علوان رحيم محيسن782211742102018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت508.0احيائيفاطمه قاسم عباس حبيب783201742148016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت472.0احيائينور حمد ريسان سعدون784221612103210

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائيفريده فائق حميد حسين785181612252026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيريم فاضل مجيد زبط786181612256018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيوسن راغب احمد عبد787321612027084

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت490.0احيائيحنين عصام خلف جابر788251742103006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت485.0احيائيسميه احمد جاسم الحج789111742151013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484.0احيائيرغد ابراهيم محمد هماش790181742306005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت483.0احيائيمريم رحيم سلوم مرهون791111742133033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0احيائينور الهدى حامد علي حمد792191742260013
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0احيائيهناء عياش جاسم حمود793181742174044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت478.0احيائيسرى سعدي عريبي علي794181742240020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت476.0احيائيعبير صباح مهدي حسين795231742119124

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت468.0احيائيمكارم حاتم كريم فليح796241742112017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0احيائيتبارك خالد عكاب حسون797181742277003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت465.0احيائيحنان علي شكور محمد798181742244012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت462.0احيائينوره مظفر جاسم قاسم799201742395097

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0احيائيروان كاظم عذافه ساجت800221742138018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت459.0احيائيرويدا زياد عبد هللا مهدي801181742183037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيهدى مظفر جاسم قاسم802201742395101

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت456.0احيائيمريم عزيز رحم ناصر803231742271163

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0احيائينرمان عبد االمير جبر علوان804241742119186

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454.0احيائيبنين علي مطر كاظم805251742053022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائيايه حسين ثعبان جعفر806241742117042

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائياالء عبد الخالق خلف حمد807181742183006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت452.0احيائيسهى قحطان علي جليب808181742278017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيوجدان صدام مدب حسين809181742093010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيرسل مهدي شجاع سعيد810141742225020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0احيائينوران سعد حسين علوان811231742090198

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيتماضر اسعد مجيد عوده812251742111016

كلية اآلداب/جامعة تكريت469.0احيائيعباس صباح علي حامد813261611014075

كلية اآلداب/جامعة تكريت467.0احيائيمصطفى محمود شاكر مهدي814271611015155

كلية اآلداب/جامعة تكريت463.0احيائيعلي عمار سامي الزم815161611302016

كلية اآلداب/جامعة تكريت460.0احيائيعبد هللا عبد الحسين كاظم دبعون816271611005233

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0احيائيجمال الدين عدنان محمد يوسف817211611038038

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0احيائيسيروان صباح علي عزيز818201611305041

كلية اآلداب/جامعة تكريت462.0احيائيزين العابدين احمد خلف ايواس819181741012008

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0احيائيزينب عبد زيد شاكر علي820251742089051

كلية اآلداب/جامعة تكريت459.0احيائيعبد هللا احمد علي حسين821181741127013

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت542.0احيائيفاطمه احمد جاد هللا سعود822181742218018

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت457.0احيائيعمار بدر محمد هادي823201741013033

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت455.0احيائياحمد عادل شعالن شدود824221741039007

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت452.0احيائيعمر اسماعيل هايس حمود825181741004101
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كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت456.0احيائيغيث شالل حميد ساجر826231741181040

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت455.0احيائيامين فائق موحان عبد هللا827181741311009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية605.0احيائيسلمان حميد ارحيمة حمود828161741034015

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0احيائيعقيل عالوي مرزه هادي829241741071023

كلية العلوم/جامعة القادسية582.0احيائيآيات حسين حمزة عباس830241742142002

كلية العلوم/جامعة القادسية581.0احيائيعلي حسين عبد مزهر831241741021025

كلية العلوم/جامعة القادسية578.0احيائياسراء صفاء جبار عبد الكاظم832241742130007

كلية العلوم/جامعة القادسية575.0احيائيمصطفى جاسم كريم علوان833241741036110

كلية العلوم/جامعة القادسية574.0احيائيزينب حليبص وناس دايخ834241742120097

كلية العلوم/جامعة القادسية572.0احيائيرسل حسين عبد الزهره كاظم835241742120050

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية599.0احيائيايمن طه علي عبد الحسين836221741001019

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية524.0احيائينور حبيب جاسم محمد837241742136081

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية522.0احيائيحوراء حيدر صالح حسن838241742120038

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية514.0احيائيصفد حيدر حسين علي839231742187016

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية512.0احيائيحسن زامل رشيد يوسف840251741200012

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية512.0احيائيهدى غسان عبد االمير محمد841271742093089

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية511.0احيائيسرى جليل كريم سعيد842231742137022

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائيعلي سالم غميض عذاب843271741005198

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية510.0احيائيمصطفى سعد عبد الحميد حمادي844101741014058

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية508.0احيائيضيف هللا جمال حمزه حسين845251741016043

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية508.0احيائيأحمد كاظم حمزه مخيف846251741031006

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية485.0احيائيسحر غالي علوان ثايل847241742094070

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية470.0احيائيعلي اسعد عبد الحمزه مبذر848241741003102

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة القادسية463.0احيائيمحمد داخل جبار حميد849251741031632

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية448.0احيائيزينب عبد الكاظم طاهر بعيوي850241612094053

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائياالء حيدر عبد زيد منصور851251612086010

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0احيائيخديجه فليح حسن عبد هللا852241742220071

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية451.0احيائيزينب رافد غني عبد الجليل853241742082051

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0احيائيعلي موسى عاكول كاظم854231741252137

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0احيائيهديل نبيل ابراهيم علوان855241742094125

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية446.0احيائيفاتن معن فخري موسى856241742167013

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية444.0احيائيغدير عنيد كاظم علي857241742220171

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية443.0احيائيانوار حميد محمد خضير858241742119020
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0احيائيامير فاهم عبد هللا فرهود859241741036014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائيايمان صباح نور ابو سوده860241742113005

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية465.0احيائيفاطمة رعد خنياب محيسن861241742106084

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية464.0احيائيغفران حسن كاظم عبد862241742106082

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية458.0احيائيمريم مهدي عبد علي كاظم863241742124152

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية457.0احيائيفاضل عباس بدر عبود864241741029067

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية456.0احيائيصفا جميل علي جايش865241742094074

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية455.0احيائيفاطمه مجيد هاشم محمد866241742139057

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية452.0احيائيغفران آمر حسن خشان867241742081058

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة القادسية450.0احيائيامجد طاهر حميد حمزه868271741151011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية522.0احيائيفاطمه فالح شريف جبر869241742085060

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية520.0احيائيغدير خضير عباس صكبان870241742122025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية519.0احيائيزيد ثائر موسى شعواط871241741028025

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية517.0احيائياجباره عايز وناس جاسم872241741007002

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية514.0احيائيغفران احمد ياسين خضير873241742096061

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509.0احيائيزهراء صاحب عبد مباشر874231742120055

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية507.0احيائيسرور عباس فاضل سلطان875241742093051

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية505.0احيائيكرار طاهر سلطان حسين876241741003139

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية500.0احيائيزهراء جاسم ابو الليط داخل877241742122014

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية486.0احيائيليلى محسن حسن جابر878251742122139

كلية التربية/جامعة القادسية581.0احيائيشهد فاضل حامد كاظم879231742172011

كلية التربية/جامعة القادسية580.0احيائيزهراء سالم مجهول شهد880241742107044

كلية التربية/جامعة القادسية579.0احيائيزهراء علي عبد الواحد حمود881241742136035

كلية التربية/جامعة القادسية575.0احيائيجنان حسين علي حبيب882231742119048

كلية التربية/جامعة القادسية572.0احيائيدعاء علي حسين عبد883221742172025

كلية التربية/جامعة القادسية572.0احيائيامير طعمه عيفان خواف884241741203040

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية476.0احيائيانسام عواد جابر علي885241612130008

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية502.0احيائيكحالء فاضل حسين يوسف886241742114128

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية483.0احيائيرونق رعيد جبر سلطان887241742082040

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية473.0احيائيجعفر جواد مهنا عباس888241741204020

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية473.0احيائيعلي رافد هادي جودي889241741002039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار571.0احيائيعمر حامد سرحان بشير890191741104047

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0احيائيازل سالم جخم جالب891221612166001
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار561.0احيائيعبدالسالم حمود جاسم محمد892191741069008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار531.0احيائيعمر عبد الخضر جاسم محمد893191741343031

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0احيائيعبدالرحمن سعدي علي صايل894191741104017

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار499.0احيائيمصطفى صالح علي حسن895191741341173

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0احيائيفاطمه عماد عطوان غضيب896131742092033

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة االنبار458.0احيائيسلطان زياد مشرف كردوش897321611011029

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة االنبار455.0احيائينصر علي خلف محمد898191741354041

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار432.0احيائيأفنان عمر أسماعيل محمود899191742370008

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيمسلم كريم عبد حسن900191741056047

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار426.0احيائيمريم شامل عبود مشعان901191742163051

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار425.0احيائينور الهدى حمد جلعوط احمد902191742185037

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0احيائيشهد فاضل عباس حسن903121742087026

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة االنبار422.0احيائيمصطفى عماد سعيد طالب904101741022054

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار434.0احيائيمازن مخلف عبيد فياض905331611001249

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار447.0احيائيايالف حامد عواد محمد906191742159003

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار424.0احيائيانغام كمال كاظم موسى907311742080003

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة االنبار473.0احيائيعبدالرحمن ابراهيم حشاش جاسم908191741095022

قسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية الزراعة/جامعة االنبار427.0احيائيعمر احمد منعم يوسف909191741040027

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيعبد هللا ابراهيم شحاذه نايف910101611022053

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار486.0احيائيعمر ثامر صبحي طه911191741058025

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار465.0احيائيساره احمد شكري احمد912101742120049

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار442.0احيائيميس مازن خالص عبدالرحمن913101742119055

قسم علوم األغذية/كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيمبين أحمد عبد هللا محمد سعيد914141741021087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار485.0احيائيعمر محمد جياد ناصر915101741017053

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار471.0احيائيمحمد االمين طالب حمادي فياض916191741338045

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار470.0احيائياسراء حسين عايد دخيل917271742068004

التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار529.0احيائيشهد محمد حسين احميد918191742369041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525.0احيائيتقى جبير خشمان حسين919191742370055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517.0احيائياثير حسين فرج عبيد920191741017001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516.0احيائيأحمد فاروق ابراهيم شكر921191741289001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516.0احيائيعهد صالح رجب احمد922191742162033

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483.0احيائيخاتون غانم كاهي حمود923191742175081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526.0احيائيأماني خالد فرج حميد924191742193001
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515.0احيائيسرى اياد سعيد علي925311742041052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514.0احيائينور جاسم محمد نصيف926191742173048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507.0احيائيهبة كريم عادي علي927191742224017

كلية اآلداب/جامعة االنبار488.0احيائياحمد عبد السالم فيصل ابراهيم928191741003006

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار487.0احيائيليث عدنان حمزه نايف929191611086031

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار460.0احيائيمصعب صباح محمد عباس930321611006067

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار475.0احيائييونس يوسف خلف عامر931191741056044

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار471.0احيائيعباس عبد اللطيف نوري نصيف932321741010048

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار465.0احيائيمسرة هاشم عاشور تعيب933221742137030

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار460.0احيائيحيدر صالح حسن حمزة934111741209014

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار480.0احيائيامنه وحيد معيوف عبد935201612168018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار465.0احيائيحنين احمد محمد عبد هللا936191742161006

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار463.0احيائياحمد علي منذر عمران937271741002011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار462.0احيائيايثار زهير عمار حميد938311742080005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية510.0احيائياسالم عماد عبدالواحد احمد939101742118001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية508.0احيائيآمنه سعيد خضير محمد940181742162002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية504.0احيائياالء منهل علي اكبر يونس941151742050004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية503.0احيائيايه حسن احمد مخلف942101742129002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0احيائيرانية صفاء مشرف جاسم943141742072028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية502.0احيائيهدى عبد الرحمن عبد الحسن جهلول944151742047130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية500.0احيائيزينب وليد جبار محمد945121742098042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية499.0احيائيتقى حسين فتحي جواد946111742110017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0احيائيحيدر حاتم محسن حسين947261611012097

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0احيائيعلي كريم ناعم موسى948281611105018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0احيائيغدير عماد مجيد محمد949181741001019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية521.0احيائيندى اسماعيل حسين خضير950111742086023

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0احيائيعباس فاضل خضير محمد951111741029010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية518.0احيائيمحمد ابراهيم عبد ابو حمد952271741014111

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية516.0احيائيعلي مسلم فليح حسن953261741011095

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية514.0احيائيرفيده عباس ناجي عبد الرحمن954111742082025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية512.0احيائيحسين سعد جمعه حريجه955261741012022

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية509.0احيائيمصطفى ابراهيم حماد عبدهللا956101741055033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية507.0احيائيعباس سليم حساني عبد957261741010077
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الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية506.0احيائيعباس سالم كاظم جاسم958221741010048

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0احيائيمرتضى حسن فزع تايه959261741011122

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0احيائيعبد هللا كاظم مدير كحين960261741022061

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية505.0احيائيدعاء كريم احمد كنهر961261742083025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0احيائيحوراء حاتم محسن حسين962261742072009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية504.0احيائيزهراء صاحب واجد غزاي963241742136032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0احيائيعلي محمد حسين حذافه964251741007163

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0احيائييحيى سليمان سبع حمادي965231741031077

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية503.0احيائيحسين عبدالكاظم فرهود نواد966231741043006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0احيائياحمد مرزه محسن عيسى967261741162002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية502.0احيائيزينب كريم مزهر غزاي968241742080043

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0احيائيهذال حاتم حسين كريم969211741206029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0احيائيرجاء علي كاظم جواد970241742142029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية501.0احيائيهاجر عمار شهيد عبد971251742100306

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية500.0احيائيهند سعد عبد علي وادي972241742080092

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0احيائيأمير عبد الجبار محمد صخي973141741152001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية498.0احيائيعبير عبد الستار جميل محمود974121742106051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية496.0احيائيبان عز الدين عبد الهادي محمد975131742109006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0احيائيحوراء زيدان حلواص جحالي976231742076009

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية517.0احيائيمريم علي جابر حسن977221742323093

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية515.0احيائيصابرين حيدر فليح كاظم978121742104020

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية514.0احيائيهيفاء زاير لفته سلمان979121742098085

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية505.0احيائيفاطمه عادل عبد الحسن هالل980221742141140

كلية اآلداب/الجامعة العراقية522.0احيائيمالك ماهر علي عباس981271611039030

كلية اآلداب/الجامعة العراقية510.0احيائيمرتضى ماهر فاضل عباس982101741026188

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية575.0احيائيحسين ماجد عبود خالطي983141741029020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية490.0احيائيرؤى علي سلمان محمد984131742111025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية479.0احيائيبنين عباس هاشم عبد هللا985261742104016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0احيائيعبد هللا محمود ابراهيم جبر986111741023034

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0احيائيزهراء عادل عبد كاظم987141742110053

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية478.0احيائيزهراء عثمان جار هللا حسن988141742066019

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية477.0احيائيعلي محمد صالح مهدي989121741005031

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية476.0احيائيمصطفى حسين علي جاسم990121741026095
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية475.0احيائينور الهدى ناهض عبد جاسم991261742108098

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474.0احيائيعبد هللا حيدر حميد عبد هللا992101741024024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474.0احيائيسجى ابراهيم حماد عبدهللا993101742108029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية474.0احيائيضحى يونس حسين علي994141742132038

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل595.0احيائيمريم اسكندر كاظم عبدالحسين995231742087169

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل594.0احيائياسراء باسم حمزه حسن996231742088015

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0احيائيقاسم محمد علي عبيد غانم997221741084014

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل593.0احيائيياسر حسين حميد اعيور998261741044056

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل590.0احيائيحسين كامل يوسف ابراهيم999271741011017

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل588.0احيائينور الهدى ستار جبار خليفه1000231742124070

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0احيائيصادق قاسم عبد حمود1001231741020089

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل587.0احيائيهاجر عاشور ساير سلمان1002221742183068

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0احيائيحنين قيس حسن ضاحي1003241742094022

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل585.0احيائيمحمد صادق عبد هودان1004261741001147

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0احيائيعلي محمد حسن عدنان حسن1005271741001113

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل572.0احيائيسعد خالد نافع علوان1006211741002044

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل605.0احيائيمحمد احمد ريسان مطلك1007281741042030

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل601.0احيائيعلي عقيل كاظم جابر1008231741020132

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0احيائيهدى طالل حسين جواد1009231742120130

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل592.0احيائيمهدي عبد الزهره برع مريهج1010161741016015

كلية العلوم/جامعة بابل576.0احيائيأحمد رياض خلف لفته1011261741010004

كلية العلوم/جامعة بابل572.0احيائيكرار علي حسين عباس1012231741205012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل582.0احيائيدعاء وعد عبد العظيم حمزه1013231742117034

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل527.0احيائيشيماء عبد الكريم احمد حمود1014201742165041

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0احيائياديان احمد علي جواد1015231742114002

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل520.0احيائيريم مزاحم حمدون سلطان1016181742242039

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل519.9احيائياوليان سامر جواد كاظم1017221742159003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0احيائيزينب عبد االمير محمد صفانه1018261742092020

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل588.0احيائيبشير عماد كاظم عبد الحسين1019231741400011

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل584.0احيائياستبرق حسن ختالن مطر1020231742109003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل583.0احيائيهدى طالب تركي غايب1021231742091054

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل582.0احيائيسكينه محمد شمخي جعفر1022231742177021

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل579.0احيائينبأ حسين علوان فرمان1023231742080079
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل577.0احيائيفاطمه حيدر حسن محمد1024271742057105

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0احيائيحسن علي صبار حسين1025231741038026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل506.0احيائيإيناس محمد عبيد صحن1026231742131002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل504.0احيائيفاطمه عادل عبيد موسى1027231742124059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل503.0احيائيمنير قحطان خلف خضير1028231741046035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل502.0احيائيعباس بريسم كيطان بوهان1029231741069016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0احيائياياد محمد كاظم حسين1030211741007008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل501.0احيائيياسر صاحب راشد حسين1031231741173082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل500.0احيائيفاطمه محمد كميت حمد1032231742090161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل499.0احيائيمحمد قاسم جواد حسن1033141741047087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل497.0احيائيكوثر عباس محيسن صخيل1034231742080075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل574.0احيائيحسين محمد كاظم نعمه1035271741014032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل586.0احيائيعبدالمهيمن علي هادي داود1036231741256047

كلية اآلداب/جامعة بابل505.0احيائيزهراء محمد جاسم محمد1037231742088118

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل490.0احيائيزينب حسين بريسم مزعل1038231742093048

كلية التربية األساسية/جامعة بابل518.0احيائيدعاء محمد مدلول حسين1039231742109072

كلية التربية األساسية/جامعة بابل517.0احيائيزهراء حيدر شريف محمد1040251742059202

كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل512.0احيائيمهند كاظم جواد عطيه1041231741007096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل483.0احيائييقظان حمزه رحمن موسى1042241611027178

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل479.0احيائيعدنان كاظم محمد خضير1043231611055034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0احيائيمشتاق نظيم ياسر كاظم1044251611122238

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل495.0احيائيعلي رحيم حمزه عيسى1045231741014049

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل489.0احيائيأيه رعد غايب عبيد1046231742115018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل485.0احيائيزينب ياسين خضير جواد1047231742271111

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل484.0احيائيايات حيدر عبد الحسن تومان1048251742170030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل480.0احيائيألق حافظ جواد ظاهر1049251742084001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل478.0احيائيرقيه كاظم عبد الحسن راضي1050271742071016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل478.0احيائيحسين داخل هويدي زامل1051221741031032

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل475.0احيائيرسل ماجد عبد علي حمادي1052271742058096

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل474.0احيائيحسين فائز محسن حسون1053231741044017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل473.0احيائيأيه صالح حسن داور1054261742110001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل471.0احيائيليلى حمزة رحمن موسى1055241742102091

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل470.0احيائيرسل جواد راضي علوان1056231742139015
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل469.0احيائيحوراء طالب وديع محيسن1057221742393011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0احيائيافراح كريم كاظم حسين1058231742109011

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل463.0احيائيبنين حسين حمود عبيد1059231742142018

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0احيائيفاطمه نصير عبد حسين1060271742094039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل462.0احيائيسجاد اياد مهدي صاحب1061271741030017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيمحمد ميثم عبد الرضا حميدي1062261741028084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيمصطفى عباس جندي علي1063271741151080

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل461.0احيائيجواد كاظم مذبوب حسين1064221741225005

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0احيائيعادل حسين لطيف كزار1065231741026013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل460.0احيائيزهراء ناجح عوده ناصر1066231742271099

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل459.0احيائيحسن كطران عويش عبيد1067251741046011

كلية العلوم/جامعة النهرين598.0احيائيحسن صباح حسين رحيل1068151741003012

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين573.0احيائيعلي الكرار حسن علي ناصر1069111741005054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى593.0احيائيمحمد جبر عبد علي طاهر1070281741008055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى590.0احيائيعلي كريم طعمه مفتن1071261741001111

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى583.0احيائياحمد عباس عبد الرحيم كاظم1072211741015001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى582.0احيائيفرج طاهر حامد كيطان1073211741262007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0احيائيمهيمن حسين حمود صاطي1074181741306010

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0احيائيشهد غسان هادي عبدعلي1075211742140131

كلية العلوم/جامعة ديالى576.0احيائيحسين عبد الرحمن عواد احمد1076211741010020

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0احيائيعبداالمير خوام عبداالمير احمد1077211741087008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى516.0احيائيمحمد ساهر هاتف محمد1078211741065051

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى519.0احيائيطه ثائر علي حسين1079121741031072

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى511.0احيائييسرى محمد حسيب محمود1080101742123043

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى509.0احيائيفيان كامران مجيد محمود1081131742284021

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى509.0احيائيتبارك فاضل علي شاكر1082101742117026

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0احيائيعبد هللا نجم عبيد حسن1083111611028029

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى455.0احيائيابراهيم محمد خضير سلمان1084211741012002

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى449.0احيائيسلوى علوان خان جامل1085211742172016

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى442.0احيائينبأ سمير عبدالعزيز علي1086211742141056

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى441.0احيائيرقية حسين علي مجيد1087211742235002

قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0احيائيمها ثعبان خليل ابراهيم1088211742090085

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0احيائيشيماء مدلول علوان موسى1089211742140136
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قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى426.0احيائيحسين حسن حسين عايد1090261611037009

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى425.0احيائييونس خالد جاسم محمد1091131611044048

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى422.0احيائيمهدي عبد الحسين جياد زوره1092211611008053

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى460.0احيائيصفاء احمد موسى عبد الحسن1093211741017006

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى436.0احيائيزهراء سالم نجم معروف1094211742090041

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى424.0احيائيعلي حسين علي حسين1095111741160020

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى422.0احيائيامجد اكرم غالم محمد1096141741043004

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى421.0احيائيسرور طارق لفتة رشيد1097211742152014

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ديالى424.0تطبيقيعلي عبد الحسين عباس محمد1098281751002049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى500.0احيائيدعاء صادق جالب مهاوش1099141742121009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0احيائيمريم جواد كاظم جالب1100131742091109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490.0احيائيسميه ريسان شنيور نمير1101141742132033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى489.0احيائيعمر ابراهيم جاسم محمد1102211741014065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى485.0احيائيعذراء عبد حنون مناتي1103141742145079

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى498.0احيائيدعاء مهدي صالح شويط1104261742095010

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى498.0احيائيوفاء عبدالكريم سلطان سدرة1105211742090105

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى493.0احيائيمحمد مسير هاشم محمد1106251741049029

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى492.0احيائيبنين عباس عبد هللا حمادي1107241742117051

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0احيائيمحمد مقداد كريم يحيى1108211741003086

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى490.0احيائيشهد عدنان محمود عباس1109211742086003

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى489.0احيائيقاسم خالد عنون مبارك1110231741252147

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى488.0احيائيهمام جالل جميل كربول1111231741178032

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى488.0احيائيفراس هادي كريم عتيج1112231741181041

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى483.0احيائيقصي غالي حسن هالل1113141741015035

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى482.0احيائيعلي زامل مديد مدير1114261741155017

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى480.0احيائيحسين فرحان كاظم شنان1115251741151061

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0احيائييوسف حسين مطرود زغير1116261741010183

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى478.0احيائيمحمد سعيد خضير سعيد1117251741044179

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى473.0احيائيتبارك ياس عبد الخضر خميس1118131742103009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى524.0احيائيضحى جاسم هامل رزج1119211742134055

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى520.0احيائيحميد مسلم عبد محمد1120221741037017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0احيائيضحى حميد جاسم مطر1121141742108067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى519.0احيائيمنى ثامر اسماعيل حسون1122211742105030
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515.0احيائيساره صكبان داخل فهد1123211742165031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514.0احيائيمحمد عثمان محمود حسين1124211741272092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0احيائيكرار احمد طالب يوسف1125231741251214

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0احيائيحوراء محمد كظوم محمد حسين1126271612069055

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0احيائيرسول ابراهيم عودة محمد1127231611069033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيهشام جبار هاشم عناد1128261611014157

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيمحمد عدنان حسن كاظم1129131611026054

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى512.0احيائيايه عبد الستار هادي عيسى1130211742015002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى508.0احيائيهديل حسن عبد خميس1131211742174020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى498.0احيائيغفران حر كاظم احمد1132211742100042

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى492.0احيائيمحمد ستار ابراهيم علي1133211741022023

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0احيائيعبد هللا جبار رحيم جاسم1134141741208081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى489.0احيائيزهراء عباس علوان حمد1135211742099015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0احيائيرؤى عبدالمناف محمد شفيق عبدالغفور1136211742290016

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى487.0احيائيعلي محمد حسين محمد1137211741022017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى486.0احيائيماهر حسين ابشير اهنيدي1138141741028077

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى482.0احيائيعالء سامي مسرهد عبد1139211741007031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى473.0احيائيهاجر عبد هللا عبد جبار1140231742109236

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0احيائيزينب عبد الرحمن عبد الكريم احمد1141181742309003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى470.0احيائيمحمد مطشر عبد خضير1142211741257009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0احيائيطيبه حسين فاضل عباس1143131742098058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيايناس عبدالستار محمود حسن1144211742119003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيود علي ناصر رسن1145221742155115

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيمحمد حسين حسن محمد علي حسين1146251741200041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائيمحمد هيثم منير محسن1147261741009112

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائياسماء حامد جاسم محمد1148261742084004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0احيائيكاظم محمود طعيمه جاسم1149251741111048

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0احيائيوليد نزهان دحام جواد1150211741272122

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0احيائييوسف سلمان دلفي جبر1151211611005248

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى463.0احيائيروى احمد نصرهللا حسين1152211742291034

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى455.0احيائيهند حسن عبيد غشيم1153231742077080

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى450.0احيائيوالء رضا خالد مصطفى1154211742120021

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالى448.0احيائيشروق مشرق سعدي حسين1155211742103032
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كلية العلوم/جامعة كربالء590.0احيائيشهد احمد هادي غيدان1156251742062759

كلية العلوم/جامعة كربالء587.0احيائيزهراء حسام جابر سلمان1157271742095029

كلية العلوم/جامعة كربالء586.0احيائيامير خالد هادي خضير1158271741008004

كلية العلوم/جامعة كربالء586.0احيائياسعد محمد عطشان عبد هللا1159271741002023

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0احيائيزينب فاضل عباس عرسان1160271742088068

كلية العلوم/جامعة كربالء573.0احيائيمحمد خالد موحان جازع1161221741093075

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء502.0احيائيفاطمه هادي حسين علوان1162271742087044

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة كربالء481.0احيائيخضير علي خضير عباس1163271741009043

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء469.0احيائيساره جميل جاسم محمد1164271742055131

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء461.0احيائيسجاد عبد ظاهر عبود1165271741045013

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كربالء456.0احيائيزمزم عثمان فاخر عباس1166271742077034

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كربالء467.0احيائيوفاء فاضل عباس نايف1167271742160174

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كربالء464.0احيائيمالذ شافع عبد الرحمن توفيق1168271742056234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0احيائيهديل حيدر عبد االمير جاسم1169231612114126

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0احيائيمحمد المصطفى صالح حسين كطان1170271611002341

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيدموع راسم حاتم عبد1171251612084155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء519.0احيائيمسلم عقيل سالم منسي1172271741045028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء509.0احيائيهديل طارق كريم حسين1173231742088299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء507.0احيائيفاطمة محمد حنظل جعفر1174271742091080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0احيائيتقى عباس عزيز جبر1175231742117024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0احيائيحسن عبد االمير حسن ثجيل1176271741001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء500.0احيائيمحمد علي عبدالحسين كريم1177231741014072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء497.0احيائيحسن مهدي عالوي عبيد1178271741009030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء496.0احيائيفاطمة ماجد هالل كاظم1179111742071042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء494.0احيائينور فاضل وداعه علي1180271742058259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء492.0احيائيمحمد جميل عبد الحسين حمد1181271741004022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0احيائيعلي جعفر مرتضى علوان1182231741027031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء488.0احيائيزينب عباس عبد ادريس راجي1183251742082032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء486.0احيائيغدير حسين فاضل محيسن1184231742111037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيجالل صاحب خليل كرموز1185271741006006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0احيائيمحمد عبد الزهره عبد الحسين فضل1186131741025036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء484.0احيائيعبد الحسين فاضل صباح عفتان1187271741009061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء575.0احيائيدر صاف عبد هللا موسى كاظم1188231742125021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0احيائيحيدر سعد عبد الحسين حويوه1189251741052008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0احيائيزيد نصير حسين نجم1190251741004023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء589.0احيائيبنين وناس غافل حسن1191271742055043

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء482.0احيائيهدى عالء اميري حسن1192271742091109

كلية العلوم/جامعة ذي قار584.0احيائيزهراء علي فتاح حمدان1193221742155049

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0احيائيزينب ريسان مفتن عجيل1194221742109037

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0احيائيايات خلف هادي جليب1195221742153231

كلية العلوم/جامعة ذي قار577.0احيائيمصطفى علي هليل صكر1196221741037066

كلية العلوم/جامعة ذي قار574.0احيائياحمد علي خيون حسون1197221741035010

كلية العلوم/جامعة ذي قار573.0احيائيحسين محمد رويح شدود1198221741320007

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار579.0احيائيبدر السجى حسين شنون حافظ1199221742137006

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار522.0احيائيعباس محمد حمزه راضي1200271741009058

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار573.0احيائيزهراء ناصر حسين مسير1201221742150019

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار521.0احيائيزينب محمد جاسم عويز1202221742118047

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار506.0احيائيعباس فائق حسن مسعد1203221741035085

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار503.0احيائيعلي غالب تركي حامد1204221741077052

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار464.0احيائيحسام احمد محسن حريب1205221611002058

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار472.0احيائيفاطمة موسى شبوط عوج1206221742108030

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار470.0احيائيزهراء علي خليف مشاري1207221742209090

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار467.0احيائيعلي عبد االمير شنيشل الزم1208221741003113

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار462.0احيائيمالك ناصر سعيد سلطان1209221742165074

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار458.0احيائيفاضل كاظم خير هللا بطيخ1210221741011038

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار456.0احيائيحسين قاسم جبر عناد1211221741011014

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0احيائيمرتضى ارحيم جبار بديوي1212221741013121

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0احيائيسحر شهيد شريف شطنان1213221742158033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار454.0احيائيصالح حسن علي حسين1214221611001111

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار471.0احيائيتيسير زويد عكموش عامر1215221742103023

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار459.0احيائيتبارك علوان جابر حطحوط1216221742175019

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار450.0احيائيصابرين محمد جار هللا محمد1217221742212011

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار444.0احيائيفاطمة الزهراء احمد حميد حبش1218221742323168

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0احيائيمصطفى كاظم محمد صالح1219221741076037

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار492.0احيائيمصطفى عامر طالب حسين1220221741001147

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار469.0احيائيزينب جاسم محمد عودة1221221742120047
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قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار469.0احيائيفاطمه خردال موازي خصاف1222221742103120

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار469.0احيائيهديل قاسم حسن نجم1223221742390032

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار466.0احيائيرحمه علي عبد نجم1224221742113076

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار464.0احيائيسارة فرحان عبد خلوهن1225221742156072

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار456.0احيائيرحيل حميد حسن عبيد1226221742321014

قسم االنتاج النباتي /كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار455.0احيائيمؤمل خلف عبد علي1227221741001111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار518.0احيائينورس شمال حسناوي محيسن1228221742139193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار516.0احيائيزينب جميل كاظم ابراهيم1229221742190057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار506.0احيائيوقار ناصر وهيب منصور1230221742157073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0احيائيانفال مطر مسير حبيب1231221742125016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار505.0احيائيعلي مزهر مطشر لهماد1232221741011030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار497.0احيائيزهراء محمد راضي عبيد1233221742158031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار492.0احيائينور الهدى علي منشد بندر1234221742162108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491.0احيائيغدير ستار عطيه لفته1235221742156093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار491.0احيائينبا خالد خضير فليح1236221742148016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار489.0احيائيحوراء علي جبار علي1237221742156023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار487.0احيائيسيف الدين كاظم سعدون مزعل1238221741035071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار592.0احيائيغفران حيدر داخل محسن1239221742118059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار572.0احيائيمجتبى عربي ريسان عبد علي1240221741077060

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار498.0احيائيغفران حسين عامر اعيطر1241221612108036

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار506.0احيائينبأ حسن هادي احميد1242221742172086

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار505.0احيائيايه كريم جاسم محمد1243221742172016

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار503.0احيائيحنين حميد فاضل شجاي1244251742062251

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار501.0احيائيزينب طالب عبد النبي عامر1245271742059072

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار501.0احيائيتبارك مجيد حميد مجيد1246241742080021

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار499.0احيائيهدير قاسم محمد صيهود1247221742171052

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار498.0احيائيهدير طه حمود نعمة1248221742176035

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار496.0احيائيزهراء نجم عبد هللا صيوان1249221742153092

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار493.0احيائيهجران عباس دايخ علي1250231742090204

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار491.0احيائيزهراء عبد المهدي عريبي خزعل1251221742106012

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار516.0احيائيمنى صالح ديوان باهض1252221612199076

كلية االعالم/جامعة ذي قار510.0احيائيأكرم مهند كاظم جاسم1253221741299004

كلية العلوم/جامعة كركوك576.0احيائييونس صبار حمد حمودي1254201741007047
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كلية العلوم/جامعة كركوك573.2احيائيعبد هللا احمد جاسم حسين1255201741050014

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0احيائيمصطفى حاتم نجم عواد1256201741048229

كلية العلوم/جامعة كركوك570.0احيائيكوثر ابراهيم محمد جاسم1257201742118114

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0احيائيايالف محمد كمال عباس1258201742137005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك528.0احيائيعزيز رعد حسين عزيز1259201741390018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك493.0احيائيمحمد قاسم محسن قادر1260201741013048

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك523.0احيائيزينب برهان سعيد حمد1261201742140025

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك510.0احيائيورود فرحان حسن نفاوه1262111742076139

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة كركوك424.0احيائيهبه تركي نايف عبد هللا1263111742109102

قسم البستنة/كلية الزراعة/جامعة كركوك458.0احيائيعلي عبدين عسكر باقر1264201741390023

قسم الغابات/كلية الزراعة/جامعة كركوك423.0تطبيقييحيى ناظم عباس فرج1265161751035029

قسم المحاصيل الصناعية والطبية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائيمحمد مؤيد حسين محمود1266121611020098

قسم المحاصيل الصناعية والطبية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك462.0احيائيداليا كمال محمد عبد هللا1267201742282038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك488.0احيائياوس احمد لفته احمد1268181741335006

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0احيائيعلي مجيد نعمه عبود1269221741026034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك481.0احيائيامير عبد هللا محمد مطلق1270251741031092

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك476.0احيائيابراهيم محمد عبد هللا محمد1271201741048007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك551.0احيائيمازن طه عبد محمد1272201741067058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0احيائيسالم ياسر سعد هللا حسن1273201741008009

كلية العلوم/جامعة واسط597.0احيائياسراء محسن خلف سعدون1274261742078003

كلية العلوم/جامعة واسط591.0احيائيرفل هادي لفته سالم1275261742089029

كلية العلوم/جامعة واسط588.0احيائيايمان قاسم ميد صحن1276261742086016

كلية العلوم/جامعة واسط584.0احيائيسجاد يوسف حسن شلتاغ1277261741001073

كلية العلوم/جامعة واسط578.0احيائيرسل عباس فاضل روضان1278261742116027

كلية العلوم/جامعة واسط578.0احيائيضحى سمير حسان حطحوط1279261742096115

كلية العلوم/جامعة واسط574.0احيائيزينب باسم حسين غزال1280261742113033

كلية العلوم/جامعة واسط572.0احيائيعذراء صادق جحيل ايدام1281261742089059

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط523.0احيائيمحمد حسين هادي ياسين1282261741201147

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0احيائيعلي سمير صادق ساهي1283261611007147

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط582.0احيائيفاطمه علي فليح وافي1284261742106038

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط577.0احيائيمريم نصيف جاسم محمد1285261742120112

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط523.0احيائيفاطمة علي عبد اللطيف علي1286281742078033

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط519.0احيائيحيدر رياض مسلم سلمان1287261741009046
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الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط514.0احيائيمرتضى جميل خضير راضي1288261741017056

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط506.0احيائيعلي الهادي حازم محمد طاهر1289241741207114

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط500.0احيائيآيات حسن منديل حمد1290241742082002

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيمحمد كمال رشيد خماس1291101741019105

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط494.0احيائيحاكم ساجت مشعل حيوان1292271741034013

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط456.0احيائيمهيمن جواد كاظم مجيد1293261611020076

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط467.0احيائيرسل ستار عبد الكاظم احمد1294261742096069

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط459.0احيائيآالء طعمه هاتف مال هللا1295261742250003

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط452.0احيائيساره سامي صاحب حسين1296261742104065

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط451.0احيائيرانيا شاكر علوان حسين1297261742116026

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة واسط446.0احيائيرضا كاظم مطير محمد1298261741027038

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط478.0احيائيصفا محمد علي عبد الحسين1299261742074046

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط472.0احيائيحوراء رياض هادي هاشم1300261742104031

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط469.0احيائيحسين عالوي صابر ليلو1301261741007035

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط468.0احيائيرضا شاكر كامل عبود1302261741027037

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط467.0احيائينور صباح مهدي عفات1303261742102100

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط465.0احيائيمحمد مهدي صباح عبيد1304261741027102

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط464.0احيائينور غالب فرحان هنون1305261742075067

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط461.0احيائينور الهدى عبد الكريم عيدان حافظ1306261742086081

قسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط458.0احيائيحنان ياسين صلبي عفين1307261742090016

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط463.0احيائيعلي ماجد مطر عبد الكريم1308261611050034

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط443.0احيائياالء حسن هيل لطيف1309261742098002

قسم االنتاج النباتي والحيواني/كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيمريم شهيد خير هللا راهي1310261742089077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط500.0احيائيعباس زيدان خليف عبد الحسن1311281611013023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0احيائيمحمد رحيم هاشم عباس1312261611022147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط518.0احيائيزهراء سعيد عبد الحسين ذياب1313261742090025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط512.0احيائيهدى حسين طعمه عبد الساده1314261742090064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط510.0احيائيرند علي خليل محمد1315261742113021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0احيائياحمد جواد كاظم صكبان1316261741009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط505.0احيائيجمال ناصر عطيوي مطر1317261741159004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط498.0احيائيطيبه عزيز علوان حمزه1318261742096116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط497.0احيائيزهراء غانم هالل سباهي1319261742087049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط495.0احيائيخالد شمخي منصور عبد الحسين1320261741201060
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0احيائياياد رسول محمد حمزه1321261741201016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0احيائيايالف محمد عبيد شاطي1322261742109009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط490.0احيائيكفاء حسن حسين مزيعل1323261742084035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط485.0احيائيمؤمل حسين علي خلف1324131741011046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط484.0احيائيصفا سالم مشذوب عبود1325271742057092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط483.0احيائيشهد مهدي صاحب عبيد1326251742070104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0احيائيغفران جميل عكار حسون1327261742089065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط481.0احيائيسجى شاكر محمود كاظم1328261742074041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط480.0احيائيزينب علي محسن عبيد1329261742085023

كلية التربية/جامعة واسط574.0احيائيعباس فاهم عطيه شونه1330261741028041

كلية اآلداب/جامعة واسط516.0احيائيفرحان ناصر فرحان معال1331261741152021

كلية اآلداب/جامعة واسط507.0احيائيعلي حسين جاسم محمد1332261741003095

كلية اآلداب/جامعة واسط489.0احيائيوالء ماجد عبد الحسن عذوب1333131742123027

كلية اآلداب/جامعة واسط485.0احيائيزينب عباس علي يوسف1334101742106013

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط499.0احيائياسماء حسن منيثر حسن1335261612155002

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط514.0احيائيبنين حيدر شرهان عبود1336261742092007

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط504.0احيائيشروق عبد جعفر جياد1337261742110018

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط503.0احيائيرشا صادق حديد خابط1338261742250052

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط499.0احيائيشمس الضحى نعمان مهدي شالل1339261742079014

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط499.0احيائيغفران اركان جوده زغيرون1340271742052059

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط498.0احيائيايات ستار جعفر مزعل1341261742110006

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط491.0احيائيعبد الحسين كريم محسن خالوي1342221741022053

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط490.0احيائيصفا كاظم جواد عطيه1343261742083071

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط488.0احيائيحسن علي عبد العالي عبود1344241741015018

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط485.0احيائيسجاد عبد الكاظم كريم خضير1345241741029043

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط485.0احيائيمحمد عبد الحسين كريش عسكر1346261741012107

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط483.0احيائينبأ علي قاسم بندر1347221742165078

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسط483.0احيائيايمان حسين هادي سند1348231742166003

كلية العلوم/جامعة ميسان588.0احيائيحسين خماس دماك صهيود1349281741007011

كلية العلوم/جامعة ميسان583.0احيائيكرار عباس قاسم سعيد1350281741001083

كلية العلوم/جامعة ميسان575.0احيائيمريم جبار فرج جبر1351281742050052

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان479.0احيائيعبد هللا قاسم جميل حميد1352281741039009

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان477.0احيائيمصطفى حسين مردان جعفر1353281741024002
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قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان459.0احيائيزينب حيدر خلف عبيد1354281742050033

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان453.0احيائيمحمد علي اسماعيل حسن عاشك1355131741205016

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0احيائيحمزة عبد الكاظم محسن سدخان1356281741150003

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان448.0احيائياسامة رعد حسون عاكول1357281741016007

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة ميسان445.0احيائيحوراء علي حميد الزم1358281742050015

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان431.0احيائيحسين حسوني كاظم ناجي1359241611027039

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان468.0احيائيسجاد جاسم جابر برهان1360281741022004

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان438.0احيائيزينب صادق جاسم داود1361281742052042

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0احيائيضحى سهم سلمان حسين1362281742104007

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان434.0احيائيفاضل شالل فضاله ناصر1363261741201126

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان430.0احيائيشاكر غالي عبد النبي كاظم1364291741153066

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة ميسان430.0احيائيسجاد كريم جبر كاظم1365281741008031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان498.0احيائيمجبل خلف عطية حسوني1366281741044024

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان517.0احيائيواثق حاتم عوده سريح1367281611008211

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان519.0احيائيمحمد مجبل ناصر ملوح1368281741012052

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان513.0احيائيأمير عبد هللا كاظم رضيو1369281741008008

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان505.0احيائيدموع كاظم زايد نايف1370221742102013

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان502.0احيائيزهراء جواد كاظم عباس1371281742058008

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان498.0احيائيعباس ريسان شنين طابع1372221741036082

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان498.0احيائيكرار حيدر عبد هللا جاسم1373281741005008

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان496.0احيائيفاضل محمد جبر جاهد1374281741002025

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان490.0احيائيزهير زيدان هميم حسون1375261741011049

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان489.0احيائيبيداء سعد عبد العباس حسون1376251742058010

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان486.0احيائيخضر علي حاجم سلطان1377221741036055

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان484.0احيائيعباس علي نعمه عواد1378241741029049

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة ميسان496.0احيائياسيل علي ساجت شلبه1379221742171007

كلية العلوم/جامعة المثنى590.0احيائيحسين علي كاظم سلمان1380291741003064

كلية العلوم/جامعة المثنى589.0احيائيمرتضى رحمن صخير دهلوس1381291741005096

كلية العلوم/جامعة المثنى582.0احيائيعبد الكريم قاسم جبير رويعي1382291741153084

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0احيائيمريم حسين علي عباس1383241612104092

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى511.0احيائيفالح كريدي عوض نعمة1384291741153108

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى507.0احيائيسالم عارف حمزه خليف1385291741008018

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى504.0احيائيعلي فرحان كاظم عامر1386231741006090
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قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى461.0احيائيزينة ناجي شهد خواف1387291612052157

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى476.0احيائيفاطمه فوزي فرحان بشير1388291742053066

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى467.0احيائياية جمعة عبد علوان1389291742052021

قسم وقاية النبات/كلية الزراعة/جامعة المثنى465.0احيائيسهام والي بريس هالل1390291742050052

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى456.0احيائيزهراء جاسب خزعل حمودي1391281742190017

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى451.0احيائيمسلم حسين سعود عبد هللا1392291741003214

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى450.0احيائياحمد جاسم محمد عبد1393291741026001

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة المثنى447.0احيائيخالد حمدان جياد رسن1394291741007070

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى460.0احيائيسناء رياض تكليف نوري1395291742057152

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى458.0احيائيزهراء كامل حسين جبار1396291742160018

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة المثنى457.0احيائينور زغير عبد هللا ياسين1397291742050088

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى463.0احيائياسماعيل بهلول ثعبان عاجل1398291611026011

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى448.0احيائيطيبة حمزة كاظم محمد1399291742051180

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة المثنى439.0احيائيمصطفى سامي محمد زعل1400241741038027

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى437.0احيائيمولين ميثم نعمه حريجه1401241742114143

قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة/جامعة المثنى435.0احيائيمحمد عبد هللا لهيمد مطعوج1402291741003193

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى500.0احيائيندى طالب صراوه سعيد1403291742056068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى582.0احيائيسجاد علي حمزه ناصر1404291741007084

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى579.0احيائيبراق حيدر رحيم سلمان1405291742052031

كلية اآلداب/جامعة المثنى492.0احيائيمرتضى جميل عوض كاظم1406161611034195

كلية اآلداب/جامعة المثنى493.0احيائينبأ كاظم باقر حسن1407141742112073

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى516.0احيائيجعفر صاحب عبد الحسين موسى1408291741008006

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى513.0احيائيعلي عجاج خزال كطافه1409291741005070

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى512.0احيائيسجاد عاجل حسن ثكاب1410291741003099

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى510.0احيائيمنتظر حاتم محسن جاسم1411231741038098

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى510.0احيائيزهراء داخل عبد الحسن عناد1412221742160013

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى505.0احيائيحسن شاكر عباس ابراهيم1413291741016011

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى504.0احيائيعلي قاسم كاظم محمد1414291741007144

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى503.0احيائيحسن صباح عبد الحسن كاظم1415251741151048

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى497.0احيائيرقيه سلمان حسن محمد1416291742077007

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى497.0احيائيرسل كريم هنون مرهج1417291742153043

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى496.0احيائياحمد عبد الحسين كاشي حزام1418291741007009

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء585.0احيائيابراهيم ناجي حسين عبد هللا1419321741060002
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كلية التربية/جامعة سامراء518.0احيائيصدام زيدان سوادي محان1420251741111026

كلية التربية/جامعة سامراء515.0احيائيدعاء جفات حسين عباس1421241742117084

كلية التربية/جامعة سامراء514.0احيائيمريم حيدر سهيل عبد1422251742084392

كلية التربية/جامعة سامراء507.0احيائيمروة احمد محمد بريسم1423111742151018

كلية التربية/جامعة سامراء507.0احيائيزهراء فرج عيدان خلف1424241742130040

كلية التربية/جامعة سامراء505.0احيائينجالء سرحان مكطوف معارز1425251742122154

كلية التربية/جامعة سامراء496.0احيائيسهاد كريم جاسم هويدي1426251742111042

كلية التربية/جامعة سامراء492.0احيائيفاطمه عبد الكريم محمد حسن1427221742110030

كلية التربية/جامعة سامراء491.0احيائيفاطمه حيدر عباس مهدي1428251742083084

كلية التربية/جامعة سامراء490.0احيائيعلي سالم صكب كاظم1429241741034018

كلية االثار/جامعة سامراء451.0احيائيحيدر جبار حسن مجلول1430231741060013

كلية االثار/جامعة سامراء450.0احيائياحمد عزيز كاظم كاطع1431251741150016

كلية االثار/جامعة سامراء430.0تطبيقيعلي جميل جابر نعاس1432161751135037

كلية االثار/جامعة سامراء425.0تطبيقيمصطفى عباس صخي لفته1433221751217033

كلية االثار/جامعة سامراء420.0تطبيقيمحمد حمزه سلمان حسن1434231751255025

كلية االثار/جامعة سامراء420.0تطبيقيشاكر كاظم عواد ركيب1435251751111032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر511.0احيائيعبد الغفار زامل حاجم شجر1436221611008046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0احيائيمحمد حسين جبار عبد الحسين1437271741014118

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر517.0احيائيمحمد مجيد عبيد داود1438261741009110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر516.0احيائيمصدق محمد جواد عبد الكاظم محيسن1439271741011052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر515.0احيائيزينب مرتضى محمد علي مرزة1440261742102053

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0احيائيغزوان جمال كاظم هريبد1441231741006098

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0احيائيعلي ميثم حمزه جبر1442231741067047

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر514.0احيائيتبارك نعيم حسن بشير1443221742167015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0احيائيمصطفى علي ناصر مجيد1444221741004034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر513.0احيائيوالء حسن منعثر ربيع1445221742151041

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر512.0احيائيحيدر عبد العباس عبد عباس1446221741009018

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر471.0احيائيصفا احمد حنظل مجبل1447221742169038

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر467.0احيائيحيدر علي هليل جار هللا1448221741067021

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر462.0احيائيدعاء باسم حمود محيسن1449221742183013

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر461.0احيائيسجى جبار فضيح كاظم1450221742141077

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر455.0احيائينور رحمن محمد هاني1451221742321054

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر453.0احيائيزينب عاشور حسين جليف1452221742123006
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قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة سومر451.0احيائيحسين علي فليح فدعوس1453221741019033

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر431.0احيائيدموع لطيف هرم عجيمي1454241612123039

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر466.0احيائيناظم عاجل ثجيل عكيلي1455221741054031

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر446.0احيائيهدى حسين صكبان عبد1456221742183071

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر440.0احيائيزينب سعد زري جبر1457221742129030

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر439.0احيائيكرار حسين عبد الحسن نجم1458221741013097

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر435.0احيائيسعود عبد هللا سعود راشد1459221741029041

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة سومر435.0احيائيمحمد صبار محسن عكيلي1460221741029082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر480.0احيائيمحمد مصطفى زمان عطا نجم1461221611094037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر480.0احيائيزهراء عامر حسن علي1462221742321020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0احيائيفاطمه حسين محسن بدر1463221742161080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر479.0احيائيحمزه حسين بشير جاسم1464261741019009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478.0احيائيضحى صباح حسن علي1465221742175077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478.0احيائيخليل ابراهيم خليل نشمي1466271741014042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر478.0احيائينرجس علي محسن عناد1467221742153189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر477.0احيائينور اسعد شمخي جابر1468251742103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476.0احيائيعبد هللا نعمة عبد غافل1469241741018046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر476.0احيائيزهراء حيدر ثجيل حلو1470221742188009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0احيائياحمد كريم عوده عبد األمير1471151741005014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0احيائيهاجر اياد عبد الحسين صاحب1472291742050090

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر474.0احيائيعذراء رشيد فارس حسن1473221742175078

كلية التربية االساسية/جامعة سومر511.0احيائيعباس علي دريول فليفل1474221741036084

كلية التربية االساسية/جامعة سومر502.0احيائيزهراء علي ابراهيم جواد1475221742141060

كلية التربية االساسية/جامعة سومر500.0احيائيوالء عبد الرسول ذياب حميدي1476221742141134

كلية التربية االساسية/جامعة سومر496.0احيائيايمان عزيز عكون عناد1477221742178010

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية االساسية/جامعة سومر507.0احيائيعتاب مجيد جبر محارب1478221742103113

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0احيائيعلي عبد الحسين عبود مساعد1479281741008043

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء596.0احيائيمحمد مكي هادي عبد الحسين1480251741011049

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء513.0احيائيريام عايد فاضل حسين1481231742109098

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء501.0احيائيزبيده سعيد صالح علي1482231742111019

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء494.0احيائيمحمد رافع خضير عبيس1483231741020172

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء490.0احيائيفردوس فارس محمود عيدان1484231742090164

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء486.0احيائيفاطمة حسن شدهان عبد1485231742109185
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء483.0احيائيياسين محسن عبيد خضير1486111741151050

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء481.0احيائيزينب محمد زيدان حسين1487231742208005

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء479.0احيائيهدى جابر ناصر عيسى1488241742220231

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء514.0احيائيبتول محمود عباس حسن1489231742109025

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء462.0احيائيايه حيدر حسين عباس1490231742116004

قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0احيائيوجدان حسن عمران مكي1491241742102118

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء452.0احيائيعبد هللا جواد كاظم سلطان1492231611019113

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائيبراء مالك كاظم هادي1493231742101004

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء469.0احيائيكاظم حيدر كاظم حمزه1494231741004028

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائينبأ سعدون مهدي عليوي1495231742153048

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيسجاد حيدر كاظم حمزه1496231741004013

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء436.0احيائيحيدر مهدي حمزه مخيف1497241741027045

قسم البستنة والنخيل/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء435.0احيائيجعفر الصادق محمد فرحان حسن1498231741044006

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء478.0احيائيمحمد شاكر تايه جواد1499271741011046

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء477.0احيائياديانه جميل محمد علوان1500231742271012

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء474.0احيائياحمد محمد جلوب خميط1501281741151011

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء470.0احيائيامير ستار جبار جاسم1502241741015008

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء468.0احيائيهاني علوان نعيم شاتول1503261741009128

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء467.0احيائيبثينة عذاب نعيم مظلوم1504241742220035

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء466.0احيائيحسن فاضل حبيب حسن1505231741044009

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى581.0احيائيزينه مهدي هادي حسين1506251742170158

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى576.0احيائيابراهيم كعيد صكر داود1507231741009004

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة531.0احيائيغيث سعود حماد عبيد1508191741069013

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة507.0احيائيعيسى ابراهيم احمد حميد1509111741014012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة469.0احيائياحمد محمد محمود محمد1510101741017009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة464.0احيائيمجتهد مسلم خضير مفتاح1511221741097007

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة453.0احيائيمحمد سلمان كامل حسن1512101611009060

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة470.0احيائيعثمان محمود عبيد نجم1513191741104059

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة463.0احيائيعبدالناصر محمد حمادي صالل1514191741010031

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة454.0احيائيعبد هللا عباس جدوع سرحان1515191741086024

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر438.0احيائيسامر كريم جودة خميس1516261611014056

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر480.0احيائيمها حسين علي مصطفى1517141742076085

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر473.0احيائيآمال فاضل غافل موات1518241742117002
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كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر465.0احيائيليث محمد حربي ساير1519291741003175

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر446.0احيائيغدير زيد جبر عمران1520241742142062

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر446.0احيائيعبد الصاحب عبد علي محسن صاحب1521251741034043

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر437.0احيائياحمد سفيح رحيم طوفان1522291741109004

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر437.0احيائيابتهال فاضل غافل موات1523241742117010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية464.0احيائيمصطفى احمد نعمة لفته1524221611093074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية462.0احيائينجالء شمخي جابر ياس1525221742138044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية460.0احيائياياد مشتاق احمد علوان1526181741047004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية458.0احيائيسمير خلف عطيوي فريح1527281741012027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية456.0احيائيهشام ظاهر ابراهيم عبد1528211741033076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية454.0احيائيليث عامر محمد فرحان1529321741060047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية447.0احيائياالء اسماعيل عبد العظيم حمزه1530241742025002

كلية التربية/جامعة الحمدانية503.0احيائينبض سامي بطوش حسين1531261742074058

كلية التربية/جامعة الحمدانية497.0احيائيكرار عبد كاظم سلطان1532251741007180

كلية التربية/جامعة الحمدانية489.0احيائيانمار مجيد كاطع عبيد1533221742146011

كلية التربية/جامعة الحمدانية475.0احيائيعباس راضي لفتة حسين1534241741203124

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0احيائياياد جبار جواد كاظم1535221741003022

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0احيائيوليد عادل جبار عبد الحسين1536251741007290

كلية التربية/جامعة الحمدانية468.0احيائيعماد عبد الحمزه جابر ظاهر1537241741012055

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم589.0احيائيحسين علي حناني لعيبي1538151741005032

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم577.0احيائيزينب حسين نجدي عبود1539101742117057

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم576.0احيائيروان عالء حسون جبر1540131742093029

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588.0احيائيشهد خالد اسماعيل علي1541141742066033

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت588.0احيائيحسن رياض عباس حمزه1542231741009027

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت587.0احيائيفاطمه اسعد حكمت حياوي1543221742216008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية572.0احيائيسيف نظير مطشر رشيد1544211741002045

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية569.0احيائيعباس تحسين احمد كاظم1545181741037014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية575.0احيائيخالد ثاير محمود خلف1546211741005038

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0احيائيريم جاسم محمد صالح1547191742226024

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية513.0احيائيحنين محمد كاظم وادي1548251742170070

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0احيائياحمد حميد اسماعيل محمد1549101741022008

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية554.0احيائيخير هللا داود جمعه توفيق1550181741046039

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية430.0تطبيقياالء دحام صدام عبد النبي1551161752197003
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الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية423.0تطبيقيمهدي عماد كاظم يوسف1552161751049187

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيضحى سعد متعب جابر1553251742062814

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيمحمد عباس غائب بيرام1554211741009117

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيمحمد ازهر فاخر مكي1555231741049029

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيعلي تحسين وادي عبد الكاظم1556231741251160

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيعلي احمد عبد احمد1557211741007033

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيمرتضى سالم مجيد لعيبي1558141741208142

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيفاطمه محمد مزهر حمزه1559231742211014

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيحسين عباس زويد خلف1560221741036040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيعلي سعد شنين عبد1561241741002040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيسرور كريم عبد الحسين صعيع1562221742153134

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيمحمد حسن محسن عويد1563261741011110

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0احيائيمريم هادي حسين جباره1564261742099040

قسم تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0احيائياحمد محمد اعويد فرج1565211741030005

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية606.0احيائيمحمد حمد وداعه صحن1566221741273012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية600.0احيائيحيدر رضا رزاق حمزه1567271741150026

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية599.0احيائيعباس علي رشيد خضير1568231741022036

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيغفران نعيم شهد زاهي1569221741036108

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية596.0احيائيامير ميثم كامل عبدنور1570231741012011

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيكرار ستار كاطع محسن1571221741028074

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائياثير حسين علي حنظل1572221741028001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيحمزه بادي كاظم حربي1573261741011044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائيعلي حسين شاكر حسين1574251741031430

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائياحمد حامد جواد جاسم1575231741071003

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية593.0احيائيمرتضى مزهر وهين مهلهل1576221741001144

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيحيدر عبد هللا غضبان زعماك1577221741091036

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيحيدر علي شاكر عبد1578231741005038

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية592.0احيائيحسين سعدي كاظم حسين1579231741044015

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية591.0احيائيحسنين ليث شعران مطلك1580231741029005

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيمهيمن شمخي جبار عجيل1581221741076044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيعلي داود نعمه عجه1582271741034039

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية589.0احيائيمسلم عقيل عبد الرضا حسن1583241741005126

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيكرار حيدر عبد نزال1584221741253015
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية594.0احيائيحسين محمود شاكر مطر1585231741022023

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيمحمد احمد مهدي مرزه1586271741034054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية588.0احيائيمصطفى حيدر جميل عبد الكاظم1587231741252187

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيبنين علي عبود عسكر1588251742062171

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيزينب علي طعمة وادي1589221742134022

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيمحمد كريم حسن عبد العباس1590251741001282

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائيمحمد رسول سعدون جالب1591221741061017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية587.0احيائياحمد جواد كاظم سلمان1592261741001004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيحنان عباس كاظم علوان1593231742099004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0احيائيعلي حسين عطية ديوان1594231741014046

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيعقيل عبد العالي جاسم حسون1595251741031394

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيشهد عبداالمير محمود خضير1596211742098043

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيفاضل احمد برهان عباس1597241741017054

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيهشام  كريم حمود نحار1598291741400019

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية585.0احيائيذو الفقار حيدر باقر علي1599181741085017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيسجاد جبار جاسم سمهير1600111741032021

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيهيثم محمد عبد مطر1601271741021090

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيمجتبى علي اكبر الياس علي1602251741151172

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية584.0احيائيكرار عادل عدنان سبهان1603271741040017

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.2احيائيسجاد أحمد شاكر زغيرون1604271741029027

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيايهاب كامل عمران عبيد1605231741181007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيكصاد صادق دويج جبر1606231741060044

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيسجاد بجاي سلمان حاجم1607231741026012

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيحمزه احمد محمود خضير1608211741066007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية583.0احيائيأحمد قيس محمود عبد1609211741013001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيصاحب حيدر صاحب جاسم1610271741001074

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0احيائيزين العابدين علي حمزه حسن1611231741002062

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيأحمد حبيب سلمان جياد1612261741011001

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائياسراء سعيد محمد طبك1613261742072004

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0احيائيدعاء عماد محمد رؤوف1614241742104025

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية580.0احيائيسجى حسن سفر حسين1615271742055136

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيعلي سعد فلغوص مري1616221741035103

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيأمير راضي حسين غيدان1617241741001010
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيحسن عبد الهادي مهدي سلمان1618251741001065

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية579.0احيائيحسين قاسم حسن محسن1619271741001050

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيعلي عبد زيد عباس محمد1620271611024096

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0احيائيمصطفى احمد محمد عبد االمير1621271611036159

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيكرار جمال عبدالحسين حريز1622231751054074

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيسجاد رشيد مطشر جوده1623221751254010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيذو الفقار جندي تركي شناوه1624241751007004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيعالء خالد جاسم محمد1625221751311072

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية372.0احيائينسرين صابر محمد امين1626201612365040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0احيائيقحطان نزهان خلف خضير1627181741102012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيحسين عباس سلمان راضي1628151741008013

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0تطبيقيضرغام كاظم بليحس سلمان1629261751201082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيحسن كاظم كريز كردي1630231751162004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيمحمد كريم حسن نعمه1631251751153141

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيعلي جاسم علي عاشور1632231751164027

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيبدور خالد رضا علوان1633271752057008

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيذوالفقار باسل مراد عبد االمير1634231751043016

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيكامل فاهم كامل سليمان1635221751015034

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيعذراء حسين جوده داود1636251752069002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيحيدر ضرغام حيدر عثمان1637161751353037

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيزينب طارق رحيم غالم1638281752081039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيكرار خير هللا حسن عبادي1639161751357283

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيمصطفى احمد جمعة محمود1640111751021147

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيعباس فاضل هادي كريم1641231751067043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيحيدر جاسم خفيف حشف1642261751007035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيابتهال عبد مسير جاسم1643291752070002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيعلي حسين خشان عاشور1644221751036048

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيمريم كريم كاظم مدودي1645231752140019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقيمهند حكيم طارش عيدان1646241751051041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية408.0تطبيقييوسف كاظم عبد الرحيم عبد الحسين1647271751002239

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيسماء عادل محمد عبد العزيز1648271752088047

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيعلي دينار جلوب صبيح1649151751005039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقياحمد طالب هاشم مهوس1650221751013001
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيزهراء عبد الكاظم فرحان صكر1651241752220051

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيايات بشير عباس مبارك1652211722112004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0ادبيحسن اسماعيل شيرزا عباس1653151621006030

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيحمزه خزعل رشيد كريم1654231751067021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية406.0تطبيقيعباس يعقوب حسين ابراهيم1655231751019035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0احيائيجوليان الياس خلف حسو1656331511015016

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0تطبيقيهدى يونس عباس علي محمد علي1657251752170093

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيرياض ناصر محيسن علي1658111621021044

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ادبيسجى خالد اسماعيل ابراهيم1659211722140049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0تطبيقيعلي حسين علي خضير1660161751045029

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0تطبيقيمحمد صادق عبد الحليم عزيز درويش1661251751031181

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيرضوان محمد محسن عبد الساده1662251751031091

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ادبيمحمد منير صالح عبد الرزاق1663211621017035

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيزهراء رستم عزيز علي1664211722137014

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبينهى حافظ طه هبش1665121622108053

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0تطبيقيمحمد مسلم جاسم عبد الحسن1666291751151251

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيحنين حمزه باجي حسن1667291752153007

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيمحمد رشيد محمود مطلب1668291751003200

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية457.0احيائيناديه عبد الغني هادي عبد حساني1669181742205074

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائيعلي طالب طاهر حمد1670231741252124

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية433.0احيائينازك ثامر نادر حميدي1671181742174037

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائيبركات عباس حسون فليح1672191741353003

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية424.0تطبيقيمصطفى امجد حليم محمد1673161751043165

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0تطبيقيحيدر ضياء عباس راهي1674111751209048

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0تطبيقيعامر ضاحي هداد علي1675221751037050

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0تطبيقيزهراء فائق عزيز زبال1676161752215015

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيسلمان عبد الرضا عبد الرزاق محمود1677161751042037

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيعمر جمال اسماعيل حسين1678211721278027

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيمحمد حامد مال هللا سلمان1679261721013180

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية389.0ادبيشيماء صالح ابراهيم محمد1680211722125027

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية387.0ادبيسحر باسم جاسم علي1681211722125022

قسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية414.0تطبيقيجالل محمد شياع علك1682271751024015

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0احيائيزينب يحيى عباس علي1683251742053054
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قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0احيائيحيدر عماد كريم كاظم1684251741044071

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 590.0احيائيعبد العزيز محمد موسى عبد االمير عبد علي1685251741034044

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 585.0احيائيعلي سالم عبد محمد1686251741031451

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 583.0احيائيهاجر كاظم ابراهيم محمد1687221742165083

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0احيائيزهراء رزاق حسن عبد هللا1688221742113116

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0احيائيعباس فاضل حاجم سلطان1689161741088008

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0احيائيحسين عبد الخضر لعيبي نجم1690291741100042

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0احيائياحمد جاسم ارحيم شنيو1691271741015002

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0احيائيمحمود راضي سهر محيسن1692251741031710

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0احيائيمصطفى رعد جواد كاظم1693251741051084

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0احيائياسد هللا حيدر جابر ناجي1694251741009023

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0احيائيايالف كريم عوده كاظم1695231742124008

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0احيائيعلي عدنان علوان غضبان1696141741020021

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0احيائيعلي محسن طالب ياسين1697221741010065

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0احيائيامير جعفر صالح خضير1698251741008025

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0احيائيامير جواد كاظم ناصر1699251741031085

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0احيائيمحمد عبد الخالق وناس حسن1700251741007221

قسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 495.0احيائيكرار عبد المهدي جاسم عباس1701231741169047

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيسيف الدين حمدان كاظم لفته1702261741032017

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0احيائيميثاق رباح تومان عذافه1703291741007205

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0احيائيسيف عبد الحسين عبد الرزاق علي1704161741001068

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيزهراء تحسين ياسين طه1705231612104024

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيرحاب لطيف كاظم سريح1706231742111016

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيليلى قيس دعاس حسين1707261742079016

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0احيائيحسن محمد ابراهيم جبر1708111741023017

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيسالم علي حسين عباس1709251741111024

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقيبينات عبد الرضا حسين عبد الرضا1710161752381027

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيمحمد فالح عبيد ثجيل1711231611065036

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيهيثم عالء سالم علي1712261741032042

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيزينب علوان عبيد علوان1713111742129011

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيمرتضى فاضل عباس عبد السادة1714251741011051

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيافتخار وليد عبد الرزاق حبيب1715111742072005

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيمصطفى علي داود كاظم1716131741030065
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التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0تطبيقييونس حمودي يونس علي1717161751126077

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياحمد رحمن شامخ ربيع1718161751364009

تقنيات التربة والمياه/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائينور علي حمود كريم1719111742080124

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 508.0احيائيعلي ضاحي مطر ابراهيم1720231741256053

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيآيات بهاء علي حسين1721131742080003

تقنيات المقاومة االحيائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائياحمد غافل رحيم منشد1722251741010017

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 598.0احيائيفاطمه علي صالح مهدي1723251742062959

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 606.0احيائينور الدين نعيم عيسى ياسر1724221741019132

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيعلي عبد الرضا نجم عبد الحسين1725151741011064

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائيحنين قاسم كاظم وني1726271742062018

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائيعقيل حسين صاحب خليف1727221741065029

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0احيائيحسين عماد خضر مجبي1728221741077018

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 601.0احيائيمحمد علي حيدر محسن موسى1729271741005292

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 597.0احيائيحوراء كريم زاير نكاد1730291742071027

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 592.0احيائيرقيه منصور عبد زيد عبد هللا1731251742062408

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيهاني كاظم كريم داير1732261741159030

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيسعاد حميد عكله حمود1733271742160099

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 600.0احيائيواثق حمود وسمي صحيب1734261741018054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائيعباس عزيز راضي سماري1735271741150041

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيمريم علي كاظم عبد1736241742113030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيفاطمه خريبط فاضل حسين1737231742120103

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيتبارك رحمن كاطع سعدون1738141742145012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيحيدر جاسم عبدزيد حمزه1739231741012037

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيجنان حكمت رحيم حريز1740111742079007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيسارة كاظم راضي كاظم1741231742139022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيكرار حيدر كاظم حمزه1742231741004030

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيعلي كريم خضير محمد1743161751019113

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائياالء احمد هادي عبد الرحيم1744101612114005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائيعبدهللا اثير عسكوري هادي1745231741009053

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيسجاد فاضل خلف لفته1746161751001103

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0تطبيقيعماد رحيم مزبان غالب1747161751036119

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيدعاء مكي عبد الجبار ناصر1748161752268016

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيعلي جبار عبد الرزاق عبد الحسن1749161751094021
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المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيطالل محمد عباس محمد حسين1750221751068024

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيامير سليم عبد حسن1751271751046007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائيطاهر كريم عبد الحسين مشعان1752251741122066

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيعلي احمد عبد سلمان1753251741031403

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 463.0احيائيمصطفى صباح مهدي هزاع1754231741043032

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيزهراء عواد جاسم ديوان1755251742059227

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيحسين حامد رزوقي جاسم1756241741201011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0احيائينور كاظم عبد الزهرة حسين1757251741012142

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيساره جواد كاظم كافور1758251742070085

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيرسل علي حسين عليوي1759251742089040

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقيزينب عبد المطلب هاشم سوادي1760161752243021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقينبأ داود سلمان عبد هللا1761161752220023

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائينبأ علي كريم بعيوي1762241612114236

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيعلي رشاد سلمان عبود1763251611001370

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 506.0احيائيجعفر محمد حسين علي1764251741050005

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0احيائيسجاد داخل هاشم نعمه1765251741008076

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائيمحمد كريم ناجي جبير1766251741004046

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 462.0احيائيفائز خليل عليوي طويرش1767271741151061

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0احيائيمروه جاسم عبد الساده مدلول1768251742089074

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيعلي صباح مهدي حسين1769251741009171

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيزهراء كاظم حمزه مخيف1770251742084192

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيحسين احمد جراد نزال1771241741069013

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيرقيه جابر نعيم سلمان1772241742220091

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0تطبيقياحمد قاسم محمد مهدي1773161751084012

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0تطبيقيمحمد صباح كاظم عبيد1774161751011040

النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقياسمى يوسف سلمان محمد1775161752260002

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيزهراء ستار خلف شبوط1776221612150054

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيدعاء احمد عبد الحسين عبد1777271612071023

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيعالء حامد عبيد كاظم1778271611007078

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0احيائيحيدر قاسم صادق زهراب1779271611045008

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0احيائيمريم موسى كريم علوان1780271742160142

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 484.0احيائيوالء شاكر عبد جاسم1781271741020046

كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائياحمد حيدر حاكم رحيم1782271741002006
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيوسام حازم عويد جبار1783241611027174

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 441.0احيائيكرار خالد شايع فرحان1784241741034023

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيفاطمة كاظم كريم عبد الحسن1785241742124133

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيامير عماد كامل محمد1786241741207028

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0تطبيقياحمد رزاق سالم نخيل1787221751041004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0تطبيقيعلي حسين سجاد حسين1788161751063037

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيسجى عباس قاسم محمد1789221752323055

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيمازن عبد الكريم حسين صيهود1790161751073016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقينور محمد ناجي حميد1791291752052104

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0تطبيقيحيدر حسين جابر سهر1792221751310054

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيغيث ريسان منكر علي1793281751151277

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0تطبيقيمسلم عقيل عبد الرسول حسين1794161751030100

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيجنات وليد جاسب جايد1795161752175016

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيقيس شايع مزعل راضي1796291751100115

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيساجد عبد الواحد كامل مدلول1797221751310066

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيايمان كاظم مطشر زبون1798221752246002

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيوسام حسين المي حمود1799221751263028

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيعلي هاتف سهر صلبوخ1800161751363109

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيمحمود عظيم حسين لغط1801241751203215

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيكرار احمد كاظم عبد االمير1802121751030092

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقينور ياسر عطيه حسون1803241752220103

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقينذير فخري جاسم محمد1804161751002236

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقياكرم حاتم جادر عذيب1805291751109003

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيضياء مطر خليفه عايز1806281751009032

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيعبدهللا مرزوك عبد شاوي1807231751061018

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيعباس حازم اسماعيل كاظم1808231751180005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيعالء جاسم هادي موسى1809271751153044

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيعلي ناصر محسن مطشر1810221751301041

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقياسعد جليل حسن كاطع1811161751353014

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيعلي عبد الرضا مهدي علي1812161751352146

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيزهراء طالب حسن جاسم1813271752058059

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيعبد علي محمد رضا محمد حسن عبد علي1814251751016048

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيمحمد عباس صخي لفته1815221751217027
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قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيغدير احمد عبد الحسن حسين1816231752152009

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيمحسن ماضي حسين عبد علي1817161751300071

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيكرار رياض اسماعيل عودة1818231751005026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقينور احمد راضي رحمن1819231752142043

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيمهدي عباس محسن حامد1820221751005070

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيليث هيثم عبد الهادي سلطان1821271751013098

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيمحمد رحيم محمد لفته1822241751051034

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيمصطفى عبد الحسن مصر مهدي1823161751084240

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيكرار نوري غماس عبيد1824251751157164

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيحمزة محمد جاسم سلطان1825231751017030

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0تطبيقياحمد عماد شامخ خلف1826161751080003

السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 428.0تطبيقيعلي حسن هاشم زهراو1827161751365145

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيمها موسى رياح عطيه1828231752101033

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيسالين شهاب عيدان عوده1829231752101018

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0تطبيقيدانه عبد الرزاق كاظم حسن1830231752095008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0تطبيقيعباس قاسم كاظم علي1831231751043023

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقينور موسى عبد الكاظم صادق1832271752059071

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيوسن كريم عجم محميد1833231752115054

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيبنين فارس كاظم علوان1834231752087016

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيعلي سالم هادي غضب1835231751029014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيعبد هللا عبد الرسول حاجي عبد الرضا1836161751084124

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيطاهر عماد نجم عبيد1837111751152013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيهاجر جابر كاظم عبيس1838231752086061

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيمصطفى عبد هللا مصطفى محمد1839161751357360

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيمصطفى محمد كمال عبد1840141751021120

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيحسين كاظم حسن علي1841241751031006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيحسنين غياث علي الهادي هادي1842231751004015

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيهدى هاني حسن عباس1843241752116014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيكامل مؤيد كامل جاسم1844231751011031

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقينور محمد كاظم زعيتر1845231752095031

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيرياض عالء مجيد ثامر1846161751019057

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيختام خيري جار هللا عبود1847291752056017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيمصطفى عباس سعد جفات1848271751004083
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المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيكرار جواد كاظم نذير1849221751301044

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيحسين علي عبيد رفه1850231751002032

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيرقيه فاضل حسين جبر1851231752145008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0تطبيقيمرتضى مؤيد رحيم طاهر1852251751016077

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيسيف مالك محمد مهدي1853231751251186

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيدعاء عجيل هاشم حسين1854251752068013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيسيف علي حسين علي1855111751024012

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيسوزان قاسم باشا منسي1856231752152008

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيعبد هللا ضياء حسن فليح1857241751036053

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيحسين مصطفى طاهر محمد1858271751027027

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيحسين وصفي عباس جلوب1859271751150042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيعبدهللا راشد حسين هادي1860231751033096

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيوضاح عيدان بدر عجيل1861111751026121

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيحسين علي حسين محمد1862161751067014

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقياالء علي طعمه عطر1863221752168003

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيحسنين حميد عبيس حسين1864231751251096

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيحوراء رياض شريف خصاف1865221752115019

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيهمسه حسن هادي مهلهل1866221752109049

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيعلي نجم الدين عبد هللا عهد1867221751002078

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0تطبيقيرسول حاتم بريبش غطالش1868251751157075

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيزيد غفار مالك حسن1869231751020055

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيعلي فراس عبد الجليل مبارك1870111751036006

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيمريم ناجح مطر عبد1871241752117076

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيغيث فاروق عبد المحسن خلف1872251751009167

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيعلي احمد فيصل خيون1873221751307104

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0تطبيقيرضا جبار عبد الحسين مكي1874161751047051

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيسرى عماد عباس جعفر1875251752062084

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيحسام رحيم عبد زيد بلبول1876241751071005

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيمهند محسن هالل محسن1877251751153169

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيعباس حسن عجيل سرهيد1878251751008109

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيرائد كاظم حامد عطشان1879221751310062

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيعلي جواد كاظم معيبد1880221751027037

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيزينب كريم حسين كاظم1881251752070068
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الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0تطبيقيزيد علي يعرب عزير1882251751007136

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائيهبه حسن هالل حمادي1883251742116034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيتبارك كريم حسان محمد1884251742086014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائينورس منصور عبد هللا ابراهيم1885111742084155

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0احيائيختام عبد هللا عمران موسى1886231742128011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيزينب طالب لهمود عبيد1887111742079017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيهشام عالء حسون علي1888111751058162

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيمحمد حسن رجا معيوف1889271751007101

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائيورود نزار فاضل شهيد1890251742084492

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 469.0احيائيزينب حشف حمدان عليخ1891251742059255

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيدعاء علي هاتف مريهج1892251742059134

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيساره فاضل جاسم رحمن1893251742083062

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0احيائياحمد سعيد كاظم علي1894251611009027

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0احيائيعباس عالء محمد حسين محمد علي1895251611008244

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائيشميم صباح سوادي عطيه1896251742055029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0احيائيفاطمة جعفر عبد السجاد جواد1897251742101050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 461.0احيائيمحمد منتظر عبد الكاظم حسن1898251741009263

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيالهام محسن عزوز شعالن1899251742053012

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيوسن صالح يحيى علي1900251742055050

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0احيائيرسول حمزه عبد الحسن ظاهر1901251741016033

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 431.0احيائيسرى قاسم حسين حمد1902251742096114

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيحيدر علي حسين عبيس1903251741151077

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيبنين حيدر حسين حمود1904251742170052

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيرسل مهدي ابو كطيفة ثامر1905241742108043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيرسل اياد هادي حسين1906251742059148

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0تطبيقيزينب عبد الكريم محمد خلف1907221752113029

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0تطبيقيحمزة عبد عبد هللا عباس1908161751042019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيزينب جواد لفته فالح1909161752218037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 477.0احيائيسيف حسين عليوي عباس1910271741019032

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 475.0احيائيزهراء احمد محمد حسين1911271742095028

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0احيائيصادق حسين عبد علي عبد1912271741154026

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيضمياء كطيري كزار جبر1913271742064079

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيايمان مصطفى حمادي حسين1914241612160002
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القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياحمد جاسم ناصر حسين1915131721003002

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيعادل عباس هادي حسين1916261721155023

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيحنين صالح عبد هللا حمد1917231722119024

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ادبيارشد فارس كاظم متعب1918231721011015

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيسجاد حسين علي حسين1919141721177060

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيسجى محمد شهاب احمد1920211722133030

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائيزينب حسن حمزه عباس1921241742124081

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0احيائيشهد جعفر كامل عواد1922241742120128

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيضمياء جاسم محمد موسى1923241742220160

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 438.0احيائيفاطمه عقيل بناي عالوي1924241742122028

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيرواء حمزه صاحب عمران1925241742120066

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 468.0احيائينور خلف محسن عويد1926221612209198

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيعباس محمد كريم سلطان1927291611025117

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبياسامه عباس خليفة حسين1928211621272012

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيتبارك نصير ابراهيم محمد1929211722097019

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيأكرم محسن سلمان موجد1930231721170004

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيمحمد جمال ابراهيم جاسم1931111721203237

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيسجى اسماعيل عبد كزار1932231722078035

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيمحمد ناظم جلوب مطشر1933141621031096

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيهناء محمد زغير حاوي1934211622138075

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبياثمار كامل عبيد حمود1935231722105001

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ادبيهديل وهب وحيد كاظم1936231722101036

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيحسين امين كاظم عبيس1937231721029009

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ادبيموسى كريم عبيد جبر1938231721195026

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0احيائيسهام محمد كريم سلطان1939291742077014

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيجاسب طراد لطيف رويعي1940291741007028

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيسراب فرحان ناهي فرج1941291742109006

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيرحيم اعتماد جبار تاغي1942251741111019

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ادبيزهراء حبيب ابراهيم حسن1943261722093025

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبييسر حسين عبد الكريم رشيد1944101722117047

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ادبيبسام ستار حميد عزيز1945211721029005

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبينبأ سعيد عيسى عباس1946111722088027

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيسارا حاكم كاظم جاسم1947241722095016
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النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيامال قاسم جحيل كاظم1948241722095004

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيحمزة علي صكبان حسوني1949141521032012

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0ادبيفاطمه امين عبد الحسين زامل1950141722070081

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 435.0احيائيعلي حيدر حسن صالح1951251741001182

النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0تطبيقيامير جواد كاظم محسن1952251751001035

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائيسيف جاسم عبيد شمران1953251741050014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى586.0احيائيعقيل حسين كاظم راضي1954141741003039

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى578.0احيائيمؤمل صالح حمد طالل1955261741044036

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0احيائيحيدر طارق طاهر وهاب1956211741034014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى577.0احيائيمصطفى محمد احمد جبر1957191741338061

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى576.0احيائيعبد الجبار رياض عبد الجبار نجم1958161741034020

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيمحمد عدي عبد هللا جابر1959101741026175

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى574.0احيائيمصطفى عادل محمد حسين1960151741003062

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى574.0احيائيبشار سبع خميس علي1961141741008014

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى574.0احيائيجابر احمد جبر خضير1962271741013004

قسم هندسة تقنيات السيارات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيمحمد حسين عباس مشجل1963141741015040

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى518.0احيائيبراق حيدر حسن علي1964111742074015

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0احيائيتبارك رعد عبدالرضا مكي1965101742103007

قسم هندسة تقنيات القوالب والعدد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى517.0احيائيمسلم موحان عبود فليفل1966271741002155

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى524.0احيائيهمام كاظم شرهان عجالن1967131741003079

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0احيائيعلي ناصر حسين فارس1968221741037047

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى513.0احيائيضياء الدين موفق حسن عالوي1969131741229002

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى511.0احيائيرفل عدي صالح مكطوف1970111742103022

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى510.0احيائيمحمد جواد كاظم عبد هللا1971251741001249

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى506.0احيائيمحمد اياد محمد حسين1972111741005069

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى505.0احيائيحسين سالم سعدون جاسم1973281741001026

قسم هندسة تقنيات اللحام/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى503.0احيائيفاطمه نزار جبار عليوي1974141742133060

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيعائشه مرعي ابراهيم حميد1975161742165176

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائيزينب فارس شهيب شياع1976251742122092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0احيائيبشائر علي عبد فاضل1977251742062135

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0احيائيايات مزهر محمد عبد هللا1978111742086007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى586.0احيائيبنين فاضل شالكه عبد1979241742116005

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى585.0احيائيسهاد سالم علي عبد المحسن1980231742205004
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيمروج يوسف جاسم محمد1981251742100076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيزينب عريف حبيل شاهر1982251742062621

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائينبأ طالب عبود جاسم1983131742103050

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائيأحمد ماجد فرحان عباس1984261741022002

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائينور حيدر حسين محمد1985231742111052

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيحسن زويد زعير كلوب1986221741010014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيخيري صاحب محمد مانع1987221741098028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيعلي محمد حبيب زماخ1988221741311053

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيزهراء موسى عمران محمد1989271742054028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيحمزة احمد نزال جبر1990221741034014

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيسجاد مثنى عبد الكاظم عبد1991251741031323

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيشروق محمد وروش عبد الرضا1992241742220148

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيغدير منذر مجباس حوان1993231742109181

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائياسعد كريم حلو خزعل1994221741040006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيرسول حيدر فاهم محمد1995271741150028

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيحسين عدنان عوده حسن1996221741091032

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيفاطمه بشير حسين حسين1997261742104084

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيغفران عبد الحسن غافل لطيف1998261742090046

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيعلي شنان نعيمه كري1999291741007140

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيمصطفى جعفر راضي طعمه2000121741032081

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيصفاء حبيب خلف شهيب2001221741093042

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيهبه حيدر عبود منجي2002231742121070

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيعباس حميد حجي حربي2003251741031360

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى590.0احيائيمحمد ناظم عبد جاسم2004231741024032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0احيائيسجاد خليل ابراهيم سدخان2005221611041073

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائيعلي جبار صالح هادي2006271741001094

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائيأحمد عيدان كاظم راضي2007161741089003

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائياحمد جبار محمد مهنا2008241741003008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى593.0احيائيحسين ناظم علي حسين2009241741028019

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0احيائيحسين صاحب جواد كاظم2010271741014027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0احيائيمحمود غازي فيصل خلخال2011251741016086

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0احيائيتبارك عقيل فاضل ضاحي2012211742130007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0احيائيبنين قاسم كاظم خطار2013241742093018
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0احيائيرضاب تركي جاسم عبد هللا2014231742120040

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0احيائيهبه عبدالكاظم حسن مشاري2015231742187022

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0احيائيفاطمه عبد الرزاق محمد حسن2016141742078068

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0احيائينبأ ياسين فخري كاظم2017231742131038

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0احيائيغدير أحمد حسن جوده2018221742203068

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0احيائيزينب محمد ظاهر نصيف2019231742120071

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0احيائيزينب كاظم جبار عبيد2020241742141026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0احيائيوردة صفاء فالح عبد2021211742131023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيذكريات علي غربي جاسم2022211742116013

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائينور محمد رميض عريمش2023221742124026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0احيائيزينب فاخر هداد عبيد2024221742163042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0احيائيريام هادي عبد نجم2025211742092026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0احيائيليلى هيثم حميد حمودي2026211742143081

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيهاجر صالح محمد عبد هللا2027141742111096

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0احيائياسراء فاضل سامي علي2028181742176007

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0احيائيغفران سالم كاطع موسى2029231742111038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0احيائيحارث قيس حمادي خلف2030101611155016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيمحمد محسن علي حسن2031211611031050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى477.0احيائيكرار محمد جابر عويد2032141741047075

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى474.0احيائياالء نعيم عباس علي2033111742076009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى464.0احيائيعلي حسن بخيت حميدي2034251741051023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0احيائيجعفر علي بجاو خليف2035151741006018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى461.0احيائيمحمد مصطفى نعمه عبد علي2036131741258037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى459.0احيائيمحمد عبد السالم وهيب محمد2037131741017020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0احيائيصادق جميل مهدي عناد2038141741029030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى457.0احيائيسجاد خيري جابر غافل2039151741005048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى454.0احيائيعلي صالح حسين علوان2040141741208098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى448.0احيائيمريم العذراء حسين مهدي سعدون2041231742092098

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى445.0احيائيرنده اسعد علي عبد هللا2042131742107022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيحسين خالد بسام طهماز2043151741006022

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيايمان نجم عبد خضير2044211612100009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى382.0احيائينبع أحمد غياض عسكر2045131512098092

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0احيائيحسين عدنان زكر الياس2046131611002033
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيايمان محمد كشيش سعد2047291752054014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيحسين يعقوب يوسف ضاحي2048161751364066

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيزهره صباح اشجيري حمزه2049141752085009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيايوب صباح عبد الكاظم مهدي2050161751002025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقياحمد محمد ابراهيم سعدون2051221751307005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيمصطفى اركان جميل عبد الحسن2052131751017049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيعلي محمد خزعل جبر2053141751019065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيعلي كاظم جبار حسين2054231751400016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيسجاد حسين كاظم العيبي2055161751017025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيانور امين هارون عبد هللا2056161751007015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيحسن حسين صالح محسن2057161751005016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيألهام خليل سيار عذاب2058221752172001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيمصطفى عالء زاير مطر2059111751028037

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيانور فاخر هداد عبيد2060221751307020

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيفاطمه علي حسن سالمة2061221752233005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيقصي اياد شاكر ليلو2062241751003087

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيفاطمه خرباط مهدي عبد الحسن2063231752164016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيمنار خالد عبد خضير2064231752110025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيزينب عبد األمير عبد الحسين جبار2065231752100027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقياالء طه احمد علوان2066111752084006

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيغدير فاضل عباس كاظم2067271751005095

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيفاطمه محمود مله حرز2068261752079017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيسجاد كريم خلف حسن2069271751046021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيمحمد عبد السالم كاظم سمحاق2070161751033118

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيعلي مجيد محسن محي2071251751041015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيدوله سامي دبيان حمد2072161752209025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيزهراء خالد محمد داود2073111752109030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقياحمد ميثم احمد عبود2074121751031012

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيمحمد جاسم محمد حسين2075231751039015

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيهاجر اياد زوين محمد2076141752074029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيحسين علي مطلك حميد2077221751082011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيعلي عبد الحسين احمد سهيل2078161751365162

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيعالء رياض عبد النبي عواد2079221751034026
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيسجاد احمد حسين علي2080161751006034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيمنتظر عبد الزهرة هادي جودة2081271751153071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيعلي حسين عباس خضير2082111751210047

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيرؤى جواد كاظم عباس2083231752118005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيعبد هللا كريم حميد سلمان2084161751036093

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيمحمد عماد سرهيد جام2085241751031016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيسيف سعد جابر ظاهر2086161751300036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيجعفر حسين رمضان لعيبي2087161751303008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمحمود فارس علي طاهر2088261751007077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمصطفى ليث عبد علي صاحب2089151751009071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيعمار سعيد لطيف فتيح2090161751109017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمهدي داغر زبون صيهود2091161751025036

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيزهراء حسين ارحيم عواد2092271752056055

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيكرار جبار سعدون بنيان2093151751002049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيايمن سعد يونس عكله2094111751203062

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقييعقوب كاظم جواد شهيب2095161751364228

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيرقيه مشهد كاظم محمد2096231752115017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقياحمد طالب جواد خزار2097221751060002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيسجى رحيم عبد لعيوس2098221752153056

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمهدي صالح رحيم شنين2099261751048014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيابراهيم سالم عودة خلف2100261751004001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمحمد سعد حافظ صانت2101281751018065

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيحنين كريم كامل حسن2102221752311005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقينور صباح عبد المهدي حمزه2103121752105071

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيحسن علي كوين ثجيل2104221751051019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيرنين اديب عباس عبود2105231752100018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيعلي عباس علي حسين2106231751067060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيغفران اياد علي ياسين2107141752079031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيليث عدنان بدر جابر2108241751061067

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيمحمد حسين نعيمه سلطان2109141751017101

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيحسين صادق عبيس حسين2110231751014013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيدحام اقدام عبد السالم يوسف2111161751085034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيمصطفى نجم عبد المطلب غدير2112261751011079
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقينواف عبد الباسط محمد عبد اللطيف2113161751035028

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيأفراح حمود عبد الواحد فيحان2114161752242001

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيعباس سالم حسين علي2115291751151157

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيحسن توفيق حسن ياسر2116161751084034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيحسن احمد عبد هللا معتوق2117161751048002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيعلي حسن خليل ابراهيم2118261751016030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيحسن علي يوسف سعود2119161751364049

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيمحمد عقيل محسن علي2120161751042064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيشفاء زهير محمد زوير2121221752126017

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيحيدر عامر مراد جاسم2122261751011029

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيمحمد علي عبد الكريم قاسم احمد2123271751020058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيحوراء احمد زيدان حاجم2124261752113011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيقدس حسن حاتم جابر2125231752092060

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيحيدر كاظم كريم شياع2126161751316002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقياالء حيدر محمد ناجي2127231752087003

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيحيدر عدنان بدي حمزه2128241751015033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيعمران موسى جياد مزعل2129241751207187

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيسجاد فارس عبيد عباس2130221751098018

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيغفران ثامر محمد حسن2131231752103024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيمحمد اياد جاسم محمد2132161751355219

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيعلي محمد كاظم ناهي2133221751081077

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيناظم سالم فليح رفيع2134221751028155

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيسلوان علي احمد عبيده2135281751151170

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيامير شاكر كريم عناد2136251751008024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيتقى حسين علوان سلمان2137141752085005

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى463.0احيائيحسين عبد علي صخي مطير2138261611017038

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيمريم عبد عويد عطيه2139141612132086

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى448.0احيائيختام كمال عبيد بري2140261742079006

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى445.0احيائيعلياء نجم عبيد نايف2141261742155014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيأيات عمار احمد سلمان2142261742074002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيعلي سعد زيدان خالف2143141611047101

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى470.0احيائيزينب عدنان عواد عباس2144261742111032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائينور الهدى محمد يحيى ياس2145141742099037
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الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيهديل اسعد علي محسن2146131742118216

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيالحر ياسين حمودي طالب2147121741005005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيايمان قاسم ياسر شهيب2148161752225006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيشاكر محمود عبد الوهاب صالح2149161751052012

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيعلياء باقر محمد شبر عدنان2150161752231017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيحسين علي قحطان حميد2151161751051016

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيذكرى جواد حسين موسى2152161752233014

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيجعفر كاظم جليب عبد2153131751045005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيرسول صادق خلف علي2154221751301022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيعلي خالد خنجر مخيلف2155281751036023

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.1تطبيقيسراج الدين علي مصطفى محسن2156131751010029

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيمحمد حميد راشد شندي2157161751036139

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيامين رزاق مخيف فرهود2158241751207046

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيسامي عبد المنعم يوسف يعقوب2159161751358038

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيعبد الرحمن عواد بشيت باني2160221751301032

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيكرار عبد هللا سويف خنجر2161261751003034

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيمرتضى عواد نجم زوري2162221751051050

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيسجى عدنان عبد الحسن حنون2163221752204024

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيرائد جميل غزال مريع2164251751007128

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيتمار ميثم سعيد سلمان2165121751031025

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيكرار نجم عبد السيد حمود2166261751204012

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى414.0تطبيقيمحمد رضا طالب علي2167261751009080

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيزين العابدين محمد راهي عبيد2168261751201065

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقييونس عزاوي عبادي مشعب2169291751105024

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيهشام عقيل نعيم عوض2170281751151421

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيسيف حيدر عبدالحمزه عيسى2171231751020065

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيحسين عالء طعمه جميل2172221751033022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى461.0احيائيبشير نبيل ضامد سلمان2173131611026010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0احيائيبشرى احمد حميد رشيد2174131612112014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيمصطفى محمد عبد خورشيد2175201611067206

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى486.0احيائيمصطفى عيسى حاجم كاطع2176131741026021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى479.0احيائيشيرين مجيد شير علي فجر2177131742281027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى474.0احيائيسرى عامر محمد صالح2178121742084022
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى463.0احيائيسبأ ثامر عبد هللا جاسم2179121742084019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى457.0احيائيوليد عوده مونس جبر2180141741208167

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى447.0احيائيوصال عبدالوهاب عبد فهد2181101742111040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى446.0احيائياستبرق عدنان عوده تامول2182151742049001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيرسول جواد كاظم خريبط2183151741071097

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيعذراء علي مصطفى محمد حسن2184121742231070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائيمحمد حميد عبد هللا مسعود2185211611023041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0احيائيسجاد علي سلمان محمد2186131611002046

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيفاطمه فالح جهاد محمد2187211742100049

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيرشا غالب جبر عباس2188121742105051

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيضياء حيدر كاظم خليل2189241751036043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيمروه مؤيد هاشم دخيل2190231752137013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقياحمد عبد الكريم عواد جبر2191111751210010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0تطبيقيهند خالد رسول كاظم2192271752069058

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيسجاد حسن فالح ضاحي2193161751014037

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيمحمد االمين كريم عبد محي2194281751001107

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيجليل غازي خليل فزع2195221751054016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى412.0تطبيقيايه عبد الرضا شاكر سماوي2196251752170015

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيمصطفى كاظم حمود ذياب2197231751255029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيعباس جاسم عوده علي2198221751006033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيمصطفى اركان صباح احمد2199161751353100

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيوسن محسن داخل حسين2200241752220115

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيزين العابدين منصور عبداالمير مزهر2201231751030013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0تطبيقيمحمد رياض محمد عودة2202141751002024

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيحسين منذر ارحيم اكريم2203241751012008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيندى رحمن محسن حسين2204231752077035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيحبيب خالد فرهود عباس2205221751041017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيصباح حسين عبد السادة حمدان2206161751353048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيمحمد ايوب محمد جياد2207271751003063

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0تطبيقيعبدهللا علي عبدهللا عبد2208231751014027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيزياد عبد هللا احمد عبيد2209161751043070

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيعبد هللا حيدر هليل عبد2210161751371152

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيمصطفى حسان شكاحي كيطان2211221751311121
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقينبيهه اياد كاظم زنبور2212161752184089

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقيفاطمة حرز صابط حسين2213281752190040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيفاطمة كاظم وبدان هداد2214291752107018

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيمصطفى عبدالكريم جبار مهدي2215231751007082

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيصابرين ناجح وادي عبد2216291752054044

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيفاتن محسن كاظم امكيو2217291752071035

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيمنتظر ضياء عبدالحسن خليف2218231751013052

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقياحمد توفيق عبد حمود2219251751007004

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيابتسام عايد كريم غالي2220291752054001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيليث نبراس فلفل عبد2221241751021019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقياحمد ناجي محيل فهيد2222261751204002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيسجاد عدنان دلفي سلمان2223261751002032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيحسين علي محمد شهيب2224161751039028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى470.0احيائياالء اعويز موازي طعيمة2225221742172008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى463.0احيائيمصطفى فاضل دلي سدخان2226261741028101

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيعباس سعد عبد صيهود2227261741171005

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0تطبيقيشهد وليد خالد عبد اللطيف2228161752244007

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائيعلي الهادي عبد الحسين لهمود ياسر2229261611010121

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى452.0احيائيفرقان محمد كريم طارش2230131742077021

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيسرى ماجد سعيد مجيد2231261742103044

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0تطبيقيفاطمة هشام جواد عبد الكاظم2232161752258027

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0تطبيقيهبة مهدي صالح مهدي2233161752268057

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0تطبيقيحامد محمد كامل عاشور2234161751359015

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيزهراء عبد الزهرة عبد الحسين عبود2235291752071020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيحنين كريم كلش حسن2236121752231012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0تطبيقيسجاد عبد هللا جاسم كزار2237231751202006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيحيدر جاسم محمد محسن2238281751001053

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى417.0تطبيقيمقداد علي حسين علي2239161751357364

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيبتول شراد عبد الواحد كريم2240161752206009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0تطبيقيمادح باصي منشد هاشم2241291751004121

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0تطبيقيسيف علي خماط عودة2242221751033036

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيرسل عدنان علوان حمد2243211612098021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيعبد الجبار كريم جبار ثجيل2244111611007047
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيغفران نديم محمد علي2245121612084037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى437.0احيائيمريم عبد الكريم علي خلف2246141742140123

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيابا الفضل خالد محي عبد 2247151741071001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى433.0احيائيهيفاء محمد حسين عليوي2248121742106080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى432.0احيائياحمد محسن جبر لطيف2249141741019009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى431.0احيائينور غانم ضعن حسين2250261742112034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيعلي جاسم عبد الحسين هاشم2251231741251161

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائياحمد عبد الحسن مجيد سلطان2252141741017009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيضيف لطيف محيسن جحيل2253121741005023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيحميد جاسم حميد حسن2254151741071080

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيايات سمير جعيو جاسم2255131742117023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيحسين احمد مناف مهدي2256121741005014

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية591.0احيائيساره عدنان دخيل حسين2257221742175066

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية588.0احيائيغزل مشتاق طالب مطشر2258221742170043

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية587.0احيائيفاطمه ناظم ذياب عبد عون2259221742139140

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0احيائيتبارك حسين شهيد خشان2260251742084078

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية586.0احيائيسارة احمد عبد السادة فلوح2261161742175027

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0احيائيايمان كريم نجم عبد هللا2262221742115008

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0احيائياسالم ناهي مراد محمد2263241742123012

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية584.0احيائيزينب عبد الجليل محمد علي2264221742139101

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية596.0احيائيمريم كامل هويدي محمد2265221742190089

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية592.0احيائينور الهدى حسين مهدي عوده2266221742109064

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية456.0احيائيمحمد حسام مهدي حسن2267161611010074

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية461.0احيائيفهد ماجد سدخان علي2268161741049020

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0احيائيطارق غنوم خضير عنبر2269161741356006

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0احيائيحمدان سالم شهيب هوي2270161741069019

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية429.0احيائيصالح مفيد صالح عبد النبي2271161741358016

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية465.0احيائيحيدر محمد جمعة ارشيج2272281741021008

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية457.0احيائيمالك حيدر كركة شبوط2273281742083026

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0احيائيكرار حيدر هاني علي2274281741028013

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية441.0احيائياحمد عبد الحسين جبار نعيمة2275281741151006

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0احيائيفاتن اياد عبد الكريم جاسم2276281742065025

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0احيائييوسف حسين عكله جازع2277221611081138
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الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0احيائيحسين سامي كاظم مزيد2278221611037038

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0احيائيحيدر عباس غازي عطب2279221741306055

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية471.0احيائيهند عبد الحسين قاسم كريم2280221742137035

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية467.0احيائيحسن ناصر خلف ايدام2281221741066005

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية464.0احيائيهاشم محمد ضيول مشيعل2282221741041060

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية438.0احيائيتيسير ستار عباس جابر2283221741306031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية426.0احيائيغفران موحان ناصر حسين2284221742102046

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيبراء أحمد غازي حسون2285111742217021

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية453.0احيائيعلي جابر جاسب جبر2286221741029050

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0احيائيزهراء عبد الكريم اغجيري سلمان2287221742136008

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0تطبيقيافراح عباس ابراهيم محمد2288161752226006

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية428.0تطبيقيزيد حسين جمان خليل2289161751060062

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية427.0تطبيقيعلي حسين فدار صبيح2290161751060124

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية424.0تطبيقيزهراء ايوب ثامر حمد2291161752283023

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيحكيم قاسم داخل كاطع2292161751060053

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0تطبيقيعالء كاظم حاوي عويد2293221751300141

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيأنوار جبار شريف محمد2294221752165002

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيكفايه حميد حسين مطشر2295221752168023

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية422.0تطبيقيابرار عبد الكريم عبد عيفان2296161752152005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0تطبيقيزهور مهند طه عبود2297161752227013

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية420.0تطبيقيعبد الرحمن محمد جاسم هبر2298161751036081

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيسجى عماد محمد صالح2299221752311014

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيباسمه عوده خلف كريم2300161752223009

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيحوراء نعمه حسن جاسم2301221752392005

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية419.0تطبيقيعلي طالب ياسين جبيش2302161751365158

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0تطبيقيحسين عبد هللا جبر عويد2303221751021032

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0تطبيقيورده اسود عوده سالم2304221752197009

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية418.0تطبيقيزهراء قطران معيدي حافظ2305221752138024

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبينور منشد عبد كاطع2306281722091062

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيعباس رياض عبدهللا حبيب2307151721009112

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيزينب امجد مهدي جاسم2308111722079020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ادبيهاجر كريم مصدك خنيفر2309231722122035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيأحمد عباس خلوف جبير2310141721201010
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيحيدر احمد عبد الحسين كاين2311141721024082

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيعباس سمير عبيد غضيب2312231721253058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيحسن جابر كاظم محسن2313231721205008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيحسين حمود سالم عاتي2314101721060041

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيسجى كاظم احمد علي2315211722291030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيغصون فرحان حسون حسن2316231722183019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيبتول كاظم حمزه كاظم2317231722131007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيبشرى حسن كريم سلمان2318231722193001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيحسام حمزه كامل كاظم2319271721110003

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبياحمد عبد القادر فرحان عبود2320251721163005

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيفرح قاسم سالم حسين2321141722075144

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيوسن وادي عليوي حسين2322141722079122

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيعلي عبد الحسن خلف جبر2323271721024049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيرونق عبد المهدي جاسم محمد2324271722071019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبياحمد محسن نعمه هاشم2325271621031013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيسالم شوكت عبيد بديوي2326231721031021

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيعلي حسين علوان سلمان2327231621001052

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيأسراء حسين داخل فنطل2328101722110001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيهديل حاتم رحيمه لطيف2329231722113053

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيضحى عبد المنعم جبار فضل2330231722089022

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيعلي جميل خلف ضهد2331151721001059

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيزهراء جبار حسن عباس2332241722105013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمصطفى صالح ماهود بيجك2333141721207037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمحمد سلمان اغا ولي2334151721011033

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمحمد احمد موسى نور2335251721004040

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمجتبى حسين محمد عبادي2336251721024288

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيباسم عبد الحسين ديان شناو2337261621035008

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيزينب رحيم عباس جبر2338251722086109

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيعايد سعدون عبد الكاظم راضي2339231521032029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمحمد مرزه فياض حمود2340231721253103

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية467.0احيائيفاطمه حامد نعيم حسون2341221742142026

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية449.0احيائيسجى اياد كاظم كريم2342221742190065

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية443.0احيائيرمله محمد معيوف حسين2343221742109023
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الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائيفرات بادي حواس عاتي2344221742190087

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0احيائيزهراء محمد مطر جمه2345221742110020

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيرجاء سعد قاسم حسين2346221742209068

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0احيائيزينب محمد كاظم مطشر2347241742118037

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيصابرين علي حسين فاخر2348221742212010

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0ادبيحامد احمد لفته طعمه2349131721250018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيعدنان قحطان ماشاءهللا احمد2350101721052018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبياسعد حسين مظلوم حسين2351231621054005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيمحمد ماجد محسن كاظم2352211721052039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيشهاب احمد جوامير ولي2353211721031005

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيزهراء حيدر حكمت عبيد2354231722086032

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيوسام عزيز محمد علي عبد الرزاق2355141521036099

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيكرار حيدر عبد الحسين محمد2356141721207029

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيسجاد مشتاق عباس جبر2357151721007054

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيهاجر قاسم هاتف مطرود2358261722087061

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيزهراء جاسم محمد جامل2359271722100034

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيحسنين محمد ناظم مناف2360231721250019

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيايمان هادي عكله علي2361131722118024

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيحسين فاضل ناصر عثمان2362161721046022

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبياحمد حسن قاسم محسن2363221721256001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيمصطفى عبد الكريم محمد احمد2364131721004065

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيعذراء حسين ثجيل عبد2365251722088031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيشهد ستار جبار زويد2366241722106037

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيبهاء مهدي محمد مهدي2367251721164009

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيمصطفى عالء احمد عبد2368111721028061

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيفالح ستار ميري عذاب2369241721162006

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيحمزه اسماعيل جليل عزيز2370261521020017

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيمحمد موسى رستم كودز2371131721014111

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيعلي خالد وهاب ناجي2372231721251118

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيكرار محي هاشم عبد نوح2373231721053011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيزهراء سعيد نعمه ناصر2374111722218052

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيامير علي كريم موسى2375251721004007

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيطالب عماد عباس كاظم2376261721032022
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قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيرقيه جواد عبد الكاظم مرزه2377241722118018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيعلي فليفل نوام خنفير2378261721023049

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ادبيغفران سالم عبد زيد خليل2379231622098058

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية463.0احيائيزينب حيدر جلوب سعد2380151612048054

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية390.0ادبيحوراء سليم دهش زغير2381151722049042

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيريام خالد طارق جياد2382111722064029

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبيسجاد ناصر حسين جوي2383151521006081

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية388.0ادبياسماء حسن صبر واشح2384151722048003

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية387.0ادبيمحمد صباح نوري هدهود2385151721009192

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية386.0ادبيمحمد باقر اسماعيل خليل صكبان2386141721012064

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية385.0ادبيحسن شريف هاشم مهدي2387271621024023

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الجنوبية433.0تطبيقيزينب خليل ابراهيم راضي2388161752153013
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