
قسم الحاسبة االلكترونية 2022/2021الدراسية للسنة المركزي القبول نتائج

الوافدين للطلبة 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االسنان طب كلية/بغداد جامعة694.3399.19للبنات الثانوية العدوية رابعةاحيائياالله عبد دانيةعمر11421428881005

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.5096.50الشارقة ويستمينستر جيمس مدرسةتطبيقيالجبوري ماهر معتز مصطفى21321518881002

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة667.1095.30اباء مجلس فصول/  المسائية الخران مدرسةتطبيقيمحمد الوهاب عبد طيبة31021528881001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة679.0097.00كولجيت كليب ثانويةاحيائيعبد احمد قمر41021428881009

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة672.7096.10الجامعة لواء/  خاصة دراسةاحيائيداود صبري تارا51021428881006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.6897.24امريكي منهج/  الخاصة الدولية دبي مدرسةاحيائيالطباطبائي ابراهيم جعفر حسن61421418881005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة652.1293.16االسالمية العلمية الفجيرة اكاديميةاحيائيالرحمن عبد لؤي مصطفى71121418881001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة680.0597.15للبنات الثانوية جاسم بنت روضةاحيائيمنصور احمد لبنى81321428881008

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة663.8194.83الخاصة الحكمة مدرسةاحيائيداود عمار علي91021418881002

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة628.8889.84الخاصة الكبرى الحمدانية مدرسةتطبيقيالخالق عبد سلوان انس101021518881005

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة598.0185.43للبنات/  االساسي للتعليم العوامل حيلتطبيقيرياض علي نهى111021528881002

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة596.1285.16للبنات انفينتي مودرن مدرسةتطبيقيخليل عزام رقية121221528881003

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة570.5081.50بنغالدش/ االمريكية المدارستطبيقيسامي نصير علي131121518881001

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة675.4396.49الخاصة الدولية النور مدرسةتطبيقيابراهيم كمال ناصر141021518881002

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة668.9295.56دمشق ريف محافظة مدارساحيائيسعدي احمد ملكه151321428881007

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة689.0198.43الخاصة قابوس السلطان مدينةاحيائيشاكر عالء الرحمن عبد161021418881007

العلوم كلية/بغداد جامعة634.2090.60للبنات الخاصة الصالح مدرسةاحيائيحسين راهي زينب172721428881002

العلوم كلية/بغداد جامعة621.1188.73للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاحيائيسمير احمد مصطفى181021418881009

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة581.0083.00انقرة/  اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةاحيائيخماس هادي فالح فاطمة191021428881005

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة586.6783.81لبنان مدارستطبيقيعباس محمد االء201221528881001

القانون كلية/بغداد جامعة669.2095.60الخاصة الفالح مدارسادبيسلمان وليد عمر211021218881001

القانون كلية/بغداد جامعة623.0089.00اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةتطبيقيرحيم محمد مصطفى221021518881007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة576.6682.38دمشق محافظة مدارستطبيقيعلي تحسين هللا عبد231021518881003

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة668.5795.51الخاصة الحكمة مدرسةاحيائيالكريم عبد ثامر طيبة241321428881005

الزراعية الهندسة علوم/بغداد جامعة453.2564.75الجامعة لواء/  خاصة دراسةاحيائيالسامرائي خالد طه حمزة251021418881014

اللغات كلية/بغداد جامعة546.0078.00اتاكوم/ صبا ايمره الشهيد االناضول ثانويةادبيعباس محمد امل261021228881001

اللغات كلية/بغداد جامعة519.7574.25للبنات عليا ابو ثانويةادبيفوزي عثمان زينب271121228881002

اللغات كلية/بغداد جامعة506.1072.30الجامعة لواء/  خاصة دراسةادبياسماهلل سعد الرسول عبد281021218881003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة591.5084.50الجامعة لواء/  عباس ابن ثانويةادبيجبار غانم الجبار عبد291121218881002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة493.5070.50الجامعة لواء/  خاصة دراسةتطبيقيحسين الناصر عبد ظفر301321528881001

اآلداب كلية/بغداد جامعة484.7569.25دمشق محافظة مدارسادبيالسادة عبد الكريم عبد حيدر311321218881001

االعالم كلية/بغداد جامعة519.2674.18دمشق ريف محافظة مدارسادبيعلي تحسين علي321021218881007
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة595.7085.10الخاصة الشعلة مدرسةتطبيقيشوكت سداد لينا333121528881001

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.00100.00الجامعة لواء/  خاصة دراسةاحيائيحسن هادي داليا341421428881008

الطب كلية/المستنصرية الجامعة700.00100.00تاون يوركاحيائيالحمداني طالب علي زينب351021428881014

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة693.0099.00االمريكية االتقان مدرسةاحيائيالعكيلي حسين مثنى الحسين361021418881010

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة692.3798.91الخاصة الحكمة مدرسةاحيائييحيى عمر فاطمة371021428881002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة613.7687.68الخاصة عجمان مدرسةاحيائيابراهيم خالد اسماعيل381121418881004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة493.5070.50الجامعة لواء/ خاصة دراسةتطبيقيابراهيم خليل محمد391221518881001

             القانون كلية/المستنصرية الجامعة642.8191.83للبنين االساسي للتعليم صحار مدرسةادبيمحمود ضياء احمد401121218881001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة462.7066.10للبنين/  المؤمنين اماحيائيفرحان احمد مصعب411021418881013

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة465.5066.50عربي الخاصة الثانوية الرتاجتطبيقيمراد علي محمد صالح421521518881001

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة539.0077.00لبنان مدارسادبيعباس محمد اية431221228881001

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة435.7562.25اناضول/  قيصرية ثانويةادبيخضير عدنان عادل441021218881005

االسنان طب كلية/البصرة جامعة689.9998.57للبنين الثانوية خليفةاحيائيدريعي بدر رياض الحسن451421418881008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.8697.98للبنات الثانوية االهلية السفراحيائيطالب محمد لطيفة461621428881003

الصيدلة كلية/البصرة جامعة685.0297.86الخاصة القرماحيائيحسون امير كرار472921418881001

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة669.9795.71للبنات الثانوية االهلية الجديد الجيلاحيائيالودود عبد محمد حصة481621428881002

العلوم كلية/البصرة جامعة580.2382.89للبنات االهلية السفر ثانويةاحيائيشهيب علي سارة491621428881007

التمريض كلية/البصرة جامعة651.0093.00عمان قصبة لواء/  الثانوية شعشاعة شكرياحيائيالكاظم عبد عادل علي502221428881002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.1362.59للغات بوليس هليو اون ثانويةاحيائيجعفر كاظم مأب511021428881022

الصيدلة كلية/الموصل جامعة687.7598.25االمريكي المنهاج/  الخاصة الدوحة مدرسةاحيائيخالد انمار قمر521721428881004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة676.9096.70كردستان/ الدولية روناكي مدرسةاحيائيالعزيز عبد رائد ديمه531721428881001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة671.8695.98الخاصة الدولية النور مدرسةاحيائيرؤوف محمد سدره541721428881005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة617.4088.20الرصفة لواء/  خاصة دراسةاحيائيمحمد ايهاب زينب551721428881003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة594.2384.89للبنين الدوحة ثانويةاحيائيحمود ذنون محمد طه561021418881001

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة489.1669.88السمالية مدرسةتطبيقيالدوسكي محمد احمد محمد571721518881003

العلوم كلية/الموصل جامعة541.8077.40الخاصة العال مدرسةتطبيقيمحمد مرشد بشائر581721528881001

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة602.0086.00انقرة/  اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةتطبيقيغانم احمد غانم591721518881001

التمريض كلية/الموصل جامعة681.3897.34عجمان فرع/ الخاصة الشعلة مدرسةاحيائيمحمد رائد عيسى601721418881001

التمريض كلية/الموصل جامعة674.6696.38الخاصة الدولية المنهل مدارساحيائيمحمود عامر صفية611721428881002

اآلداب كلية/الموصل جامعة497.9171.13للبنين الخاصة الحديثة الرضوىادبيصابر جمال ساري623121218881001

اآلداب كلية/الموصل جامعة451.5064.50الرصيفة لواء/ االولى الثانوية خضير بن اسيدادبيمحمد ايهاب احمد631721218881001

اآلداب كلية/الموصل جامعة518.0074.00كردستان اقليم في الكندية المدرسةاحيائيياسين طرفة ايه641721428881007
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االلي واالنسان الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة569.1081.30الخاصة الغد صناع مدرسةتطبيقيعزيز طارق الرحمن عبد651321518881001

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة642.2591.75الشارقة/  الدوحة مدرسةاحيائيالخزومي تقي محمد حيدر الزهراء661421428881010

الكيمياوية العمليات هندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.7095.10الجامعة لواء/  االولى الريادية التربية مدارساحيائيهادي حسن لينة671421428881002

الكيمياوية العمليات هندسة قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة665.0095.00ايطاليا/  المتحدة العالم مدارساحيائياالله عبد زيد فاطمة681021428881007

البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة656.6093.80الثانية الحلقة البردي مدرسةتطبيقيياس فاضل غادة691121528881001

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة548.6678.38الغيبة فرع/  الخاصة االهلية المدارستطبيقيجبار عالء محمد701421518881001

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة510.4472.92دمشق ريف محافظة مدارستطبيقيزعين احمد علي711421518881003

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة640.1591.45الخاصة المنارةتطبيقيفوزي فراس شمس721421528881001

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة674.3196.33الخاصة الصالح الراشد مدرسةاحيائياسماعيل خالد مصطفى731421418881002

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة681.8797.41الخاصة الدولية النور مدرسةاحيائيهللا عبد ثامر مينا741021428881001

العلوم كلية/الكوفة جامعة600.4685.78للبنين الخيرية االهلية المدرسةاحيائيالحكيم العزيز عبد ياسر عالء752521418881001

اللغات كلية/الكوفة جامعة600.4685.78بنات/  الخيرية االهلية المدرسةاحيائيالحكيم العزيز عبد ياسر عبير762521428881003

اللغات كلية/الكوفة جامعة588.0084.00الكاثوليكية كار هنري االب ثانويةاحيائيالجبوري طاهر سالم روان772521428881002

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة623.3589.05الخاصة المعارف مدرسةاحيائيالحسيني حمودي حيدر مريم782521428881001

االسنان طب كلية/تكريت جامعة688.8798.41بنات/  الخيرية االهلية المدرسةاحيائيطاهر محمد تقى791721428881006

االسنان طب كلية/تكريت جامعة688.5998.37الخاصة الدولية النور مدرسةاحيائيخلف توفيق الملك عبد801721418881003

الحقوق كلية/تكريت جامعة526.7575.25الجامعة لواء/  األيادبيهللا عبد الرحيم عبد احمد811821218881002

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة421.7560.25الجامعة لواء/  خاصة دراسةادبيسلطان عامر علي821821218881001

الطب كلية/القادسية جامعة698.3299.76الخاصة الدولية المنهلاحيائيحمودي سلمان اية831021428881012

الصيدلة كلية/االنبار جامعة686.0098.00انقرة/  اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةاحيائيابراهيم باسم همام841421418881007

الصيدلة كلية/االنبار جامعة685.5197.93الشارقة/  االهلية النور مدرسةاحيائيمحمد احمد علي محمد851421418881009

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة611.1087.30االسالمية العلمية الفجيرة اكاديميةتطبيقيجدعان موسى محمد861921518881001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة521.5074.50الجامعة لواء/  خاصة دراسةاحيائيهللا عبد سدير روان871021428881023

الزراعة كلية/االنبار جامعة450.0364.29االساسي للتعليم سلطان بن المهنا االمامتطبيقيفاضل عصام السالم عبد881121518881004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة557.9079.70للبنين الثانوية الشرقي الرفاعادبياللطيف عبد عدنان صهيب891921218881001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة508.6272.66عمان قصبة لواء/  الذهبي الوساماحيائيعواد السالم عبد فرح901921428881005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة434.0062.00الجامعة لواء/  الدولية المدارستطبيقيذاكر الهادي عبد رنا911021528881004

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة690.9098.70المطلب عبد بن حمزةاحيائيهاشم عدنان احمد921321418881002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة543.2077.60الحوبتيناحيائيالجبار عبد علي مريم931421428881006

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة441.0063.00لندن بول ترتني مدرسةتطبيقيجهل ال دنيف خلف منال941121528881002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة488.2569.75عمان قصبة لواء/  خاصة دراسةاحيائيابراهيم احمد سمية951221428881003

االعالم كلية/العراقية الجامعة475.3067.90خاصة دراسةادبيصالح عدي هللا عبد961921218881004
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المركزي القبولالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االسنان طب كلية/بابل جامعة690.9798.71للبنات الثانوية االيماناحيائيصالح محمد غدير فاطمة972321428881001

االسنان طب كلية/بابل جامعة689.9998.57الخاصة الدولية المعرفة مدرسةاحيائياحمد علي الحسين محمد981421418881010

الصيدلة كلية/النهرين جامعة689.5098.50للبنات الثانوية الغربي الرفاعي مدرسةاحيائيصبحي صفوان سارة991021428881004

العمارة قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة665.0095.00الن كلين ثانويةتطبيقيالهادي عبد عالء سما1001021528881003

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة663.8194.83الجامعة لواء/  االولى الريادية الحربية مدرسةاحيائيرشيد تحسين اسيا1011221428881004

العلوم كلية/النهرين جامعة682.5097.50االمريكية الكمال مدرسةاحيائيجواد حيدر مسرة1021021428881010

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة675.5096.50الدولية المستقبلاحيائييونس سليمان سيراي1031421428881012

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة563.5080.50الدولية البريطانية المدرسةتطبيقيغالب محمد همام1041021518881006

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة647.5092.50يمنازيت اينشليدا ينيجن فور مدرسةاحيائيطالب هشام الدر علي1051121418881003

الطب كلية/كربالء جامعة699.3799.91للبنات النور ثانويةاحيائيكاظم نصير فاطمة1061221428881001

االسنان طب كلية/كربالء جامعة696.0199.43الخاصة الريان مدرسةاحيائيمهدي محمد جالل سما1072721428881001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة640.1591.45القويسمة لواء/ العربي الوطن مدرسةاحيائيحسن ساجد علي1082721418881001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0064.00االناضول خطيب امام ثانويةادبياالمير عبد حيدر هدى1092321228881001

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة588.9884.14قابوس السلطانتطبيقيثابت معاويه محمود1102021518881001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة641.9791.71الخاصة الزهراء فاطمةتطبيقيسلطان ثابت احمد1112021518881002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة532.0076.00لونجلي ثانويةاحيائيالدين صالح مصطفى ايمن1122021418881002

العمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة602.0086.00جنكس ثانويةتطبيقيمصدق جعفر صادق1131421518881004

العلوم كلية/واسط جامعة588.9884.14االساسي للتعليم سلطان بن المهنا االمام مدرسةاحيائيسفيح ميثم علي1142621418881001

الزراعة كلية/واسط جامعة448.0064.00للبنين ماجد بن احمداحيائيفرحان خالد الحق عبد1152621418881002

المائية الموارد ادارة قسم/الهندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة602.0086.00الثانية القمة مدرسةاحيائيعرناووط سبتي احمد حسن1161421418881004

الصيدلة كلية/نينوى جامعة686.0098.00اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةاحيائيكريم قاسم سناريا1171321428881009

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة479.0168.43للبنين هاشم بن الحسناحيائيشافي مطلك محمد1181721418881002

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة663.1194.73المسند علي بن هللا عبداحيائيالكبيسي خليل اسماعيل احمد1191021418881005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة650.3092.90ماركا لواء/  خاصة دراسةاحيائياسماعيل قيس دنيا1201921428881003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة565.8180.83للبنات/  زيد بن جابر االمام بنت امنهادبيطالل مهند بنان1211921228881002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة488.2569.75الجامعة لواء/خاصة دراسةاحيائيابراهيم الجليل عبد عمر1221921418881005

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة451.1564.45الجامعة لواء/  خاصة دراسةاحيائيعبود سمير منار1231921428881002

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة668.0195.43للبنات الثانوية االهلية االسالمية التةحيد مدرسةاحيائيعباس جاسم نور1241621428881006

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة667.5295.36الخاصة االسالمية التربية مدرسةاحيائيمحمد المعين عبد ابراهيم1251021418881003

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة626.0189.43للبنات المؤمنين ثانويةاماحيائيابراهيم معن مريم1261321428881003

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة619.5088.50الجامعة لواء/  للبنات خلدا ثانويةاحيائيحميد ماجد دعاء1271321428881006

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة549.1578.45التسامح مدارستطبيقييحيى احمد السالم عبد1281721518881002
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة642.8891.84احيائيحسن عويد احمد1291321418881007

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0097.00انقرة/  جول تازة دوجان الشهيد ثانويةاحيائيمجيد وسام زيد1301821418881004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة407.8958.27العمرانية ادارة منازلتطبيقيفتحي اياد سجى1311721528881002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.7258.96الحسكة محافظة مدارسادبيمحمد احمد محمد1321721218881004

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة652.9693.28فيرجول ثانويةاحيائيالكواك محمد باسم تانيا1331421428881011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة686.0098.00اناضول جول تازة دوجان الشهيد ثانويةاحيائيكريم علي عمار1341421418881006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة686.0098.00جول تازة دوجان الشهيداحيائيكريم علي زيد1351321418881008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة672.0096.00امريكي منهج/  الخاصة المدارساحيائيعباس عدنان طيبة1361121428881002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة662.9094.70الثانوية عدي بنت ثانويةاحيائيعبد الوهاب عبد منن1371421428881001

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة632.3190.33عمان قصبة لواء/  الذهبي الوساماحيائيحماد السالم عبد نباء1381921428881004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0097.00اميس ثانويةاحيائيسالم فراس مآب1391121428881004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة679.0097.00للبنين االساسي للتعليم المتنبياحيائيالمعموري عبد احمد مصطفى1401021418881008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة598.5085.50الجامعة لواء/ للبنات الصويلح ثانويةاحيائيالستار عبد احمد رقية1411921428881006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة440.0262.86الخوير فرع الخاصة الوطنيةتطبيقيغثوان رعد يحيى1421121518881002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.3059.90الجامعة لواء/  خاصة دراسةادبيمحمود جمال هللا عبد1431021218881002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.3059.90ماركا لواء/  خاصة دراسةادبيخليل كامل خليل1441021218881008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة389.7655.68دمشق محافظة تربيةادبيشذرعبد الرحمن عبد1451221218881001

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة367.9952.57دمشق محافظة مدارسادبيالمحمداوي الكريم عبد سمر1461321228881001

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.5053.50الجامعة لواء/  خاصة دراسةادبيسامي وسام سامي1471421218881001

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0856.44بنين/  عربي خ الوادياحيائيجاسم طالل عمر1481021418881011

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة675.9996.57الخاصة الحديثة االنوار مدرسةاحيائيالجبار عبد علي نور1491621428881001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة682.5097.50ايران/  ايالم محافظة مدارساحيائييكانه حامدي سعد مهدي1501321418881006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة600.3285.76الخاصة الفالح مدارساحيائيمحمد زبادي قصي علي1511621418881002
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