
االسمت
نوع 

الدراسة
الترشٌحاسم الجهة الرئٌسٌةاسم الجهةالمعدلالمحافظة

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن84.18ًبغدادصباحًامٌرة فاضل سعٌد1

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن85.22ًبغدادصباحًاٌفان غاٌب خضٌر2

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن86.65ًبغدادصباحًأوراس عبد االمٌر غضبان3

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن87.54ًبغدادصباحًحنٌن عبدهللا محمود4

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة77.11بغدادصباحًروان عبد الرحمن احمد5

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن89.64ًبغدادصباحًزمن صاحب سٌد6

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن83.79ًبغدادصباحًسٌف علً ضٌاء7

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن83.5ًبغدادصباحًطٌبة نهاد حازم8

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة83.65بغدادصباحًعذراء نمتل مهدي9

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة77.38بغدادصباحًمالن نصٌف جاسم10

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن84.37ًبغدادصباحًمها طالب عل11ً

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة83.72بغدادصباحًناردٌن لٌس عالوي12

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري86.98االنبارصباحًهارون الرشٌد عبدالواحد فٌاض13

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة76.9بغدادصباحًهدٌل حٌدر صبٌح14

لسم االحصاء-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة82.65بغدادصباحًاحمد غسان جمٌل15

لسم االحصاء-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة88.66بغدادصباحًالصادق علً جرو16

لسم االحصاء-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة85.08بغدادصباحًدنٌا عٌسى جاسب17

لسم االحصاء-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة87.34بغدادصباحًزهراء لٌس صالح18

لسم االحصاء-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة85.33بغدادصباحًعلً عاشور عبٌد19

لسم االدارة الصناعٌة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري72.16دٌالىصباحًفاطمة عبد الكرٌم عل20ً

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري76.88دٌالىصباحًبنان فالح مهدي21

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري73.5دٌالىصباحًبٌداء صالح سلمان22

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن80.91ًبغدادصباحًحوراء خضٌر مطر23

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة75.04بغدادصباحًدانٌة حسٌن حنون24

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن83.21ًبغدادصباحًضحى سامً مصطفى25

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري76.32دٌالىصباحًفاطمة علً صفون26

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري72.72دٌالىصباحًمخلد خلٌل ابراهٌم27

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري73.88دٌالىصباحًنور خلٌل ابراهٌم28

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة76.3بغدادصباحًنور عالء حسن29

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري72.76دٌالىصباحًوسام ابراهٌم حاتم30

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري73.63دٌالىصباحًٌاسمٌن لحطان احمد31



لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري75.03دٌالىصباحًٌاسٌن لحطان ٌاسٌن32

33
81.87بغدادصباحًابراهٌم احمد صادق

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

34
88.89بغدادصباحًاحمد حمٌد كوب

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

35
76.65بابلصباحًاسراء علً مسلم

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

36
77.85صالح الدٌنصباحًاٌات احمد مجٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

37
76.4بغدادصباحًاٌمان جاسب عبود

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

38
76.53بغدادصباحًاٌمن منذر سعدون

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

39
84.6بغدادصباحًتبارن حٌدر عبد

وزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

40
77.29بغدادصباحًرفل رٌاض ناصر

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

41
91.69بغدادصباحًمروة سعد شامخ

وزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

والمصرفٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة81.37بغدادصباحًاحمد زامل رشٌد42

43
88.21بغدادصباحًامٌر حسن جواد

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري81.07دٌالىصباحًبارق ابراهٌم سلٌمان44

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن79.43ًبغدادصباحًبتول جبار حٌدر45

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة92.6بغدادصباحًجعفر عبد الجبار عبد هللا46

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة86.5بغدادصباحًروزة ثائر عل47ً

48
85.4بابلصباحًضحى رزاق حمٌد

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري83.67دٌالىصباحًعبد المهٌمن احمد عل49ً

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة91.4بغدادصباحًفٌان علً عناد50

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن91.5ًبغدادصباحًدمحم حمٌد اسماعٌل51

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن83.38ًبغدادصباحًدمحم عباس عل52ً



53
84.49بابلصباحًدمحم عبد الحسٌن حمزة

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغداد

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة89.17بغدادصباحًمرتضى باسم حسٌن54

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري82.31دٌالىصباحًنهى خمٌس احمد55

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة86.6بغدادصباحًنور حسٌن عبد الهادي56

57
86.51واسطصباحًهدى ستار نجم

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

لسم االلتصاد المنزلً-كلٌة التربٌة للبنات-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة83.55بغدادصباحًتبارن عماد ٌونس58

لسم االلتصاد المنزلً-كلٌة التربٌة للبنات-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة83.12بغدادصباحًزٌنب سامً فرحان59

لسم االلتصاد المنزلً-كلٌة التربٌة للبنات-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة82.55بغدادصباحًضحى ماجد جاسم60

لسم االلتصاد المنزلً-كلٌة التربٌة للبنات-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة90.46بغدادصباحًعبٌر علً حمود61

62
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 78.21بغدادصباحًلٌنا دمحم فتٌخان

الكرخ األولى/الصباحً
لسم االلتصاد المنزلً-كلٌة التربٌة للبنات-جامعة بغدادوزارة التربٌة

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة بغدادوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال87.68ًبغدادصباحًرغد شهٌد شبالوي63

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً الطب88.67ًبغدادصباحًشفاء عباس عبٌد64

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة بغدادوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال84.11ًبغدادصباحًعبٌر فاروق هادي65

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة بغدادوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال83.22ًبغدادصباحًفاطمة حسن سلٌمان66

67
بغداد /المعهد التمنً الطب91.67ًبغدادصباحًاخالص علً حسٌن

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

68
بغداد /المعهد التمنً الطب90.41ًبغدادصباحًالحسن ماجد خلف

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

69
بغداد /المعهد التمنً الطب92.8ًدٌالىصباحًتبارن لحطان ٌاسٌن

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

70
بغداد /المعهد التمنً الطب93.14ًبغدادصباحًرؤى علً مدحت

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

71
بغداد /المعهد التمنً الطب91.81ًدٌالىصباحًزهراء صالح مهدي

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

72
بغداد /المعهد التمنً الطب90.43ًبغدادصباحًغفران ادهم طاهر

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

73
بغداد /المعهد التمنً الطب90.87ًبغدادصباحًفاطمة كطان عفلون

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

74
بغداد /المعهد التمنً الطب93.03ًدٌالىصباحًفاطمه عبد المحسن علً

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى



75
بغداد /المعهد التمنً الطب93.79ًبغدادصباحًلصً صفاء ناصر

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

76
93.91المثنىصباحًمهتدى حمٌد عبٌد

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بغداد

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري86.51مٌسانصباحًاحمد صابر عبد77

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة89.34بغدادصباحًاحمد دمحم حسون78

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن85.41ًبغدادصباحًاسراء عماد علوان79

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة74.32بغدادصباحًتبارن عالء فاضل80

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن80.2ًبغدادصباحًحسنٌن عالء حسن81

82
79.24نٌنوىصباحًرحاب علً دمحم

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري82.69دٌالىصباحًساره احمد عبد هللا83

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن89.54ًبغدادصباحًسماح جالل عادل84

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة75.86بغدادصباحًضحى علً عبد الحمٌد85

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري83.98االنبارصباحًعلً طالب عباس86

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري68.84دٌالىصباحًعمار ابراهٌم علوان87

88
81.93واسطصباحًفاطمه دمحم همٌم

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري68.78دٌالىصباحًمرٌم باسم جاسم89

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري88.09مٌسانصباحًمصطفى ستار جبار90

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن86.24ًبغدادصباحًٌونس جالل حسٌن91

92
69.05بابلصباحًشهد حٌدر كاظم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة العلوم السٌاسٌة-جامعة بغداد

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم للبنات-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري68.57دٌالىصباحًهالة جابر عل93ً

94
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 78.05واسطصباحًاحمد جمعه عكال

واسط/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

95
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.86دٌالىصباحًاكرم عمار عدنان

دٌالى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

96
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 78.85بغدادصباحًالحارث دمحم عبد الوهاب

الكرخ األولى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

97
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 76.21االنبارصباحًخالد باسل وسمً

االنبار/الرمادي/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة



98
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 87.9ذي لارصباحًمجتبى علً زبٌد

ذي لار/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

99
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 78.21االنبارصباحًمهند اسماعٌل ابراهٌم

االنبار/الفلوجة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

100
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 88.35بغدادصباحًٌاسمٌن صالح حسن

الكرخ األولى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

101
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 90.15بغدادصباحًٌاسٌن علً عبد

الكرخ األولى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

102
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 92.62الدٌوانٌةصباحًابو الماسم نجاح حسن

المادسٌة/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

103
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 90.99دٌالىصباحًحسٌن دمحم طالب

دٌالى/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة77.75بغدادصباحًحنٌن حسٌن شاكر104

لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة85.84بغدادصباحًحوراء عبد السادة رسن105

لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة87.22بغدادصباحًرسل كرٌم عبد106

107
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 96.49دٌالىصباحًشٌرٌن عثمان كامل

دٌالى/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

108
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 90.87كركونصباحًعلً فرهاد علً

كركون/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة87.63بغدادصباحًدمحم عمار نوفل109

110
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 95.66دٌالىصباحًنهى احمد عبدهللا

دٌالى/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة93.79بغدادصباحًنور حٌدر عادل111

112
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 84.92دٌالىصباحًعلً دمحم متعب

دٌالى/الصباحً
لسم الخط والزخرفة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

113
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 89.75ذي لارصباحًكرار عادل بالر

ذي لار/الصباحً
لسم الخط والزخرفة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

114
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 87.06كركونصباحًدمحم نجم الدٌن احمد

كركون/الصباحً
لسم الخط والزخرفة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

115
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 81.73االنبارصباحًٌعموب ٌوسف عبد

االنبار/الفلوجة/الصباحً
لسم الخط والزخرفة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

116
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 93.7صالح الدٌنصباحًاباذر ناجح عبد الجبار

صالح الدٌن/بلد/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة



117
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 80.38كركونصباحًاحمد خلٌل ابراهٌم

كركون/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

118

81.78بغدادصباحًجعفر مهند حسٌن
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 

الكاظمٌة/الكرخ الثالثة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

119
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 68االنبارصباحًصالح كرٌم عاٌد

االنبار/الفلوجة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

120
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.64كركونصباحًعمٌل عماد خلٌل

كركون/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

121
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 90صالح الدٌنصباحًدمحم حسن مسلم

صالح الدٌن/بلد/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

122
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 71.89االنبارصباحًدمحم ناجً ابراهٌم

االنبار/الرمادي/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

123
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 90.8بغدادصباحًمٌنا عالء فاضل

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

124
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 88.23النجفصباحًامجد لواء عبدالوهاب

النجف االشرف/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

125
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 89.3بغدادصباحًرٌا فراس صائب

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

126
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 89بغدادصباحًسارة هادي خضٌر

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

127
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 83.04بغدادصباحًطه عبد الجلٌل

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

128
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.91بغدادصباحًدمحم سٌف عبد الحلٌم

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

129
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 80.67بغدادصباحًدمحم ضٌاء طه

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغداد

والتلفزٌونٌة

130
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 83.8ذي لارصباحًاحمد عبدالكاظم هلٌل

ذي لار/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

131
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 78.45دٌالىصباحًحنٌن عبد الهادي فاضل

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

132
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 90.82بغدادصباحًشموس منٌر رمزي

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة



133
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 80.14كركونصباحًعلً سعد عبدهللا

كركون/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

134
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.96بغدادصباحًعلً صبٌح احمد

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

135
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.5النجفصباحًعلً نجم عبدهللا

النجف االشرف/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

136
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 83.56بغدادصباحًدمحم ماجد حسن

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

137
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 90.88دٌالىصباحًمرٌم حسٌن علوان

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

138
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 75.63البصرةصباحًالحمزه محسن عاجل

البصرة/الصباحً
لسم الفنون الموسٌمٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

139
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92.62دٌالىصباحًدانٌة عبدالمهٌمن دمحم

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون الموسٌمٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

140
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 91.97بغدادصباحًطٌبة لاسم جلٌل

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون الموسٌمٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

141
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 85.15بغدادصباحًعلً عمر رشٌد

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون الموسٌمٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

142
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 85.77دٌالىصباحًنبراس كامل منصور

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون الموسٌمٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بغدادوزارة التربٌة

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن72.49ًبغدادصباحًانفال شاكر محمود143

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن74.28ًبغدادصباحًحسٌن حسام سام144ً

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن74.31ًبغدادصباحًرابعة فخري زٌدان145

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن72.1ًبغدادصباحًزمن عبدالرسول جدعان146

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري91.56االنبارصباحًلهٌب مضر عدنان147

عام-كلٌة المانون-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن70.61ًبغدادصباحًمصطفى عالء الدٌن حسٌن148

149
76.19بغدادصباحًزهراء طارق حكمت

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

واالتصاالت

150
88.49واسطصباحًسجى جعفر عسكر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

واالتصاالت

151
74.91بغدادصباحًعبدالرحمن اكرم سعٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

واالتصاالت



152
88.69بغدادصباحًدمحم صباح سبتً

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

واالتصاالت

153
84.3بغدادصباحًدمحم عباس نافع

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

واالتصاالت

154
المعهد التمنً 76.07واسطصباحًزٌنب دمحم مسرهد

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم المٌكاترونكس-الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

لسم المٌكاترونكس-الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا85.85بغدادصباحًصفاء ابراهٌم اسماعٌل155

لسم المٌكاترونكس-الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا74.95بغدادصباحًعلً صالح كاظم156

157
83.34بغدادصباحًعمر عبدهللا دمحم

لسم المٌكاترونكس-الخوارزمً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادوزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد

158
82.41بغدادصباحًاحمد مساعد علً

لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادوزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد

لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا78.52بغدادصباحًحٌدر الكرار سلمان159

160
92.06بغدادصباحًلطٌف حٌدر لطٌف

لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادوزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد

لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا81.45بغدادصباحًدمحم ساهر سعدون161

162
88.33بغدادصباحًدمحم فٌصل فرحان

لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادوزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد

163
المعهد التمنً 91.32صالح الدٌنصباحًندى احمد حسٌن

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم االلكترونٌن واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الشمالٌة

164
81.25كركونصباحًاحمد رٌزكار جبار

لسم البٌئة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

165
81.69النجفصباحًوارث دمحم رضا

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الحاسوب-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

166
78.17بابلصباحًاالء احمد هادي

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا90.6بغدادصباحًزهراء تحسٌن خضٌر167

168
85.92النجفصباحًزهراء حسن كاظم

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

169
87.43بابلصباحًزٌد عادل عزٌز

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

170
77.44بابلصباحًٌاسر دمحم عبد الهادي

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد



171
91.18بغدادصباحًانسام حسٌن علوان

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادوزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد

172
88.04االنبارصباحًبهاء احمد خلف

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا83.34بابلصباحًتبارن ناصر فاضل173

174
معهد اعداد المدربٌن 76.71بغدادصباحًحسن عدنان الزم

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

175
معهد اعداد المدربٌن 77.04بغدادصباحًسجاد عادل صاحب

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

176
المعهد التمنً 75.63واسطصباحًعلً كرٌم عباس

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا83.33بغدادصباحًعلً دمحم كاظم177

178
المعهد التمنً 73.18واسطصباحًدمحم عبدالحسٌن جبر

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.39بغدادصباحًمصطفى جواد كاظم صرع179

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا79.62بغدادصباحًمصطفى حمٌد موح180ً

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.54بغدادصباحًدعاء سعٌد سلمان181

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا86.39بغدادصباحًزهراء خضٌر مزعل182

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا81.96بغدادصباحًشهد محمود دمحم183

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.98بغدادصباحًطٌبة دمحم مهدي184

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا79.73بغدادصباحًفاطمة سوٌدان عبٌد185

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا88.78بغدادصباحًدمحم عالء كاظم186

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا79.46بغدادصباحًنورهللا كرٌم علوان187

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.38بغدادصباحًاالء دمحم عاٌش188

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا81.89بغدادصباحًحسن منعم كامل189

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.46بغدادصباحًدعاء دمحم فدعم190

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا85.11االنبارصباحًرغٌد رائد دٌنار191

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا80.58بغدادصباحًسجاد ثامر عبد192

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا87.45بغدادصباحًعلً احمد عبد اللطٌف193

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا86.27بغدادصباحًعلً مزهر عمٌر194

195
82.75النجفصباحًعلً مطلن مشكور

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد



196
82.82االنبارصباحًعمر ابراهٌم خلف

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

197
84.98بابلصباحًمرتضى نادر كاظم

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا84.75بغدادصباحًمصطفى ضٌاء موسى198

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا80.05بغدادصباحًنور عبد حسٌن199

200
72.42مٌسانصباحًحنان كرٌم عبد

لسم المساحة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

201
87.42ذي لارصباحًسجاد مجٌد هالل

لسم المساحة-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

202
82.84المثنىصباحًعبد هللا ماجد أنذٌر

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المساحة-كلٌة الهندسة-جامعة بغداد

203
معهد اعداد المدربٌن 80.79بغدادصباحًتبارن فوزي موسى

بغداد/التمنٌٌن
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

204
79.09االنبارصباحًخالد خلٌل ابراهٌم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

205
83.4بغدادصباحًصفاء الدٌن عادل حردان

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا84.45بغدادصباحًماٌكل بهنام عزٌز206

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا86.7بغدادصباحًمحسن داود سلمان207

208
78.67ذي لارصباحًمرتضى مكً محسن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

209
معهد اعداد المدربٌن 79.93بغدادصباحًمصطفى احمد مبرد

بغداد/التمنٌٌن
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

210
معهد اعداد المدربٌن 78.66بغدادصباحًناهدة حسٌن فاضل

بغداد/التمنٌٌن
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطى

211
79.8بغدادصباحًٌاسر لاسم عبد الرحٌم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا78.78بغدادصباحًٌاسٌن طه نجٌب212

213
73.28بابلصباحًحسنٌن دمحم علً محسن

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم المكائن -كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة-جامعة بغداد

واالالت الزراعٌة

214
74.26بابلصباحًفاطمة نعمة عبٌد

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم المكائن -كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة-جامعة بغداد

واالالت الزراعٌة



215
78.06بغدادصباحًمصطفى حسن جدوع

لسم ولاٌة النبات-كلٌة علوم الهندسة الزراعٌة-جامعة بغدادالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً الزراعً

216
75.17دٌالىصباحًحنان طارق خورشٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

217
73.95دٌالىصباحًرؤٌه زٌد هادي

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

218
75.32دٌالىصباحًشهاب احمد جوامٌر

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

219
75.66دٌالىصباحًلٌث حاتم علً

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

220
72.87دٌالىصباحًدمحم جاسم حمد

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

221
78.31دٌالىصباحًدمحم حسٌن علً وادي

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

222
79.47بغدادصباحًمروان عبد الحسٌن داغر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

223
79.95كركونصباحًهارون رشٌد علً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

224
83.88دٌالىصباحًهنادي ابراهٌم كاظم

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

225
81.67بغدادصباحًٌسرى سعٌد عبد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
لسم ادارة -كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

االعمال

226
75.68بابلصباحًاحمد علً جالب

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

227
72.85دٌالىصباحًاسحاق جمال ناصر

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري

228
المعهد التمنً 86.18االنبارصباحًاصٌل حمٌد بزٌع

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

229
78.23بغدادصباحًزٌنب كاظم علً

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً

230
77.18بغدادصباحًسجى ستار جبار

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً



231
83.37ذي لارصباحًغفران حمٌد سلمان

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

232
78.78واسطصباحًمرٌم رٌاض خلف

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

233
72.65دٌالىصباحًمصطفى بهاء احمد

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري

234
96.71كركونصباحًمصطفى علً صالح

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري

235
84.19بابلصباحًنٌران فالح مهدي

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة المستنصرٌة

236
81.72بغدادصباحًامنه ٌونس عباس

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة

237
85.1بغدادصباحًتمً عماد كاظم

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة

238
81.38بغدادصباحًرحٌك عبد الرحمن طه

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة

239
88.52بغدادصباحًزٌنب حسون فرٌح

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة

240
82.26بغدادصباحًنرجس صادق جنجون

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة

241
70.1بغدادصباحًخالد أبراهٌم مصطفى

وزارة الثمافةمعهد الحرف والفنون الشعبٌة
لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

242
80.72بغدادصباحًزهراء حسٌن عبدالحسٌن

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

243
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.85بغدادصباحًعلً حافظ عبد الحسٌن

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

244
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.83بغدادصباحًعمار عودة علً

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

245
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 81.49بغدادصباحًعمر عصام حمٌد

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

246
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 84.17الدٌوانٌةصباحًمنتظر راهً عبد المنعم

المادسٌة/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة



247
83.5بغدادصباحًٌوسف سالم عون

وزارة الثمافةمعهد الحرف والفنون الشعبٌة
لسم التربٌة -كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌة

االسرٌة والمهن الفنٌة

248
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 84.8ذي لارصباحًاصٌل دمحم حسٌن

ذي لار/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةوزارة التربٌة

249
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 93.3بغدادصباحًتبارن سٌف حمود

الكرخ األولى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةوزارة التربٌة

250
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 81.31االنبارصباحًحمد هللا رعد رجب

االنبار/الفلوجة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةوزارة التربٌة

251
75.4بغدادصباحًسجى حسٌن دمحم

لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة

252
79.37بغدادصباحًشهد علً جبار

لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة

253
76.4بغدادصباحًعلً جبار دمحم

لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة

254
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.3ذي لارصباحًعلً عبدالحسن تبن

ذي لار/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةوزارة التربٌة

255
75.09بغدادصباحًعلً كاظم علً

لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة

256
85.45بغدادصباحًعلٌاء عدنان شتوي

لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة

257
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 81.31االنبارصباحًمصطفى رسمً حسون

االنبار/الفلوجة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-الجامعة المستنصرٌةوزارة التربٌة

258
بغداد /المعهد التمنً الطب89.6ًدٌالىصباحًاحمد اٌاد علً

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

259
بغداد /المعهد التمنً الطب92.4ًبغدادصباحًزهراء صباح هالل

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

260
بغداد /المعهد التمنً الطب89.7ًبغدادصباحًزهراء علً حمد

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

261
بغداد /المعهد التمنً الطب89.22ًبغدادصباحًفاطمة عبد الحسٌن عبد االمٌر

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.87ًنٌنوىصباحًكولر دمحمٌونس خضر262

263
بغداد /المعهد التمنً الطب89.5ًاالنبارصباحًهدى ماجد عطٌوي

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى



عام-كلٌة الصٌدلة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.84ًنٌنوىصباحًهدٌل محمود خلف264

لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة80.11بغدادصباحًدمحم مسلم عبد هللا265

266
71.15بغدادصباحًاشراق لاسم خالوي

لسم ادارة الفنادق-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً

267
68.84بغدادصباحًسجاد حٌدر شهاب

لسم ادارة الفنادق-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً

268
77.84بغدادصباحًفاطمة كاظم شمخً

لسم ادارة الفنادق-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً

269
69.1بغدادصباحًمنى دمحم لاسم

لسم ادارة الفنادق-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن74.92ًبغدادصباحًدٌانا صباح حنا270

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن89.43ًبغدادصباحًرٌم مصطفى صبر271

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن87.64ًبغدادصباحًزٌنب دمحم سلمان272

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن80.48ًبغدادصباحًسارة صالح رحٌم273

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن71.52ًبغدادصباحًعلً عماد عبدهللا274

275
86.56كربالءصباحًمرٌم علً حسٌن

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-الجامعة المستنصرٌة

عام-كلٌة المانون-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن69.72ًبغدادصباحًاٌات سعد موسى276

277
94.27االنبارصباحًاسامة عبد مخلف

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

278
92.65االنبارصباحًاسامة فرج غضٌب

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

279
معهد اعداد المدربٌن 76.39دٌالىصباحًاومٌد خالد رشٌد

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

280
95.62االنبارصباحًبركات احمد توفٌك

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

281
77.92مٌسانصباحًحسنٌن عزٌز جبر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

282
معهد اعداد المدربٌن 78.95الدٌوانٌةصباحًرضا مطر راهً

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

283
المعهد التمنً 80.48ذي لارصباحًعلً هادي حمادي

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌة



284
91.83المثنىصباحًمجتبى شاكر شروم

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة

285
88.82المثنىصباحًدمحم عبد هللا نبهار

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا79.42بغدادصباحًدمحم هاشم دمحم286

287
84.13البصرةصباحًمصطفى عبداالمٌر نعمه

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

288
85.97المثنىصباحًمصطفى فالح كاظم

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة

289
73.24البصرةصباحًاحمد عبداالمٌر كامل

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

290
82.39كركونصباحًادهم جمعة هادي

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

291
83.09البصرةصباحًاسامه عمر ناصر

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

292
76.71واسطصباحًتبارن حمزه ثجٌل

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

293
82.28كركونصباحًجنٌد عبد سلطان

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا70.5بغدادصباحًحسن علً عبدهللا294

295
77.21ذي لارصباحًحمزه رحٌم حسن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

296
79.13دٌالىصباحًزٌنب حسن سلٌمان

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

297
71.67البصرةصباحًسجاد محسن معارج

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

298
80.47واسطصباحًسهى سعد كمال

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

299
المعهد التمنً 75.04بابلصباحًعباس مالن كطٌف

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة

300
المعهد التمنً 80.65دٌالىصباحًعلً خالد ابراهٌم

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة



301
78.23ذي لارصباحًكرار مطشر عبدالواحد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

302
المعهد التمنً 75.14ذي لارصباحًمراد جبار فرحان

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-الجامعة المستنصرٌة

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري72.61البصرةصباحًتبارن علً احمد303

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري83.15البصرةصباحًجواد جبار كاظم304

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري75.07البصرةصباحًحسن رٌسان عبد305

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري81.22البصرةصباحًحسن عبدالهادي جبار306

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري75.99البصرةصباحًخدٌجة علً حسٌن307

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري80.07البصرةصباحًدعاء عبدالواحد جواد308

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري82.97البصرةصباحًراوٌة سمٌر جاسم309

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري95.52البصرةصباحًسارة كاظم ٌوسف310

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري77.14البصرةصباحًسرى صفاء عبدالزهرة311

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري80.18البصرةصباحًصفاء حسٌن علً عبدالكرٌم312

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري72.41البصرةصباحًفاطمة غفار عبدالجبار313

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري73.69البصرةصباحًفهد نبٌل عل314ً

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري73.91البصرةصباحًدمحم رحٌم راض315ً

316
86.76البصرةصباحًزٌنب فرٌد حسٌن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

والمصرفٌة

317
81.98البصرةصباحًفاطمة عدنان حمزة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

والمصرفٌة

318
84.16البصرةصباحًنور الهدى عبدالحسٌن سوادي

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

والمصرفٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري90.95البصرةصباحًادٌان علً محسن319

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري95.03البصرةصباحًاكرام علً محسن320

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري91.76البصرةصباحًاٌات عبدالكرٌم عل321ً

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري86.94البصرةصباحًبتول دمحم حمود322

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري84.8البصرةصباحًحسن ٌاسر حسن323

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري94.3البصرةصباحًزهراء جمٌل شهٌب324

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري87.16البصرةصباحًزهراء ماسً طاهر325

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري85.87البصرةصباحًصادق عامر شوٌش326

327
79.47المثنىصباحًضحى غازي جاسم

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة



لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري90.26البصرةصباحًفرات جمٌل شهٌب328

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري94.04البصرةصباحًهدى اسعد حبٌب329

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري92.57البصرةصباحًهٌام باسم عدنان330

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري86.89البصرةصباحًهٌثم ٌوسف ٌاسر331

332
71.03البصرةصباحًحوراء لاسم ناصر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

333
74.83البصرةصباحًزٌنب ناظم عبدالخالك

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

334
71.43البصرةصباحًعبدالرحمن محسن عبدالمادر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

335
73.5البصرةصباحًعبدهللا ٌاسٌن لاسم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

336
74.34البصرةصباحًفاطمه دمحم عبد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

337
73.3البصرةصباحًمرٌم احمد عبدالكرٌم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

338
74.71البصرةصباحًنرجس حافظ عبدالنبً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

339
69.85البصرةصباحًهدى علً عبدالحسن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
لسم نظم المعلومات -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة البصرة

االدارٌة

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة80.5بغدادصباحًحنٌن سمٌر هالل340

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة76.92بغدادصباحًنجوى ضٌاء صبح341ً

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب89.64ًالبصرةصباحًحازم محٌسن ساٌر342

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب87.66ًالبصرةصباحًحسن حامد دمحم343

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب90.81ًالبصرةصباحًعلً سعد ابراهٌم344

لسم التحلٌالت المرضٌة-كلٌة العلوم-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب88.73ًنٌنوىصباحًمصطفى وعدهللا دمحم345

346
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 77.96البصرةصباحًداود سالم هادي

البصرة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

347
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 77.33البصرةصباحًسجاد عبدالكاظم عبدالعباس

البصرة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

348
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 93.57البصرةصباحًرؤى حاجم عبدالزهرة

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة



349
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 91.49البصرةصباحًسكٌنة حمٌد مجٌد

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

350
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 87.68البصرةصباحًعال عبدالستار جبار

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

351
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 89.31البصرةصباحًعلٌاء ولٌد حمٌد

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

352
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 84.94البصرةصباحًفرحان ٌحٌى نور

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

353
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 70.4البصرةصباحًفٌصل احمد عبل

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

354
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 81.33البصرةصباحًدمحم حمٌد مجٌد

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

355
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92.13البصرةصباحًهجران كاظم عبد الصاحب

البصرة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

356
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.61البصرةصباحًبنٌن عباس عبدالنبً

البصرة/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

357
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.53البصرةصباحًحسٌن خلف حنون

البصرة/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

358
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 91.45البصرةصباحًخدٌجة عبدالزهرة عبد

البصرة/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

359
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.8ذي لارصباحًدمحم علً شكٌر

ذي لار/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

360
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 77.44ذي لارصباحًمصطفى طه طاهر

ذي لار/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

361
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.33البصرةصباحًنورالهدى عباس عبدالنبً

البصرة/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

362
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.5البصرةصباحًنواف ماجد خلف

البصرة/الصباحً
لسم الموسٌمى-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة البصرةوزارة التربٌة

363
85.74البصرةصباحًزٌن العابدٌن راضً عزٌبً

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

364
86.66البصرةصباحًعلً عبدالرضا همٌم

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



365
92.06البصرةصباحًاسراء صالح عبدالمهدي

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

366
84.7البصرةصباحًأبتهال كاظم حسٌن

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

367
91.11البصرةصباحًحسن ماجد حمٌد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

368
79.23ذي لارصباحًرحاب فاضل جاسم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

369
92.01البصرةصباحًضحى عٌسى خلف

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

370
83.81البصرةصباحًعبدالسالم حسن نصٌر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

371
88.62البصرةصباحًعلً مٌثم عبدالرحٌم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

372
86.75البصرةصباحًمصطفى عدنان كرٌم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

373
91.75البصرةصباحًنورالهدى سعد عبداالمٌر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

374
81.76البصرةصباحًهدى زاجً عامر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

375
81.99البصرةصباحًجاسم منصور حمٌد

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

376
83.67البصرةصباحًدمحم علً كاظم

لسم الكٌمٌاوٌة-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

377
75.38البصرةصباحًاحمد هٌثم عٌسى

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

378
88.75البصرةصباحًحامد علً حسٌن

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

379
91.58البصرةصباحًزهراء زهٌر صبٌح

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

380
75.14البصرةصباحًسجى دمحم كامل

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



381
87.64البصرةصباحًعلً كمال حسن

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

382
77.46البصرةصباحًالمً صالح حسٌن

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

383
86.96البصرةصباحًمروه صبار عبٌد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

384
87.27البصرةصباحًمهند عبدالجلٌل ابراهٌم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

385
78.03البصرةصباحًهاله غازي عبدالنبً

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

386
82.71البصرةصباحًجعفر دمحم راضً

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

387
71.64البصرةصباحًشكري محمود ٌعموب

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

388
70.67البصرةصباحًصادق جعفر جابر

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

389
72.38البصرةصباحًدمحم حسن دمحم

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

390
74.33البصرةصباحًدمحم عمٌل محسن

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

391
84.97البصرةصباحًاحمد عبدالحكٌم ابراهٌم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً الزراعً

392
80.33البصرةصباحًانوار عالوي فتاح

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

393
86.83البصرةصباحًحسٌن ناجً داخل

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

394
83.94البصرةصباحًزهراء عبدالحسٌن كاظم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

395
84.8البصرةصباحًعباس احمد حسون

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

396
84.8البصرةصباحًعلً حٌدر حارس

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



397
81.27البصرةصباحًعلً عبدهللا جمعة

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم النفط-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةوزارة النفطالبصرة/ معهد التدرٌب النفط90.18ًالبصرةصباحًاحمد وائل مطر398

لسم النفط-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةوزارة النفطالبصرة/ معهد التدرٌب النفط96.57ًالبصرةصباحًحسٌن لاسم حسون399

لسم النفط-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةوزارة النفطالبصرة/ معهد التدرٌب النفط93.13ًالبصرةصباحًعباس صبٌح حسٌن400

لسم النفط-كلٌة الهندسة-جامعة البصرةوزارة النفطالبصرة/ معهد التدرٌب النفط92.76ًالبصرةصباحًمنذر خصاف فرهود401

402
82.72البصرةصباحًبتول ناصر عبدالكرٌم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم علوم الحاسوب

403
76.98البصرةصباحًحسٌن ماجد حمٌد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم علوم الحاسوب

404
76.51البصرةصباحًدمحم حسام خلف

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم علوم الحاسوب

405
83.24البصرةصباحًمحمود عبدالمادر حسٌن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم علوم الحاسوب

406
76.83البصرةصباحًنورالهدى شاكر عبدالمائم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم علوم الحاسوب

407
72.41البصرةصباحًافراح دمحم فاضل

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم نظم المعلومات الحاسوبٌة

408
73.99البصرةصباحًاٌمان لوي حربً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم نظم المعلومات الحاسوبٌة

409
83.11البصرةصباحًزهراء اسعد عبدالحسٌن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة البصرة

لسم نظم المعلومات الحاسوبٌة

410
83.24نٌنوىصباحًاحمد خالد علً

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

411
82.25نٌنوىصباحًاحمد مرعً حسن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

412
88.42نٌنوىصباحًاسٌل نجم دمحم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

413
95.12نٌنوىصباحًاٌهاب عمار محسن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

414
84.16نٌنوىصباحًبراء وعدهللا دمحم علً

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري



415
86.3نٌنوىصباحًتماره درٌد دحام

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

416
92.37نٌنوىصباحًتهانً ٌاسٌن فرحان

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

417
87.1نٌنوىصباحًحنٌن وعد علً

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

418
79.16نٌنوىصباحًدالل علً حسٌن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

419
85.16نٌنوىصباحًسارة حسٌن محسن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

420
85.34نٌنوىصباحًسهام مشكو حٌدر

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

421
83.34نٌنوىصباحًضحى اٌاد حسن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

422
77.57نٌنوىصباحًعمر احمد سلٌم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

423
89.98نٌنوىصباحًغفران شامل حبش

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

424
89.31نٌنوىصباحًكفاء عامر دمحم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

425
76.7نٌنوىصباحًمارٌنا اوراها كوركٌس

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

426
93.08نٌنوىصباحًدمحم نجاح الدٌن عبد

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

427
90.6نٌنوىصباحًندى طه ٌوسف

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

428
78.29نٌنوىصباحًنور سعد دمحم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

429
85.82نٌنوىصباحًٌونس كامل دحام

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

430
79.53نٌنوىصباحًاسامه زٌاد طارق

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصل

والمصرفٌة



431
81.39نٌنوىصباحًزٌد دمحم جهاد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصل

والمصرفٌة

432
89.06نٌنوىصباحًسرى ازهر ٌحٌى

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصل

والمصرفٌة

433
79.98نٌنوىصباحًكوثر ٌونس صالح

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصل

والمصرفٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري82.54نٌنوىصباحًاطالل شهاب احمد434

435
المعهد التمنً 86.88صالح الدٌنصباحًزٌد احمد عبدالجبار

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري84.49نٌنوىصباحًسارة خالد زك436ً

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري85.11نٌنوىصباحًعلً ابراهٌم رمضان437

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري88.37نٌنوىصباحًدمحم عبدالخالك سالم438

439
المعهد التمنً 82.61صالح الدٌنصباحًندى لحطان حسٌن

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري85.25نٌنوىصباحًهند علً صالح440

441
المعهد التمنً 89.38صالح الدٌنصباحًوسن سعود كرم

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌة

442
76.21نٌنوىصباحًدعاء عبدالستار عبدالرحمن

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

443
84.94نٌنوىصباحًزٌنب رعد عزٌز

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

444
84.84نٌنوىصباحًسٌروان مروان حمد

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

445
74.98نٌنوىصباحًعزام مناف غانم

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

446
83.31نٌنوىصباحًعلٌاء محمود فتح هللا

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

447
86.82نٌنوىصباحًنجود دمحم مالعبد

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

448
77.74نٌنوىصباحًنزار حمدون ٌاسٌن

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

449
79.15نٌنوىصباحًننً فٌصل محسن

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري



450
81.56نٌنوىصباحًنور عطاهلل عبدهللا

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

451
76.25نٌنوىصباحًهاجر جاسم حمد

لسم المكتبات والمعلومات-كلٌة اآلداب-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب97.4ًنٌنوىصباحًاحمد ٌونس عبد452

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب97.11ًنٌنوىصباحًدمحم عمر عبدهللا453

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب93.22ًنٌنوىصباحًنٌفٌن ادٌب حبٌب454

عام-كلٌة الحموق-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري78.46نٌنوىصباحًسٌف الدٌن دمحم عبدهللا455

عام-كلٌة الحموق-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري83.58نٌنوىصباحًعال هٌثم صالح456

عام-كلٌة الحموق-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري77.91نٌنوىصباحًنٌمارد نذٌر حبٌب457

عام-كلٌة الحموق-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري82.43نٌنوىصباحًهناء دمحم عل458ً

459
80.89نٌنوىصباحًدمحم محمود علً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الزراعً
لسم المكائن واالالت -كلٌة الزراعة والغابات-جامعة الموصل

الزراعٌة

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب96.27ًنٌنوىصباحًاٌه لٌث خزعل460

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.81ًنٌنوىصباحًرحمة دمحم ناصر461

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب95.52ًنٌنوىصباحًزهراء حسٌن اهالل462

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب96.87ًنٌنوىصباحًسراء رفعت موفك463

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب95.88ًنٌنوىصباحًسرى ٌاسر عبدالوهاب464

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.96ًنٌنوىصباحًصفا مروان اسماعٌل465

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب95.42ًنٌنوىصباحًفوزه دمحم محمود466

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.66ًنٌنوىصباحًنورالهدى دمحم طه467

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.89ًنٌنوىصباحًٌونس دمحم عل468ً

469
83.78نٌنوىصباحًزٌنب عارف نجم

عام-كلٌة الطب البٌطري-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الزراعً

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب90.35ًنٌنوىصباحًاحمد مؤٌد دمحم470

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب89.18ًنٌنوىصباحًافاضة عرفات خزعل471

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب88.5ًنٌنوىصباحًأنفال اكرم احمد472

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب89.51ًنٌنوىصباحًحذٌمة دمحم فاضل473

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب90.92ًنٌنوىصباحًخدٌدا خلف عٌدو474

لسم علوم الحٌاة-كلٌة العلوم-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب88.75ًنٌنوىصباحًغفران عبدهللا سلٌمان475

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري91.74نٌنوىصباحًدالٌا عصام سلٌمان476

لسم السٌاحة-كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري85.84نٌنوىصباحًمهند داود سالم477



478
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 71.49االنبارصباحًعبد هللا جمال دمحم

االنبار/الرمادي/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة الموصلوزارة التربٌة

479
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 89.6بغدادصباحًدمحم صادق هادي

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة الموصلوزارة التربٌة

480
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.67بغدادصباحًحسٌن امٌر راضً

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة الموصلوزارة التربٌة

481
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 84.07بغدادصباحًسارة سعد نجم

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة الموصلوزارة التربٌة

482
89.18نٌنوىصباحًاحمد فارس عطٌة

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

483
86.87نٌنوىصباحًاسراء عصام عبدالمادر

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

484
83.08نٌنوىصباحًاٌة امٌر عبد

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

485
85.34نٌنوىصباحًسهى غانم علً

لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

486
80.73كركونصباحًانور لٌس انور

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

487
87.16نٌنوىصباحًسارة هانً عبدهللا

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

488
78.44نٌنوىصباحًعبدالكرٌم صالح دمحم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

489
75.7نٌنوىصباحًعبدهللا جاسم محمود

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

490
82.52نٌنوىصباحًعمر احمد علً

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

491
79.25كركونصباحًفهد صباح مهدي

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

492
85.66نٌنوىصباحًاحمد سعد وعدهللا

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

493
90.9نٌنوىصباحًاشرف طارق ٌوسف

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً



494
83.65نٌنوىصباحًاالء معن جالل

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

495
77.89نٌنوىصباحًاٌمن دمحم فتحً

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

496
87.59نٌنوىصباحًسامً علً سعٌد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

497
84.61نٌنوىصباحًفرح فائك سالم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

498
78.43نٌنوىصباحًدمحم احمد عبدالغنً

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

499
81.03نٌنوىصباحًهدٌل نجٌب عبدهللا

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

500
85.17نٌنوىصباحًصباح احمد نجم

لسم المٌكاترونكس-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

501
المعهد التمنً 75.78ذي لارصباحًمرتضى هالل خٌون

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكاترونكس-كلٌة الهندسة-جامعة الموصل

502
79.85نٌنوىصباحًبولستٌان صباح شابا

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

503
91.46نٌنوىصباحًستٌفن سمٌر ٌعموب

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

504
83.42نٌنوىصباحًعلً راضً احمد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

505
86.35نٌنوىصباحًماهر سلٌمان علً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

506
89.64نٌنوىصباحًمصطفى خالد ٌونس

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

507
91.99نٌنوىصباحًمصطفى علً سالم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

508
77.42نٌنوىصباحًوسٌم دمحم صالح

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الموصلالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

509
84.12نٌنوىصباحًاالء سمٌر جمعة

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب



510
85.54نٌنوىصباحًرغد حسٌن علً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

511
83.6نٌنوىصباحًرواء عالء رشاد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

512
85.24نٌنوىصباحًسرمد حكمت سعدون

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

513
80.11نٌنوىصباحًسروه دمحم خلف

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

514
82.01نٌنوىصباحًصابرٌن وعد دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

515
83.45نٌنوىصباحًنور سمٌر جمعة

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

516
79.51نٌنوىصباحًهدٌل نشوان ادرٌس

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الموصل

الحاسوب

لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا73.27بغدادصباحًسامر اٌاد جاسم517

518
79.59المثنىصباحًعباس سالم حسٌن

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌة

لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا76.41بغدادصباحًعلً باسم محبس519

520
المعهد التمنً 87.89صالح الدٌنصباحًمجول فٌصل بدر

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا73.86بغدادصباحًمصطفى حلو هالل521

522
معهد اعداد المدربٌن 75.41بغدادصباحًنرجس خاتون صابر لاسم

بغداد/التمنٌٌن
لسم االلكترونٌن-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

523
المعهد التمنً 77.59واسطصباحًام البنٌن علً منصور

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا80.75بغدادصباحًسندس سعد عطا524

525
84.27البصرةصباحًعلً جعفر جاسم

لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالمرنة/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا87.46بغدادصباحًدمحم حمٌد حلو526

لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا83.75بغدادصباحًدمحم رٌاض صبح527ً

528
78.16واسطصباحًمنتظر دمحم رضا موسى

لسم الكهرباء-الهندسة الكهربائٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً



529
86.6كركونصباحًاالء حسٌن علً احسان

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم التكٌٌف -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

والتجمٌد

530
المعهد التمنً 81.95واسطصباحًبهاء حسٌن عاجل

الصوٌرة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم التكٌٌف -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

والتجمٌد

531
76.41بغدادصباحًكرار سلٌم مؤٌد

وزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد
لسم التكٌٌف -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

والتجمٌد

532
معهد اعداد المدربٌن 75.07بغدادصباحًاوس احمد فندي

بغداد/التمنٌٌن
لسم السٌارات-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

533
معهد اعداد المدربٌن 73.08بغدادصباحًضرغام تحسٌن رحٌم

بغداد/التمنٌٌن
لسم السٌارات-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

534
77.46بابلصباحًاحمد دمحم مرزه

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن العام-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

535
84.01كربالءصباحًحٌدر حسٌن محسن

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن العام-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

536
المعهد التمنً 86.79بغدادصباحًعبدالعزٌز زٌاد عبود

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن العام-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

537
84.03بابلصباحًعبدهللا احمد عودة

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن العام-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

538
80.23بابلصباحًعلً احمد زٌدان

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن العام-الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

539
80.45بغدادصباحًحسٌن عبد الكرٌم خضٌر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم مٌكانٌن -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

محطات المدرة

540
المعهد التمنً 77.86واسطصباحًحنٌن عدنان هاشم

الصوٌرة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم مٌكانٌن -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

محطات المدرة

541
77.35بغدادصباحًعمر صباح حاتم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم مٌكانٌن -الهندسة المٌكانٌكٌة-الجامعة التكنولوجٌة

محطات المدرة

542
86.4واسطصباحًاحمد لاسم هادي

لسم ادارة الشبكات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

543
84.06بغدادصباحًراوٌه صفاء دمحم

لسم ادارة الشبكات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

لسم البرمجٌات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة86.76بغدادصباحًحسن عٌسى عبد المحسن544

لسم البرمجٌات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة87.26بغدادصباحًعلً رباح حسن545



546
78.18واسطصباحًدمحم حاكم ساجت

لسم البرمجٌات-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري

لسم امنٌة الحاسوب-علوم الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة81.07بغدادصباحًزٌنب علً حسٌن547

548
78.94بغدادصباحًسٌف الدٌن علً رزولً

لسم الجٌوماتٌن-لسم الهندسة المدنٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا

549
90.52بغدادصباحًمرتضى هٌثم عزٌز

لسم الجٌوماتٌن-لسم الهندسة المدنٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا

550
78.33ذي لارصباحًمرٌم سالم جابر

لسم الجٌوماتٌن-لسم الهندسة المدنٌة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

551
معهد اعداد المدربٌن 76.64بغدادصباحًاحمد حامد عبد الواحد

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الضوئٌة

552
72.95بغدادصباحًامٌر سعد محسن

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الضوئٌة

553
82.13بغدادصباحًحسٌن عبدالرزاق هاشم

وزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الضوئٌة

554
معهد اعداد المدربٌن 76.01بغدادصباحًشٌماء اٌوب ٌوسف

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الضوئٌة

555
92.11بغدادصباحًولار علً عبدالحسٌن

وزارة االتصاالتالمعهد العالً لالتصاالت والبرٌد
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الضوئٌة

556
معهد اعداد المدربٌن 83.27ذي لارصباحًزهراء صباح ناٌف

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الالسلكٌة

557
82.41بغدادصباحًزهراء مظلوم كٌطان

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الالسلكٌة

558
86.22بغدادصباحًعلً لطٌف رحمن

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الالسلكٌة

559
82.36بغدادصباحًٌسرى صالح عباس

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم نظم االتصاالت -هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجٌة

الالسلكٌة

560
معهد اعداد المدربٌن 75.22بغدادصباحًزهراء دمحم نعمة

بغداد/التمنٌٌن
لسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

561
79.26دٌالىصباحًعمر عارف دمحم

لسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا82.3بغدادصباحًكوثر جاسم مزٌرع562



563
معهد اعداد المدربٌن 75.57االنبارصباحًدمحم ستار رمٌض

بغداد/التمنٌٌن
لسم اإلنتاج-هندسة االنتاج والمعادن-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

564
78.7النجفصباحًحسٌن علً عبد األمٌر

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم شبكات الحاسوب-هندسة الحاسوب-الجامعة التكنولوجٌة

565
73.65بابلصباحًدمحم رضا عباس

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم -هندسة السٌطرة والنظم-الجامعة التكنولوجٌة

المٌكاترونكس

566
المعهد التمنً 79.71بغدادصباحًدمحم نمٌر سلمان

الحوٌجة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم -هندسة السٌطرة والنظم-الجامعة التكنولوجٌة

المٌكاترونكس

567
المعهد التمنً 91.61بغدادصباحًمصطفى لٌس توفٌك

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم -هندسة السٌطرة والنظم-الجامعة التكنولوجٌة

المٌكاترونكس

568
85.95بغدادصباحًدمحم نمٌر جاسم

لسم العمارة-هندسة العمارة-الجامعة التكنولوجٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

569
76.25بابلصباحًامانً علً عناد

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم الطالة -هندسة الكهرومٌكانٌن-الجامعة التكنولوجٌة

والطالات المتجددة

570
المعهد التمنً 80.87ذي لارصباحًزهراء اسماعٌل احمد

الناصرٌة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم الطالة -هندسة الكهرومٌكانٌن-الجامعة التكنولوجٌة

والطالات المتجددة

571
76.06بغدادصباحًعلً حازم كرٌم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المالحة -هندسة الكهرومٌكانٌن-الجامعة التكنولوجٌة

والتوجٌه

572
77.7النجفصباحًأحمد سعٌد رٌكان

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم السٌاحة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

573
88.21كربالءصباحًستار عدنان وزٌر

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم السٌاحة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

574
80.89الدٌوانٌةصباحًسجاد علً عبد مسلم

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم السٌاحة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

575
79.84النجفصباحًعلً جبار عبد العباس

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم السٌاحة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

576
79.19المثنىصباحًجزائر احمد راضً

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

والمصرفٌة

577
80.18المثنىصباحًامل زغٌر غازي

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

578
80.78النجفصباحًبنٌن حسٌن فاضل

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة



579
79.36المثنىصباحًتهانً ستار موجد

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

580
81.68المثنىصباحًحسٌن حسان سعدون

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

581
80.91المثنىصباحًصفا ابراهٌم عٌدان

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

582
80.28المثنىصباحًعبٌر علً عبادي

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

583
80.22النجفصباحًعزٌز جاسم عزٌز

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

584
86.5الدٌوانٌةصباحًكرار سعد عزٌز

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

585
79.49المثنىصباحًمرٌم خلٌل مطشر

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

586
89.1النجفصباحًنبٌل شهٌد ساجت

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

587
72.98بابلصباحًهدٌر جواد عبدالكاظم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

588
79.74المثنىصباحًوفاء حمود موسى

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الكوفة

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الكوفةوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال86.71ًالنجفصباحًافكار فاضل طراد589

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الكوفةوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال81.8ًالنجفصباحًجنان فرحان جابر590

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الكوفةوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال82.96ًالنجفصباحًرنا جابر دمحم591

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة الكوفةوزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العال91.24ًالنجفصباحًسمر غنً مرٌح592

593
84.61النجفصباحًمنتظر دمحم اسماعٌل

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االنتاج الحٌوانً-كلٌة الزراعة-جامعة الكوفة

594
86.19النجفصباحًخٌري حسٌن جبار

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ولاٌة النبات-كلٌة الزراعة-جامعة الكوفة

595
81.59النجفصباحًمصطفى لاسم حمٌد

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ولاٌة النبات-كلٌة الزراعة-جامعة الكوفة

596
92.17النجفصباحًبنٌن علً هادي

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة



597
94.51النجفصباحًرسل عالء هادي

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

598
92.47النجفصباحًزهراء فالح حسن

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

599
94.84النجفصباحًسٌف الدٌن علً لطٌف

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

600
92.26النجفصباحًضحى عبدهللا كاظم

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

601
91.71النجفصباحًمرتضى خالد حنون

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب90.15ًالبصرةصباحًمصطفى ثابت عبدالحسٌن602

603
94.99النجفصباحًٌاسمٌن زهٌر عباس

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة الكوفة

لسم التحلٌالت المرضٌة-كلٌة العلوم-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب89.74ًبغدادصباحًعلً غازي حواس604

605
80.28النجفصباحًتبارن أحمد رحٌم

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة الكوفة

606
84.68النجفصباحًدعاء دمحم صادق

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة الكوفة

607
75.03النجفصباحًسجاد صباح نوري

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة الكوفة

608
75.7النجفصباحًسحر تركً طعمة

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة الكوفة

609
80.29النجفصباحًحسن فؤاد جابر

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم  العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

610
77.75النجفصباحًزهراء دمحم باجً

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم  العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

611
87.88بابلصباحًدمحم لٌصر دمحم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم  العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

612
83.66بابلصباحًمصطفى فراس خضٌر

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم  العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

613
89.95البصرةصباحًاحمد اٌوب عبدالنبً

لسم االلكترون واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



614
83.41النجفصباحًأمٌر حمٌد علً

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترون واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

615
69.16النجفصباحًبنٌن حسٌن صالح نصٌف

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترون واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

616
90.7البصرةصباحًعلً عبدالمنعم عبدالرحٌم

لسم االلكترون واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

617
77.25ذي لارصباحًكرار كاظم خزعل

لسم االلكترون واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

618
84.55النجفصباحًبنٌن طارق دمحم

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

619
87.93النجفصباحًحسٌن رزاق خضٌر

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

620
80.73النجفصباحًحٌدر مدلول محٌل

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

621
88.5النجفصباحًشٌرٌن تحسٌن كاظم

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

622
79.23النجفصباحًكرار حٌدر مكً

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

623
78.01النجفصباحًٌمٌن جاسم جبار

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

624
78.57المثنىصباحًحسٌن علً كامل

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

625
82ذي لارصباحًمرٌم احمد علً

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

626
المعهد التمنً 78.05الدٌوانٌةصباحًاٌات صالح عطٌة

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

627
85.04النجفصباحًبنٌن أحمد فٌصل

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

628
المعهد التمنً 75.89الدٌوانٌةصباحًحنٌن حسن عبد الرضا

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

629
89.06النجفصباحًخضٌر موسى حسن

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة



630
75.31النجفصباحًمرٌم شاكر حسٌن

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

631
75.32النجفصباحًنور ضٌاء موسى

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

632
83.09النجفصباحًاالء عبد الجلٌل دلً

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

633
80.07النجفصباحًأمٌر عبد الحسٌن عبد األمٌر

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

634
78.41ذي لارصباحًرغد جاسم حسن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

635
89.69النجفصباحًزٌد صادق عبدعلً

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

636
76.39المثنىصباحًعباس حسن حمٌد

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

637
86.59النجفصباحًغفران علً جبر

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

638
79.36النجفصباحًدمحم علً جاسم

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

639
79.3النجفصباحًدمحم كرٌم عبادي

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

640
87.85النجفصباحًهاشم مفٌد عبد الغنً

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة الكوفة

641
71.64بابلصباحًافراح حمزة كاظم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الحاسوب-كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الكوفة

642
68.27النجفصباحًعلٌاء حٌدر جٌاد

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الحاسوب-كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الكوفة

643
70.25النجفصباحًغفران عباس رسول

النجف/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الحاسوب-كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الكوفة

644
77.16بابلصباحًنور علً نعمه

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الحاسوب-كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة الكوفة

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري72.74كركونصباحًمٌالد علً خضر645

646
المعهد التمنً 82.19صالح الدٌنصباحًرواء دمحم سلطان

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة



647
المعهد التمنً 87.08صالح الدٌنصباحًاحمد حمٌد احمد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌت

والمصرفٌة

648
المعهد التمنً 87.33صالح الدٌنصباحًاٌالف سعد مجٌد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌت

والمصرفٌة

649
المعهد التمنً 87.36صالح الدٌنصباحًسعاد دمحم دخٌل

(صالح الدٌن)الدور/االداري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌت

والمصرفٌة

650
المعهد التمنً 84.27صالح الدٌنصباحًضحى سعد هادي

(صالح الدٌن)الدور/االداري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌت

والمصرفٌة

651
المعهد التمنً 84.45صالح الدٌنصباحًغفران لحطان عدنان

(صالح الدٌن)الدور/االداري
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌت

والمصرفٌة

652
المعهد التمنً 93.96صالح الدٌنصباحًاسراء عصام مجٌد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري83.41كركونصباحًاٌالف نجاة عبدالرحمن653

654
المعهد التمنً 92.81صالح الدٌنصباحًخالد عباس رشٌد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

655
المعهد التمنً 94.06صالح الدٌنصباحًزٌنب لاسم رشاد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

656
المعهد التمنً 94.08صالح الدٌنصباحًعبدهللا صالح دمحم

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

657
المعهد التمنً 91.01صالح الدٌنصباحًمروة غفار حمود

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

عام-كلٌة الحموق-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري72.82كربالءصباحًرندا احمد فارس658

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.42ًنٌنوىصباحًرحاب دمحم روم659ً

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.5ًنٌنوىصباحًزٌنب مظفر غرٌب660

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.16ًنٌنوىصباحًسجى بدران عبدالهادي661

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.4ًنٌنوىصباحًفتحٌة احمد الٌاس662

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب94.29ًنٌنوىصباحًمرٌم صالح عبدالجبار663

664
76.91كركونصباحًاٌالاف عدنان مردان

لسم البٌئة-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

665
86.31كركونصباحًٌونس عبد الرحمن دمحم علً

لسم البٌئة-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

666
79.06كركونصباحًاحمد صالح حمٌد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً



667
74.74دٌالىصباحًامٌمه علً سلمان

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

668
84.14كركونصباحًاٌالف هالل سعٌد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

669
المعهد التمنً 93.65صالح الدٌنصباحًحسن علً حسٌن

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

670
77.07صالح الدٌنصباحًحسٌن ٌشار علً

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

671
المعهد التمنً 92.83صالح الدٌنصباحًسوسن حمد خلف

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

672
81.5صالح الدٌنصباحًعبدالمادر عفر جابر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

673
80.26االنبارصباحًعالء دمحم عبد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

674
77.95كركونصباحًدمحم حسٌن انور

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

675
المعهد التمنً 86.49صالح الدٌنصباحًمختار احمد ربٌع

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

676
80.02كركونصباحًٌوسف شاهٌن شوكت

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

677
77.84كركونصباحًدٌانا شادمان احمد

لسم الكٌمٌاوي-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

678
88.99نٌنوىصباحًرٌسان اسماعٌل محمود

لسم الكٌمٌاوي-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

679
المعهد التمنً 83.91كركونصباحًروكان وطبان خلف

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

680
المعهد التمنً 69.74كركونصباحًعبدالجلٌل غانم عبدهللا

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

681
71.29صالح الدٌنصباحًعبدالمادر طه ٌعموب

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

682
71.64كركونصباحًعفرة دمحم عكاب

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً



683
المعهد التمنً 75.36كركونصباحًعلً ابراهٌم حمود

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

684
85.23صالح الدٌنصباحًفاطمة حبٌب دمحم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

685
80.6كركونصباحًفرٌك عبدالرحمن حسٌن

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

686
73.81نٌنوىصباحًممو عادل شٌفان

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

687
86.01صالح الدٌنصباحًنورالدٌن دمحم ابراهٌم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

688
70.49دٌالىصباحًٌوسف عبد هللا موسى

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

689
المعهد التمنً 88.41صالح الدٌنصباحًاحمد علً مطلك

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

690
77.92البصرةصباحًحامد عبدالمنعم محمود

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

691
77.27كركونصباحًعباس احمد خورشٌد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

692
المعهد التمنً 92.53صالح الدٌنصباحًعبدالستار خلف حمد

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

693
77.32بغدادصباحًعلً سعدي خلٌفة

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

694
المعهد التمنً 77.35كركونصباحًعمر نجم عبد الستار

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

695
المعهد التمنً 86.29صالح الدٌنصباحًفراس حسن عبد

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

696
المعهد التمنً 86.46صالح الدٌنصباحًدمحم حمٌد بحر

(صالح الدٌن)الدور/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

697
المعهد التمنً 95.13كركونصباحًمنٌب حمد خلف

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة

698
المعهد التمنً 70.01بغدادصباحًوائل خالد محمود

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة تكرٌتالجامعة التمنٌة الشمالٌة



699
85.44الدٌوانٌةصباحًحنان دمحم علً حسن

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

700
85.09الدٌوانٌةصباحًطٌبة جبار انٌمش

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

701
80.42المثنىصباحًمصطفى جواد كاظم جاسم

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

702
85.49الدٌوانٌةصباحًحوراء عبد الكاظم حسن

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

والمصرفٌة

703
87.19الدٌوانٌةصباحًزٌنب عباس حبٌب

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

والمصرفٌة

704
86.01الدٌوانٌةصباحًفاطمة عبد الحسٌن عبد الكاظم

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

والمصرفٌة

705
88.09الدٌوانٌةصباحًفاطمة كاظم سوٌد

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

والمصرفٌة

706
89.11الدٌوانٌةصباحًنوره عناد عبٌد

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

والمصرفٌة

707
89.47الدٌوانٌةصباحًاسراء نبٌل جاسم

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

708
91.15الدٌوانٌةصباحًزهراء محسن فاضل

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

709
91.25الدٌوانٌةصباحًمروه علً سعٌد

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

710
91.92الدٌوانٌةصباحًمصطفى نذٌر جواد

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

711
91.56الدٌوانٌةصباحًهجران جبر كزار

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المادسٌة

712
72.35الدٌوانٌةصباحًسجاد كتاب هادي

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االنتاج الحٌوانً-كلٌة الزراعة-جامعة المادسٌة

713
91.27بابلصباحًزهراء حسٌن محسن

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة المادسٌة

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة المادسٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب88.49ًالبصرةصباحًكرار ناظم طهٌل714ً

715
94.32الدٌوانٌةصباحًهدٌل عادل صالح

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة المادسٌة



716
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.83الدٌوانٌةصباحًمصطفى مسلم حسٌن

المادسٌة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة المادسٌةوزارة التربٌة

717
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.88الدٌوانٌةصباحًكاظم فاضل نصٌف

المادسٌة/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة المادسٌةوزارة التربٌة

718
المعهد التمنً 81.74الدٌوانٌةصباحًحسن علً فرحان

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

719
المعهد التمنً 80.24الدٌوانٌةصباحًحٌدر عزٌز عبٌد

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

720
المعهد التمنً 79.77بابلصباحًزهراء راهً عداي

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

721
المعهد التمنً 79.81الدٌوانٌةصباحًعلً عبد الحسن حزام

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

722
المعهد التمنً 84.65الدٌوانٌةصباحًحٌدر عبد االمٌر عبد

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

723
المعهد التمنً 80.96الدٌوانٌةصباحًعلً احمد عبد

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

724
المعهد التمنً 85.36الدٌوانٌةصباحًعلً عمٌل فاضل

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

725
77.35المثنىصباحًمهند علً أرضٌوي

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة المادسٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري84.27االنبارصباحًحنٌن اسماعٌل ابراهٌم726

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري90.43االنبارصباحًفرح سعود عبدالعزٌز727

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري88.36االنبارصباحًولار عبدالمادر عبدالكرٌم728

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.68ًنٌنوىصباحًافراح احمد حسن729

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.99ًنٌنوىصباحًزهراء سمٌر جمٌل730

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.95ًنٌنوىصباحًشهد دحام عبدهللا731

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب91.99ًنٌنوىصباحًورود عامر شعٌا732

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري92.34االنبارصباحًرنا فاضل عباس733

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري93.76االنبارصباحًهاجر عثمان عبد734

735
88.02االنبارصباحًعمار سلٌمان داود

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

736
91.34االنبارصباحًغسان دمحم خلٌف

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً



737
80.05االنبارصباحًدمحم مساعد علً

لسم الكٌمٌائٌة والبتروكٌمٌائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

738
73.56االنبارصباحًمهدي صالح شتٌوي

لسم الكٌمٌائٌة والبتروكٌمٌائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

739
77.22االنبارصباحًعمر دمحم حمٌد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

740
90.95كركونصباحًحنان نور الدٌن رشٌد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة االنبارالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

741
85.11االنبارصباحًسجى ماجد امٌن

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة االنبار

لسم علوم الحاسوب

742
89.81االنبارصباحًعلً عدنان حمٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة االنبار

لسم علوم الحاسوب

743
94.4االنبارصباحًهدٌل كامل حمود

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة االنبار

لسم علوم الحاسوب

744
74.92كركونصباحًدنٌا لممان دمحم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري

745
73.67البصرةصباحًمحمود دمحم ترٌان

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري

746
72.09دٌالىصباحًولٌد كاظم عبد الهادي

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري

747
المعهد التمنً 85.58صالح الدٌنصباحًاطٌاف عماد خلف

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

748
المعهد التمنً 87.44صالح الدٌنصباحًالبشٌر حبٌب عبدهللا

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

749
المعهد التمنً 87.01صالح الدٌنصباحًعبد حمود عبد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

750
المعهد التمنً 83.06صالح الدٌنصباحًعبدهللا ولٌد خالد

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

751
المعهد التمنً 82.51صالح الدٌنصباحًعبدالهادي صفاء هادي

(صالح الدٌن)الدور/االداري
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري87.83االنبارصباحًدمحم سامً محسن752

753
75.74بغدادصباحًوالء عمٌل حسٌن

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً



754
69.26مٌسانصباحًموسى علً موسى

لسم الحاسوب-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

755
معهد اعداد المدربٌن 74.23بغدادصباحًاحمد دمحم ثانً

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

756
84.09كركونصباحًاوزجان حسٌن شاكر

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

757
71.31واسطصباحًحسٌن عبد علً صخً

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

758
90.99البصرةصباحًرلٌة مهدي صالح

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

759
معهد اعداد المدربٌن 77.8بغدادصباحًعباس حاتم سكر

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطى

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا79.2بغدادصباحًعلً سعٌد هادي760

761
89.87االنبارصباحًدمحم علً فرحان

لسم الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-الجامعة العرالٌةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

762
78.82بابلصباحًافراح احمد عبدالكاظم

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

763
79.24بابلصباحًافٌاء عواد عبٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىالصوٌرة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

764
71.85بابلصباحًبنٌن عامر خضٌر

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

765
82.76بابلصباحًحنان شاكر ادنان

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

766
78.49بابلصباحًغدٌر صالح عبٌد

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

767
74.66بابلصباحًمصطفى شاكر جبر

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

768
91.61بابلصباحًنهاد حمٌد اسماعٌل

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

769
82.63بابلصباحًهناء عالء ابراهٌم

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة بابل

والمصرفٌة

770
90.41النجفصباحًاباذر مهدي خنٌاب

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل



771
91.35بابلصباحًزهراء محمود هاشم

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل

772
90.27النجفصباحًزٌنة صالح رجب

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل

773
95.03بابلصباحًعلً كرٌم سلمان

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل

774
90.72النجفصباحًعلً دمحم صالح

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل

775
90.49النجفصباحًفاطمة حمزة موسى

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة بابل

776
80.25بابلصباحًزهراء رافد محمود

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم للبنات-جامعة بابل

777
73.68بابلصباحًصباح عباس رشٌد

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم للبنات-جامعة بابل

778
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 82.61الدٌوانٌةصباحًدمحم حامد جمعة

المادسٌة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

779
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 90.4البصرةصباحًالزهراء ماجد صالح

البصرة/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

780
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 85.86واسطصباحًحسنٌن عبد الحسٌن محسن

واسط/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

781
78.06كربالءصباحًرنا دمحم عبد الرضا

النجف/المعهد التمنً فنون
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابل

782
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.64واسطصباحًعبد هللا مجٌد عبد

واسط/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

783
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 87.7الدٌوانٌةصباحًعلً رٌاض عبد العباس

المادسٌة/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

784
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 84.5واسطصباحًمصطفى خالد عبد العباس

واسط/الصباحً
لسم التصمٌم-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة الثمافةمعهد الحرف والفنون الشعبٌة85.6بغدادصباحًحسن سبع عودة785

786
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 85.8ذي لارصباحًعرفان لاسم عبد

ذي لار/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

787
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.5ذي لارصباحًعلً دمحم مالن

ذي لار/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة



788
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 86.56بغدادصباحًعلً ٌاسٌن ناصر

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

789
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.6الدٌوانٌةصباحًنور الحسٌن لاسم لائد

المادسٌة/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

790
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 89.98بغدادصباحًنور علً بدر

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

791
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 88.55النجفصباحًحسٌن علً نجم

النجف االشرف/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

792
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 76.72بغدادصباحًزٌدون عبد الكرٌم علً

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

793
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92بغدادصباحًنور الهدى طالب هادي

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون المسرحٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة بابلوزارة التربٌة

794
80.16بابلصباحًرفاه فوزي حلبوص

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

795
69.06بابلصباحًزٌنه سلطان عران

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

796
69.27بابلصباحًسكٌنه نوري مناف

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

797
70.6بابلصباحًفاطمة عبٌد علوان

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

798
84.52بابلصباحًمروة منذر رحٌم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

799
72.65بابلصباحًمروة مؤٌد هاشم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

800
81.37بابلصباحًنور محمود سكر

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

801
69.19بابلصباحًهدٌل فارس حافظ

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة بابل

802
المعهد التمنً 77.34الدٌوانٌةصباحًزٌنب ماجد سلمان

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم البٌئة-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

803
79.17كربالءصباحًحمزه حمٌد حمزه

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بابل



804
81.94بابلصباحًزهراء حٌدر فالح

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم العمارة-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

805
76.84بابلصباحًبهاء محسن حسٌن

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

806
المعهد التمنً 71.88واسطصباحًزمن فهد عوض

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الوسطى

807
76.14بابلصباحًزٌد جبار كدر

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

808
80.99بابلصباحًزٌد دمحم اكرٌم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

809
78.01بابلصباحًزٌنب فرٌد عبدالكاظم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

810
74.12بابلصباحًعلً مشتاق مسلم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

811
84.87بابلصباحًدمحم عادل عساف

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

812
85.75بابلصباحًعلٌاء حسٌن سعد

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

813
82.67بابلصباحًحسن علً جاسم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

814
81.88البصرةصباحًحسٌن جاسم هاشم

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

815
المعهد التمنً 81.03بابلصباحًرٌام صالح حسٌن

الصوٌرة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الوسطى

816
المعهد التمنً 75.87الدٌوانٌةصباحًزهراء حمزه دمحم

المادسٌة/التكنلوجً

جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

817
69.86بابلصباحًعبدهللا مرزون عبد

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

818
72.81بابلصباحًعمٌل مسلم طالب

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابل

819
81.56البصرةصباحًعلً احمد ٌوسف

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



820
المعهد التمنً 78.27ذي لارصباحًلنوت صادق عبدالرضا

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

821
المعهد التمنً 80.22ذي لارصباحًدمحم بشاره حسٌن

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة بابلالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

822
76.72بابلصباحًنهاد صلٌبً جاسم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم البولٌمرات والصناعات -كلٌة هندسة المواد-جامعة بابل

البتروكٌمٌاوٌة

823
82.06بابلصباحًزهراء ٌحٌى غازي

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المعادن-كلٌة هندسة المواد-جامعة بابل

824
78.59بغدادصباحًنبأ صباح عبود

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
لسم الرلابة -كلٌة التصادٌات االعمال-جامعة النهرٌن

المحاسبٌة والمالٌة

عام-كلٌة الحموق-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمن74.65ًبغدادصباحًمٌس كرٌم هلٌل825

826
بغداد /المعهد التمنً الطب89.06ًبغدادصباحًاالء دمحم صالح

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الوسطى

827
85.27المثنىصباحًحسن صبحً هادي

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترونٌة واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌن

828
معهد اعداد المدربٌن 82.42ذي لارصباحًكرار عماد كاظم

بغداد/التمنٌٌن
لسم االلكترونٌة واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الوسطى

829
76.78بابلصباحًدمحم فاضل عباس

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترونٌة واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌن

830
82.27المثنىصباحًمصطفى علً حسٌن مهدي

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلكترونٌة واالتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌن

831
75.14االنبارصباحًمحمود دمحم محمود

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

832
81.64البصرةصباحًحسن رحٌم علً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

833
81.71البصرةصباحًحٌدر عبدالمادر محسن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة النهرٌنالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

834
84.38كركونصباحًزبٌدة خالد عبد الحكٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم المعلومات -كلٌة هندسة المعلومات-جامعة النهرٌن

واالتصاالت

835
معهد اعداد المدربٌن 77.06ذي لارصباحًعباس فاضل دحام

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم المعلومات -كلٌة هندسة المعلومات-جامعة النهرٌن

واالتصاالت

836
85.42بغدادصباحًعباس موزان زاٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم المعلومات -كلٌة هندسة المعلومات-جامعة النهرٌن

واالتصاالت



837
معهد اعداد المدربٌن 77.86بغدادصباحًمرٌم دمحم وحٌد

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم المعلومات -كلٌة هندسة المعلومات-جامعة النهرٌن

واالتصاالت

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري78.46دٌالىصباحًاحمد اسد خلف838

839
78.18كركونصباحًاستبرق نهاد صالح

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري84.78دٌالىصباحًاطٌاب ولٌد كامل840

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري77.61دٌالىصباحًتماره لاسم عباس841

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري77.31دٌالىصباحًزهراء ستار حسٌن842

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري82.22دٌالىصباحًعذراء ٌحٌى فاضل843

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري86.18دٌالىصباحًغدٌر مكً جمٌل844

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري77.58دٌالىصباحًدمحم تحسٌن برٌسم845

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري86.83دٌالىصباحًسجى مهدي صالح846

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري78.73دٌالىصباحًنور عطا زٌدان847

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري78.08دٌالىصباحًامنة احمد جامل848

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري72.35دٌالىصباحًحوراء علً سالم849

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري72.51بغدادصباحًضٌاء الدٌن عامر وهٌب850

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري79.13دٌالىصباحًمصطفى فاروق ابراهٌم851

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري73.87دٌالىصباحًمصطفى ممداد سعٌد852

لسم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً االداري69.05دٌالىصباحًمهى عامر فالح853

854
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92.57دٌالىصباحًغسك عادل عبدالرزاق

دٌالى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

855
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92.68دٌالىصباحًكوثر لاسم دمحم

دٌالى/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

856
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 86.98دٌالىصباحًاٌة دمحم خلف

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

857
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 90.75دٌالىصباحًسرى احمد ولً

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

858
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 74.15بغدادصباحًعبد الرزاق ٌحٌى جمٌل

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

859
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 75.73بغدادصباحًمصطفى سنان مهدي

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة

860
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 91.22دٌالىصباحًمً لاسم حسٌن

دٌالى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالىوزارة التربٌة



861
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 80.2بغدادصباحًعلً دمحم مطشر

الكرخ األولى/الصباحً
وزارة التربٌة

لسم الفنون السٌنمائٌة -كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة دٌالى

والتلفزٌونٌة

862
72.13دٌالىصباحًاحمد محسن علً

لسم االتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

863
72.47دٌالىصباحًدالل عدوان ٌاسٌن

لسم االتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

864
71.77دٌالىصباحًنورس ابراهٌم هاشم

لسم االتصاالت-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

865
75.66دٌالىصباحًزهراء دمحم طالب

لسم االلكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

866
79.99كركونصباحًعبد الرحمن صالح اصغر

لسم االلكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

867
74.1دٌالىصباحًغفران رحمن علً

لسم االلكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

868
83.09دٌالىصباحًمرٌم لٌس حسٌن

لسم االلكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

869
83.6دٌالىصباحًمرٌم ٌاسٌن صالح

لسم االلكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

870
78.11دٌالىصباحًاحمد مصطاف خلٌل

لسم المدرة والمكائن الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

871
87.72دٌالىصباحًاسامه صالح دمحم

لسم المدرة والمكائن الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

872
83.99دٌالىصباحًحٌدر عامر صابر

لسم المدرة والمكائن الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

873
85.42البصرةصباحًزهراء لاسم جبر

لسم المدرة والمكائن الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

874
82.75دٌالىصباحًعمر عبد السالم ٌونس

لسم المدرة والمكائن الكهربائٌة-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

875
79.27دٌالىصباحًاٌه عباس عبد الكرٌم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

876
78.13دٌالىصباحًبالل علً احمد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً



877
82.34دٌالىصباحًعلً ٌاسٌن دلٌل

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

878
75.96دٌالىصباحًمحمود زهٌر عزٌز

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

879
75.95دٌالىصباحًهبة دمحم رحٌم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

880
73.79دٌالىصباحًنسرٌن علً عبد هللا

لسم المواد-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

881
82.76دٌالىصباحًشهد جاسم حمد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

882
79.5دٌالىصباحًعال ٌاسر عبد الرحمن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

883
78.89دٌالىصباحًلدس اسماعٌل عبد الخضر

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

884
75.41دٌالىصباحًٌونس فلح حسن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة دٌالىالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

885
70.23كربالءصباحًبتول احمد جواد

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

886
72.67كربالءصباحًبتول خلٌل كاظم

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

887
85.05كربالءصباحًبنٌن عبد الكاظم محسن

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

888
73.98كربالءصباحًرٌمان سلٌم هادي

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

889
70.28كربالءصباحًلوافل حٌدر عبد عون

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

890
72.41كربالءصباحًلمٌاء عذاب جساب

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

891
73.01بابلصباحًزٌنب راضً عباس

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

892
76.29بابلصباحًزٌنة مهدي حسٌن

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

والمصرفٌة



893
85.57كربالءصباحًبنٌن ٌعكوب ٌوسف

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

894
87.51بابلصباحًجنان رسول هادي

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

895
90.58كربالءصباحًزهراء احمد علً

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

896
91.85بابلصباحًسجى حسن فلٌح

المسٌب/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

897
71.94بابلصباحًسجى مجٌد هادي

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

898
90.58ذي لارصباحًمشاعل حٌدر جوده

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالءالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

899
83.05كربالءصباحًنبا صالح علً

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

900
76.29بابلصباحًوداد عواد كاظم

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كربالء

901
91.42النجفصباحًحنٌن مسلم عباس

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كربالء

902
بغداد /المعهد التمنً الطب89.39ًكربالءصباحًزهراء حسن عبٌس

المنصور
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كربالءالجامعة التمنٌة الوسطى

903
72.68كربالءصباحًاسراء كاظم مخٌلف

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة كربالء

904
76.73كربالءصباحًحوراء حٌدر عٌدي

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة كربالء

905
71.83كربالءصباحًندى عبد الساده ضاٌع

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم علوم الحاسوب-كلٌة العلوم-جامعة كربالء

906
82.95كربالءصباحًاسراء عادل حسن

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم ادارة المؤسسات -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

الفندلٌة

907
80.39كربالءصباحًاٌات عباس عطٌه

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم ادارة المؤسسات -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

الفندلٌة

908
89.9كربالءصباحًاٌمان عبد الكاظم عبد هللا

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم ادارة المؤسسات -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

الفندلٌة



909
90.22كربالءصباحًرنا حٌدر عبد عون

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم ادارة المؤسسات -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

الفندلٌة

910
85.97كربالءصباحًجعفر كرٌم مجٌد

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم السٌاحة الدٌنٌة -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

والحضارٌة

911
85.77كربالءصباحًزٌنب علوان شبٌل

كربالء/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم السٌاحة الدٌنٌة -كلٌة العلوم السٌاحٌة-جامعة كربالء

والحضارٌة

912
70.16بابلصباحًحسٌن طالب حمزة

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة كربالء

913
المعهد التمنً 79.22ذي لارصباحًاسامه سمٌر شرهان

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهرباء وااللكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالءالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

914
79.98كربالءصباحًاٌة صادق مثمال

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء وااللكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

915
82.25المثنىصباحًطٌبه دمحم مخٌلص

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء وااللكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

916
82.42كربالءصباحًفٌصل سعٌد فٌصل

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء وااللكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

917
85كربالءصباحًمحمود كامل ٌاسٌن

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم الكهرباء وااللكترونٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

918
82.75ذي لارصباحًحمزه راضً كاظم

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالءالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

919
88.58كربالءصباحًزٌد عبد المهدي زٌاد

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

920
77.54بابلصباحًزٌنب حسن جدوع

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

921
68.94بابلصباحًعبدهللا محمود عبٌد

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

922
76.21بابلصباحًعلً حٌدر عباس

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

923
87.98كربالءصباحًمرٌم عالء ٌاس

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

924
77.48واسطصباحًجواد دمحم جواد

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالءالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً



925
75.04بابلصباحًزهراء نهاد حسن

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

926
77.78بابلصباحًزٌنب جواد مطر

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

927
79.14كربالءصباحًصالح عبد الرضا طاشش

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

928
76.27المثنىصباحًعبد الرحمن وناس غضٌب

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

929
73.71بابلصباحًعلً فؤاد كاظم

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

930
83.84بغدادصباحًلٌث هٌثم عبد الهادي

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

931
81.2كربالءصباحًمجتبى احمد خضٌر

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

932
81.73كربالءصباحًمنتظر فاضل حمٌد

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

933
77.42النجفصباحًمٌثم عادل حسن

الكوفة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كربالء

934
79.87ذي لارصباحًاٌات غنً حسٌن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

935
82.14ذي لارصباحًحنان صادق كاظم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

936
79.15ذي لارصباحًحنان دمحم جاسم

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

937
87.24ذي لارصباحًرسل جعفر داخل

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

938
79.85ذي لارصباحًزٌنب علً فرحان

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

939
89.69ذي لارصباحًصادق جعفر ذٌاب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

940
81ذي لارصباحًصفا عادل عزٌز

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري



941
79.65ذي لارصباحًظافر علً عبدالوهاب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

942
86.73ذي لارصباحًزهراء علً عوده

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

943
91.44ذي لارصباحًزهراء فوزي بستان

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

944
90.87ذي لارصباحًزٌنب عطٌه فشاخ

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

945
78.35المثنىصباحًعلً كامل حسٌب

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

946
92.39ذي لارصباحًعمار صاحب حثال

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

947
81.47ذي لارصباحًنورس رزاق عبٌد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة ذي لار

والمصرفٌة

948
79.49ذي لارصباحًحٌدر مهدي محسن

لسم المحاصٌل الحملٌة-كلٌة الزراعة واالهوار-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً الزراعً

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب88.7ًالبصرةصباحًزهراء جواد كاظم كاٌم949

950
74.16ذي لارصباحًادٌان حٌدر مطر

عام-الشطرة/كلٌة الطب البٌطري-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً الزراعً

951
68.51ذي لارصباحًاٌات لطٌف هاشم

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

952
74.87ذي لارصباحًحٌدر داود خٌون

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

953
77.33ذي لارصباحًزهراء فرٌد مهدي

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

954
68.63ذي لارصباحًزٌنه فلٌح هاشم

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

955
73.49ذي لارصباحًساره لصً عبدالرزاق

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

956
73.73ذي لارصباحًدمحم رشٌد حسون

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري75كركونصباحًمرتضى ناصر حسٌن957



958
82.2ذي لارصباحًوجدان صادق كرٌم

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

959
71.96ذي لارصباحًورود دمحمحسٌن كرٌم

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

960
70.63ذي لارصباحًٌمٌن عبدالعظٌم عبداالمٌر

عام-كلٌة المانون-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري

961
82.88ذي لارصباحًاحمد ستار جعٌول

لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

962
82.55ذي لارصباحًاحمد صادق عبد

لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

963
المعهد التمنً 84.96ذي لارصباحًاسامه علً كاظم

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

964
المعهد التمنً 83.12ذي لارصباحًحٌدر سامً سكر

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

965
المعهد التمنً 81.21ذي لارصباحًعباس باسم حامد

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

966
82.82ذي لارصباحًنور جاسم علٌوي

لسم الكهربائٌة وااللكترونٌة-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

967
المعهد التمنً 75.8ذي لارصباحًاٌة ماجد كامل

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

968
المعهد التمنً 78.09ذي لارصباحًحسٌن علً حسٌن دمحم

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

969
74.23ذي لارصباحًدعاء راجً طبن

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

970
المعهد التمنً 75.77ذي لارصباحًزهراء جمعه جلوف

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

971
79.46ذي لارصباحًزٌنب مهدي جبر

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

972
المعهد التمنً 80.36ذي لارصباحًانفال صبح خلف

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

973
83.61البصرةصباحًحسن ناجح عبادي

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



974
82.27ذي لارصباحًدعاء مصطفى عاشور

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

975
74.74المثنىصباحًصفاء دمحم كاظم

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لار

976
المعهد التمنً 81.6ذي لارصباحًعذراء عبدهللا سلمان

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

977
المعهد التمنً 83.35ذي لارصباحًعلً كماز حسن

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

978
المعهد التمنً 85.3ذي لارصباحًمرتضى احمد محٌل

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة ذي لارالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

979
76.29ذي لارصباحًازهار صبٌح جخٌور

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة ذي لار

الحاسوب

980
82.58ذي لارصباحًسوسن محسن ضاٌف

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالناصرٌة/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب والرٌاضٌات-جامعة ذي لار

الحاسوب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري78.09كركونصباحًاحمد عزالدٌن عبد هللا981

982
80.51كركونصباحًاركان حمود مجٌد

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري77.6كركونصباحًحسٌن عباس عبد المادر983

984
90.34كركونصباحًرانٌة كرٌم تٌن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

985
85.98كركونصباحًرؤى فالح حسن

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

986
87.27كركونصباحًشهد خمٌس محجوب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري75.75االنبارصباحًعبدهللا حسٌن ٌوسف987

988
80.14كركونصباحًعمار معد طٌب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري77.83كركونصباحًكفاٌة دمحم حسٌن989

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري75.21كركونصباحًنور عبد الخالك مجٌد990

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري85.42كركونصباحًاٌمان عبد الرحمان عبد العزٌز991

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري83كركونصباحًزٌد خلف محمود992

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري82.94كركونصباحًعلً الرضا دمحم حم993ً

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري83.03صالح الدٌنصباحًفارس زٌدان فاضل994



عام-كلٌة التمرٌض-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً الطب90.08ًكركونصباحًصالح عباس صالح995

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب93.18ًنٌنوىصباحًاسراء حاتم دحام996

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب93.05ًنٌنوىصباحًرفل احمد محمود997

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب93.65ًنٌنوىصباحًشٌالن غانم شعبان998

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطب93ًنٌنوىصباحًعلً عبد عل999ً

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري70.25كركونصباحًاسٌل حسن احمد1000

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري72.9كركونصباحًاالء حسن حسٌن1001

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري69.32كركونصباحًخدٌجة جلٌل ابراهٌم1002

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري70.33كركونصباحًعبد الرحٌم عبدهللا خلٌفة1003

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري73.32كركونصباحًكولر عادل شكر1004

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري70.41كركونصباحًنزار عدنان باٌز1005

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري70.28كركونصباحًنفوس حمد حسٌن1006

لسم المانون-كلٌة المانون والعلوم السٌاسٌة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري69.66كركونصباحًنور ابراهٌم هادي1007

1008
المعهد التمنً 87.01كركونصباحًاحمد نوزاد هادي

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌة

1009
85.92كركونصباحًاحمد هشام دمحم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1010
90.12كركونصباحًامجد رٌكان فرحان

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1011
87.93االنبارصباحًعمر عبدالرحمن ابراهٌم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1012
93.91كركونصباحًمصطفى عالءالدٌن عزالدٌن

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1013
85.92االنبارصباحًمعتصم خوام احمد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1014
82.32كركونصباحًساره رمضان احمد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1015
92.62صالح الدٌنصباحًضحى دحام خالد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1016
المعهد التمنً 77.83كركونصباحًعبدالرحمن حسٌن حمود

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌة

1017
80.35دٌالىصباحًلوزان نرٌمان ناوخاص

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً



1018
82.79دٌالىصباحًدمحم عادل شوكت

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1019
85.72كركونصباحًئاسو اسماعٌل عمر

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1020
82.58كركونصباحًاحمد صاحب سهٌل

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1021
المعهد التمنً 81.23كركونصباحًخطاب عمر ناٌف

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌة

1022
88.35كركونصباحًسنكر خورشٌد عزٌز

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

1023
79.54االنبارصباحًصفاء سمٌر شاكر

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً

1024
المعهد التمنً 83.68بغدادصباحًمصطفى دمحم ٌحٌى

الحوٌجة/التكنلوجً
لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة كركونالجامعة التمنٌة الشمالٌة

1025
78.04نٌنوىصباحًفارس خلف عبو

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة كركون

لسم الحاسوب

1026
86.29كركونصباحًهاوناز صالح الدٌن عمر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة كركون

لسم الحاسوب

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري79.07واسطصباحًاسراء جعفر دمحم1027

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري80.98واسطصباحًانتظار مهدي عبود1028

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري80.05واسطصباحًسجاد انور سعد1029

1030
83.87بابلصباحًعبد هللا سفٌان عباس

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسط

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري87.87واسطصباحًكاظم جواد كاظم كصان1031

1032
78.86المثنىصباحًكوثر رحٌم صلو

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسط

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري84.42واسطصباحًمرٌم جباري علٌوي1033

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري83.98واسطصباحًمصطفى رشٌد شعالن1034

1035
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 92.55واسطصباحًنور علً ارحٌم

واسط/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة

1036
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 91.25واسطصباحًنورس سلٌم عجٌل

واسط/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة



1037
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 89.5واسطصباحًهدى نذٌر مزعل

واسط/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة

1038
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.47واسطصباحًٌاسر فائز عزٌز

واسط/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة

لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة83.52بغدادصباحًعلً جمال داخل1039

1040
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 82.85بغدادصباحًمرٌم شعالن كرٌم

الكرخ األولى/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة

1041
معهد الفنون الجمٌلة للبنٌن 79.84واسطصباحًمنتظر سلمان هالل

واسط/الصباحً
لسم الفنون التشكٌلٌة-كلٌة الفنون الجمٌلة-جامعة واسطوزارة التربٌة

1042
69.95بابلصباحًعالء نعٌم بشٌر

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة المانون-جامعة واسط

1043
86.14واسطصباحًابراهٌم رعد جبٌر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1044
73.24واسطصباحًابراهٌم عمٌل كرٌم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1045
80.86ذي لارصباحًاسراء فالح عبدالخضر

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً التكنلوجً

1046
71.46واسطصباحًزهٌر حٌدر عزٌز

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1047
المعهد التمنً 77.4ذي لارصباحًعلً كرٌم سعدون

الناصرٌة/التكنلوجً
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

1048
معهد اعداد المدربٌن 80.08واسطصباحًمؤمن بهجت عبد اللطٌف

بغداد/التمنٌٌن
لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطى

1049
88.14واسطصباحًامجد صادق جعفر

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1050
89.75واسطصباحًعباس فضل حسون

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1051
78.92واسطصباحًعلً جواد زاٌر

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1052
79.16واسطصباحًعلٌاء عبد الكرٌم فرحان

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1053
88.83واسطصباحًولٌد جوده ساجت

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً



1054
79.17واسطصباحًافراح مهدي فرهود

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1055
83.4واسطصباحًبٌداء دمحم دعدوش

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1056
79.86واسطصباحًحبٌب دمحم عبد الرزاق

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1057
81.28واسطصباحًزٌنب علً كطن

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1058
91.43واسطصباحًكرار حسن علً

لسم المٌكانٌن-كلٌة الهندسة-جامعة واسطالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

1059
81.26مٌسانصباحًشهد هاشم جبار

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
لسم -كلٌة علوم الحاسوب وتكنولوجٌا المعلومات-جامعة واسط

الحاسوب

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري69.29البصرةصباحًزهراء دمحم بالر1060

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري69.74البصرةصباحًزهراء دمحم جاسم1061

لسم ادارة االعمال-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً االداري69.79البصرةصباحًهبة حسب عبدهللا1062

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري92.18مٌسانصباحًاٌمان عدنان دمحم1063

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري76.71مٌسانصباحًدمحم حسن مهاوي1064

لسم االلتصاد-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري84.96مٌسانصباحًندوة عباس حسٌن1065

1066
معهد الفنون الجمٌلة للبنات 90.92البصرةصباحًٌمٌن ماجد عٌسى

البصرة/الصباحً
لسم التربٌة الفنٌة-كلٌة التربٌة األساسٌة-جامعة مٌسانوزارة التربٌة

عام-كلٌة التمرٌض-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً الطب93.13ًمٌسانصباحًمرٌم زٌارة جاسم1067

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب88.1ًالبصرةصباحًاحمد دمحم دواي1068

1069
86.38مٌسانصباحًاحمد عٌدان اطعٌمة

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

1070
80.85مٌسانصباحًزٌنة كاظم عجٌل

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

1071
87.55مٌسانصباحًشهد علً دمحم

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

1072
80.53مٌسانصباحًعلً احمد جبارة

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

1073
85.83مٌسانصباحًمسلم عمٌل عوٌد

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً



1074
75.48مٌسانصباحًنهاٌة وهم محوط

لسم الكهرباء-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

1075
92.04مٌسانصباحًمهدي نوري جواد

لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم النفط-كلٌة الهندسة-جامعة مٌسانوزارة النفطالبصرة/ معهد التدرٌب النفط89.22ًمٌسانصباحًحسن ماجد جمعة1076

1077
89.63المثنىصباحًاٌام امٌن شٌعوط

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1078
82.36المثنىصباحًخدٌجة عٌدان سلطان

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1079
82.66المثنىصباحًسجود كرٌم جمعه

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1080
84.36المثنىصباحًعتاب عجمً فرج

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1081
89.61المثنىصباحًكوثر عبدهللا ابو طوٌر

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1082
84.04المثنىصباحًمرٌم كاظم عبدهللا

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1083
82.37المثنىصباحًنور ستار عبدعلً

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1084
82.13المثنىصباحًهدى دمحم علوان

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

والمصرفٌة

1085
87.68المثنىصباحًاشواق جمٌل عباس

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1086
91.88المثنىصباحًرسل تركً جالب

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1087
92.62المثنىصباحًسهام دمحم كرٌم

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1088
93.28المثنىصباحًفاطمة صالح عبدالحسٌن

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1089
91.27المثنىصباحًفران عبدالحسن كاطع

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1090
85.36المثنىصباحًلماء علً عباس

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى



1091
89.99المثنىصباحًهناء كاظم زعان

الرمٌثة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

1092
94.16المثنىصباحًهٌفاء حاكم هادي

السماوة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة المثنى

عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة المثنىالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطب89.16ًالبصرةصباحًبنٌن كاظم حبٌب1093

1094
84.38المثنىصباحًحٌدر نعٌم هادي

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة المثنى

1095
76.39المثنىصباحًمأثر ماجد كامل

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة المثنى

1096
76.14المثنىصباحًنور كنور دمحم

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المدنً-كلٌة الهندسة-جامعة المثنى

1097
90.22نٌنوىصباحًدمحم احمد ابراهٌم

لسم التحلٌالت المرضٌة-كلٌة العلوم التطبٌمٌة-جامعة سامراءالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً

1098
75بابلصباحًزٌنب معٌوف محٌسن

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم المحاصٌل الحملٌة-كلٌة الزراعة-جامعة الماسم الخضراء

1099
83.61نٌنوىصباحًبالل عماد دمحم

لسم االتصاالت-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

1100
82.23نٌنوىصباحًلٌنا زٌاد سالم

لسم االتصاالت-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

1101
81.68نٌنوىصباحًماٌكل ماجد صبٌح

لسم االتصاالت-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

1102
82.5نٌنوىصباحًمصطفى ارشد مصطفى

لسم االتصاالت-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

1103
74.48نٌنوىصباحًفراس وعدهللا جاسم

لسم النظم والسٌطرة-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

1104
77.93نٌنوىصباحًدمحم صالح دمحم

لسم النظم والسٌطرة-كلٌة هندسة االلكترونٌات-جامعة نٌنوىالجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري87.94االنبارصباحًجوان بدري صبري1105

لسم االدارة العامة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري83.74االنبارصباحًعلً ساجد رشٌد1106

1107
87.28االنبارصباحًدعاء زٌاد لطٌف

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الفلوجة

والمصرفٌة

1108
87.88االنبارصباحًعبدالمهٌمن حمد دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
لسم العلوم المالٌة -كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الفلوجة

والمصرفٌة



عام-كلٌة المانون-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري92.66االنبارصباحًاالء جاسم دمحم1109

عام-كلٌة المانون-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري93.85االنبارصباحًعمر لاسم دمحم1110

عام-كلٌة المانون-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري95.84االنبارصباحًغفران سمٌر دمحم1111

عام-كلٌة المانون-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري93.16االنبارصباحًمٌران فالح دمحم1112

عام-كلٌة المانون-جامعة الفلوجةالجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري91.4االنبارصباحًنور احمد عبد1113

1114
91.56النجفصباحًشٌماء كامل جبار

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة جابر بن حٌان الطبٌة

1115
90.7النجفصباحًضً عبد اللطٌف خلٌل

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة جابر بن حٌان الطبٌة

1116
94.29بابلصباحًٌاس راضً راشد

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
عام-كلٌة الصٌدلة-جامعة جابر بن حٌان الطبٌة

1117
77.71كربالءصباحًمهدي طالب ابراهٌم

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة
لسم االنتاج الحٌوانً-كلٌة الزراعة-جامعة تلعفر

1118
84.72البصرةصباحًفاطمة مجٌد حمٌد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -كلٌة هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز

الهندسة البولٌمرات والبتروكٌمٌاوٌات

1119
85.64بغدادصباحًجعفر جبار نعٌس

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم -كلٌة هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز

الهندسة الكٌمٌائٌة وتكرٌر النفط

1120
82.59البصرةصباحًزهراء عبدهللا نجم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -كلٌة هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز

الهندسة الكٌمٌائٌة وتكرٌر النفط

1121
80.56البصرةصباحًمصطفى عبدالحسٌن عبدالرضا

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -كلٌة هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز

الهندسة الكٌمٌائٌة وتكرٌر النفط

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الحمدانٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري93.63نٌنوىصباحًرفل اسحك مارزٌنا1122

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الحمدانٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري85.19نٌنوىصباحًلٌث حنا نوح1123

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الحمدانٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري87.23كركونصباحًمٌنا لٌث جمٌل1124

لسم المحاسبة-كلٌة االدارة وااللتصاد-جامعة الحمدانٌةالجامعة التمنٌة الشمالٌةنٌنوى/المعهد التمنً االداري82.08نٌنوىصباحًولٌد خالد مجٌد1125

1126
81.47نٌنوىصباحًاوس مازن عبدهللا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال

1127
81.82نٌنوىصباحًعبدهللا علً ناطك

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال

1128
80.44نٌنوىصباحًفٌصل الٌاس موسى

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال

1129
87.87نٌنوىصباحًكوثر ٌاسر ٌحٌى

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال



1130
85.62نٌنوىصباحًوسام دخٌل علً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال

1131
82.57نٌنوىصباحًٌونس حمزة عباس

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً االداري
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

تمنٌات ادارة االعمال

1132
90.85كركونصباحًزبٌدة عباس خلٌل

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات االلكترونٌن والسٌطرة-كركون/الهندسٌة

1133
93.27كركونصباحًدمحم لاسم نجم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات االلكترونٌن والسٌطرة-كركون/الهندسٌة

1134
90.14كركونصباحًدمحم نجم عبدهللا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات االلكترونٌن والسٌطرة-كركون/الهندسٌة

1135
المعهد التمنً 80.83كركونصباحًمصطفى صباح علً

الحوٌجة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات االلكترونٌن والسٌطرة-كركون/الهندسٌة

1136
المعهد التمنً 87.54كركونصباحًمهند عزالدٌن كامل

الحوٌجة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات االلكترونٌن والسٌطرة-كركون/الهندسٌة

1137
82.7كركونصباحًحامد كٌالن دمحم فاتح

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف-كركون/الهندسٌة

1138
المعهد التمنً 84.52كركونصباحًعلً عٌسى كرٌم

الحوٌجة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الشمالٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف-كركون/الهندسٌة

1139
86.94كركونصباحًدمحم حٌدر شاكر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف-كركون/الهندسٌة

1140
84.16النجفصباحًمٌس سمٌر صاحب

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الحاسوب-كركون/الهندسٌة

1141
87.66كركونصباحًدٌمن صالح الدٌن نوري

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات المساحة-كركون/الهندسٌة

1142
90.01صالح الدٌنصباحًعماد عدنان شكور

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات المساحة-كركون/الهندسٌة

1143
84.89نٌنوىصباحًدمحم ماهر دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات المساحة-كركون/الهندسٌة

1144
82.28نٌنوىصباحًاطٌاف رعد ذنون

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1145
88.9نٌنوىصباحًاٌة سلوان عبدالكرٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة



1146
89.38االنبارصباحًزٌنب عمر علً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1147
85.54كركونصباحًصالح خالد صالح

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1148
81.08نٌنوىصباحًعبدالوهاب شعبان صالح

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1149
81.63نٌنوىصباحًلٌث ابراهٌم عزو

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1150
78.17كركونصباحًندوى نجاة عبدهللا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1151
88.46كركونصباحًنورا حسن حسٌن

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم هندسة تمنٌات الولود والطالة-كركون/الهندسٌة

1152
82.33نٌنوىصباحًدمحم باسل دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الزراعً
الكلٌة التمنٌة -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات االنتاج الحٌوانً-نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة

1153
81.65نٌنوىصباحًحسن سالم ٌونس

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الزراعً
الكلٌة التمنٌة -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات االنتاج النباتً-نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة

1154
86.56نٌنوىصباحًفالح ابراهٌم خضر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الزراعً
الكلٌة التمنٌة -الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات االنتاج النباتً-نٌنوى/الرشٌدٌة/الزراعٌة

1155
95.39بغدادصباحًاحمد صالح دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-كركون/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1156
94.14نٌنوىصباحًردٌنة ناظم شاكر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-كركون/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1157
94.68نٌنوىصباحًعبدالرحمن احمد ابراهٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-كركون/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1158
93.83نٌنوىصباحًفتحً عصام عبد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-كركون/الكلٌة التمنٌة المسم الطبً-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1159
94.14نٌنوىصباحًاٌاس مروان رشو

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات البناء واالنشاءات

1160
88.5نٌنوىصباحًرافد احمد حمٌد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات البناء واالنشاءات

1161
83.9نٌنوىصباحًزكرٌا هاشم ٌونس

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف



1162
85.23نٌنوىصباحًسٌف سعد حمادي

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف

1163
84.94نٌنوىصباحًعزبة صالح حمٌد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف

1164
87.28نٌنوىصباحًعزت ثامر فتحً

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف

1165
90.97نٌنوىصباحًدمحم مثنى سالم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات التبرٌد والتكٌٌف

1166
86.79نٌنوىصباحًحنٌن رافع حمادي

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات الحاسوب

1167
85.72نٌنوىصباحًسافٌور حنا شابا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات الحاسوب

1168
87.6نٌنوىصباحًعبدالرحمن دمحم هادي

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات الحاسوب

1169
85.21نٌنوىصباحًعذراء خٌري خلٌل

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات الحاسوب

1170
83.56نٌنوىصباحًحسام عامر دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1171
87.47نٌنوىصباحًطه هٌثم عبدالكرٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1172
79.34نٌنوىصباحًعمادالدٌن درٌد حمٌد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1173
88.34نٌنوىصباحًمروى ولٌد محمود

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1174
86.34نٌنوىصباحًمصطفى اٌاد طارق

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1175
82.59نٌنوىصباحًنصار عمر احمد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -الموصل/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الشمالٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1176
74.97ذي لارصباحًاستبرق سالم جخم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1177
75.6الدٌوانٌةصباحًامل ستار حسن

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال



1178
81.01مٌسانصباحًاٌات حضار كرٌم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1179
76.23ذي لارصباحًاٌمان حسن حنٌن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1180
84.99واسطصباحًاٌمان صالح طعٌمه

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1181
86.7بابلصباحًبنٌن احمد عباس

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1182
75.95الدٌوانٌةصباحًجعفر سرهٌد حرٌجة

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1183
80.53مٌسانصباحًحسٌن علً عودة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1184
74.23الدٌوانٌةصباحًدالٌا صالح هادي

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1185
91.36النجفصباحًزهراء جواد كاظم سلطان

الكوفة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1186
84.05الدٌوانٌةصباحًزهراء حسٌن طالب

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1187
79.43النجفصباحًزهراء عدنان عبد الزهرة

الكوفة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1188
89.25الدٌوانٌةصباحًزهرة مٌثم رزاق

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1189
77.88النجفصباحًزٌنب مرتضى سالم

الكوفة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1190
81.76مٌسانصباحًزٌنب نعمة خلوفً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1191
75.96بابلصباحًفاطمة سمٌر خضٌر

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1192
78.16كركونصباحًفاطمة عٌسى اصغر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1193
80.74مٌسانصباحًكرار زٌدان خلف

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال



1194
80.93مٌسانصباحًكرار فاخر غٌاض

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1195
74.7الدٌوانٌةصباحًلمٌاء عباس كامل

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1196
79.05ذي لارصباحًمنتهى صالح جوده

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1197
82.05مٌسانصباحًمؤمل دمحم حسٌن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1198
86.12النجفصباحًنورٌه محمود دخٌل

الكوفة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1199
77.4بابلصباحًهاجر فاضل عباس

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1200
87.81مٌسانصباحًهجران جاسم جابر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1201
85.04ذي لارصباحًهند نعٌم عوٌد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الكوفة/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1202
84.62بابلصباحًدالل مهدي عباس

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات االنتاج الحٌوانً-المسٌب/الزراعٌة

1203
88.56بابلصباحًعلً سالم هادي

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات االنتاج الحٌوانً-المسٌب/الزراعٌة

1204
84.6بابلصباحًمٌثم نزار ٌاس

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات االنتاج الحٌوانً-المسٌب/الزراعٌة

1205
82.1الدٌوانٌةصباحًحٌدر عباس عزٌز

الكوفة/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات االنتاج النباتً-المسٌب/الزراعٌة

1206
74.77بابلصباحًصباح سمٌر غلب

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات االنتاج النباتً-المسٌب/الزراعٌة

1207
78.09بابلصباحًابراهٌم جبار خضٌر

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات التربة والمٌاه-المسٌب/الزراعٌة

1208
79.4بابلصباحًحسٌن حازم عبد عون

المسٌب/المعهد التمنً الزراعً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

تمنٌات التربة والمٌاه-المسٌب/الزراعٌة

1209
86بابلصباحًرسل دمحم عبدالرضا

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات البناء واالنشاءات-المسٌب/الهندسٌة



1210
75.3المثنىصباحًأمنه هاشم جبار

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1211
85.8كربالءصباحًحسٌن علً احمد

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1212
75.41بابلصباحًدالٌا عادل كطوف

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1213
74.62بابلصباحًرٌام سلمان علً

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1214
69.91بابلصباحًضٌاء ٌاسٌن حسٌن

المسٌب/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1215
76.27كربالءصباحًعلً عادل جابر

كربالء/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1216
83.43البصرةصباحًعلً مهداوي جعفر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-المسٌب/الهندسٌة

1217

72.88بابلصباحًزهراء صباح سامً

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة االلسام -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات المكائن والمعدات -المسٌب/الهندسٌة

الزراعٌة

1218
89.69النجفصباحًسالم مالن كرٌم

وزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العالً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات التخدٌر-الكوفة/والطبٌة

1219
87.75النجفصباحًعلً صباح سٌف هللا

وزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العالً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات التخدٌر-الكوفة/والطبٌة

1220
87.76النجفصباحًعمار عادل خٌري

وزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العالً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات التخدٌر-الكوفة/والطبٌة

1221
88.82المثنىصباحًرباب عاجل طربول

الكوفة/المعهد التمنً الطبً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-الكوفة/والطبٌة

1222
91.26نٌنوىصباحًشهد احمد سلطان

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-الكوفة/والطبٌة

1223
90.95نٌنوىصباحًطه لٌس لاسم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-الكوفة/والطبٌة

1224
91.3نٌنوىصباحًمصطفى عامر عبدهللا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-الكوفة/والطبٌة

1225
91.07نٌنوىصباحًٌوسف احمد عامر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-الكوفة/والطبٌة



1226
89.63نٌنوىصباحًاسماء دمحم ابراهٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-الكوفة/والطبٌة

1227
88.51نٌنوىصباحًامنه هٌثم عبدالمادر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-الكوفة/والطبٌة

1228
83.08دٌالىصباحًحلٌمه حاتم دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-الكوفة/والطبٌة

1229
90.34نٌنوىصباحًرانٌا رٌاض عٌسى

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-الكوفة/والطبٌة

1230
86.3البصرةصباحًمرتضى عبدالرزاق طعمة

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
-النجف/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات االتصاالت

1231
معهد اعداد المدربٌن 76.53بغدادصباحًمصطفى عباس شنٌشل

بغداد/التمنٌٌن
الجامعة التمنٌة الوسطى

-النجف/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات الكترونٌات الطٌران

1232
95.51البصرةصباحًٌحٌى كاظم غالب

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
-النجف/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات الكترونٌات الطٌران

1233
80.25النجفصباحًبٌداء كرٌم جبار

النجف/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-النجف/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-جامعة الفرات االوسط  التمنٌة

لسم هندسة تمنٌات مٌكانٌن الموى

1234
91.16االنبارصباحًعمر عبدالكرٌم مهدي

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم التمنٌات المحاسبٌة

1235
91.64االنبارصباحًعمر ناٌف حسن

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم التمنٌات المحاسبٌة

1236
72.74بغدادصباحًكاظم ماجد رشٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم التمنٌات المحاسبٌة

1237
79.82بغدادصباحًهدى ٌاس خضٌر

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم التمنٌات المحاسبٌة

1238
79.71ذي لارصباحًاثار ثامر خلف

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1239
82.76صالح الدٌنصباحًاثٌر عبد الواحد هادي

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1240
82بابلصباحًاحمد حسٌن سعٌد

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1241
83.29االنبارصباحًاحمد شاكر عالوي

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال



1242
84.33كركونصباحًامٌرة جاسم كلوت

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1243
81.36كركونصباحًامٌرة غازي عمر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1244
84.26االنبارصباحًاٌمان صباح مطلب

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1245
79.98بغدادصباحًاٌه ماجد عبد هللا

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1246
82.48بغدادصباحًبتول سمٌر عبد الرضا

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1247
84.08كركونصباحًتازان حسن حمٌد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1248
80.44واسطصباحًثامر حسٌن بهلول

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1249
85.16بغدادصباحًحسن دمحم ابراهٌم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1250
75.81بغدادصباحًدعاء علً ماهر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1251
80.17بغدادصباحًدٌانا جواد عباس

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1252
78.91ذي لارصباحًرغد حسن محسن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1253
76.27بابلصباحًرلٌة جابر عباس

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1254
79.56بغدادصباحًرٌم حسن داود

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1255
93.25االنبارصباحًزٌنة علً حمادي

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1256
75.85ذي لارصباحًسالم رشٌد حمد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1257
80.61واسطصباحًسجى طه فٌصل

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال



1258
91.67كركونصباحًشامل عٌسى عبدهللا

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1259
82.02كركونصباحًصباح جمال أبراهٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1260
80.44واسطصباحًعذراء عبد علً شعٌبث

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1261
85.34كركونصباحًعذراء دمحم علوان

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1262
83.3واسطصباحًغدٌر عالء عطٌه

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1263
94.92االنبارصباحًغفران عبٌد عواد

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1264
80.87االنبارصباحًلتٌبة خالد احمد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1265
80.09بغدادصباحًكاظم عدنان كاظم

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1266
84.68بغدادصباحًكرار احمد كاظم

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1267
80.53بغدادصباحًمهند سعٌد عباس

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1268
88.22بغدادصباحًهدٌل هادي حسن

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1269
78.22بغدادصباحًهٌثم عامر خالد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة االعمال

1270
71.83الدٌوانٌةصباحًاحمد تحسٌن شاكر

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1271
72.93ذي لارصباحًاحمد عادل حواس

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1272
71.5ذي لارصباحًامنه حسٌن علٌوي

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1273
74.26بغدادصباحًاٌات عبدهللا محمود

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة



1274
82.02كركونصباحًبلسم دانون لطٌف

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1275
74.81بغدادصباحًحسن نجم دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1276
69.76الدٌوانٌةصباحًحسٌن باسم فنوخ

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1277
80.37واسطصباحًحنٌن جبار كامل

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1278
79.66كركونصباحًخضر عبد الستار محمود

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1279
74.08بابلصباحًرفل خضٌر علً

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1280
80.06واسطصباحًزهراء ابراهٌم هلٌل

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1281
75.8بغدادصباحًزٌنب عدنان حسن

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1282
85.06كركونصباحًشهد حمٌد شاكر

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1283
74.15ذي لارصباحًعابر عطشان سلمان

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالشطرة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1284
79.35واسطصباحًعباس هاشم خلٌف

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1285
75.17بغدادصباحًعبدهللا احمد علً

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد االدارة التمنً
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1286
80.39بابلصباحًعذراء عماد عبدعلً

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1287
78.83بغدادصباحًغفران رعد عبد الرزاق

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1288
70.21الدٌوانٌةصباحًكوثر ناصر عبد الجاسم

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1289
83.28كركونصباحًمرٌم محارب نصٌف

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة



1290
72.61الدٌوانٌةصباحًمرٌم ناجً حنش

المادسٌة/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1291
74.57بابلصباحًمصطفى حسٌن صاحب

بابل/المعهد التمنً االداري
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1292
79.47كركونصباحًمها علً احمد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1293
77.75ذي لارصباحًهشام عجٌل مٌش

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1294
80.7كركونصباحًهوازن كامل دحام

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1295
78.2كركونصباحًهٌمن ازاد غالب

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالحوٌجة/المعهد التمنً االداري
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات ادارة الجودة الشاملة

1296
84.28بغدادصباحًعمر مظفر دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىالرصافة/معهد االدارة
-الرصافة-بغداد/الكلٌة التمنٌة االدارٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المعلوماتٌة

1297
80.15كركونصباحًعصام فالح صدٌك

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات السٌطرة واالتمتة-بغداد/الكهربائٌة

1298
79.12كركونصباحًدمحم عبد المعٌن رشٌد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات السٌطرة واالتمتة-بغداد/الكهربائٌة

1299
70.82بغدادصباحًرفل انمار عبدالحمٌد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1300
90.8االنبارصباحًسفٌان محمود خلٌل

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1301
84.63البصرةصباحًعبدهللا مصعب موسى

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1302
84.03البصرةصباحًعلً نجٌب فالح

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1303
88.27البصرةصباحًعمر حسنٌن خضٌر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1304
92.64االنبارصباحًٌوسف حامد عبدهللا

الجامعة التمنٌة الوسطىاالنبار/المعهد التمنً التكنلوجً
الكلٌة التمنٌة الهندسٌة -الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة-بغداد/الكهربائٌة

1305
74.97بابلصباحًعلً صالح دمحم علً

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم -بغداد/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

تمنٌات المٌكانٌن التطبٌمً



1306
75.85بابلصباحًحمزة عباس عبد

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم -بغداد/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

تمنٌات مٌكانٌن الموى

1307
83.06بابلصباحًدمحم حكٌم نجم

بابل/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم -بغداد/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

هندسة تمنٌات المساحة

1308
70.97المثنىصباحًعبد االمٌر حسٌن عبادي

السماوة/المعهد التمنً التكنلوجً
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم -بغداد/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

هندسة تمنٌات المٌكاترونكس

1309
71.02بغدادصباحًمحمود خضٌر فاضل

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا
لسم -بغداد/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

هندسة تمنٌات المٌكاترونكس

1310
88.62بغدادصباحًعلً لطٌف جاسم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات االشعة

1311
88.69بغدادصباحًهاجر جواد كاظم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات االشعة

1312
92.79بغدادصباحًزهراء طالب علوان

وزارة الصحةمعهد المهن الصحٌة العالً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات التخدٌر

1313
78.37نٌنوىصباحًساره عمار طه

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات العالج الطبٌعً

1314
86.71بغدادصباحًدمحم مصطفى دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات العالج الطبٌعً

1315
80.3بغدادصباحًهدٌر عمٌل عطٌه

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات العالج الطبٌعً

1316
91.87نٌنوىصباحًاحمد عدنان حوران

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1317
91.53نٌنوىصباحًرضوان فارس عبدالواحد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1318
91.37نٌنوىصباحًزهراء ذنون سلطان

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1319
81.48واسطصباحًغفران صالح برغش

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1320
84.57بغدادصباحًكرار منذر سكران

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة

1321
87.49واسطصباحًحسن هادي حاشوش

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات صحة المجتمع



1322
92.44نٌنوىصباحًزٌدون غسان عبدالواحد

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات صحة المجتمع

1323
94.49نٌنوىصباحًعباس عصام دمحم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات صحة المجتمع

1324
93.18نٌنوىصباحًفرح ثامر فاضل

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات صحة المجتمع

1325
84.01بغدادصباحًبتول رٌاض اجعٌبر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد باب المعظم/المعهد الطبً
-بغداد/كلٌة التمنٌات الصحٌة والطبٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

لسم تمنٌات صناعة االسنان

1326
85.15بغدادصباحًاٌة فاضل دمحم

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

االعالن

1327
79.2بغدادصباحًرغد حامد حسن

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

االعالن

1328
82.24بغدادصباحًاحمد رٌاض خلف

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

التصمٌم الداخلً

1329
78.9بغدادصباحًسكٌنة حسن عالوي

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

التصمٌم الداخلً

1330
78.58النجفصباحًضٌاء مشكور حمٌد

النجف/المعهد التمنً فنون
جامعة الفرات االوسط  

التمنٌة

لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

التصمٌم الداخلً

1331
74.42بغدادصباحًنرٌمان صباح خضٌر

الجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبٌمٌة
لسم تمنٌات -كلٌة الفنون التطبٌمٌة-الجامعة التمنٌة الوسطى

التصمٌم الداخلً

1332

79.15ذي لارصباحًحٌدر احمد دعٌبل
المعهد التمنً 

الناصرٌة/التكنلوجً
الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

ذي /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم هندسة تمنٌات النظم الكهرومٌكانٌكٌة-لار

1333

90.98البصرةصباحًزٌنب ٌاسر جباري

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
ذي /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم هندسة تمنٌات النظم الكهرومٌكانٌكٌة-لار

1334

82.48البصرةصباحًعباس ناصر ابراهٌم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
ذي /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم هندسة تمنٌات النظم الكهرومٌكانٌكٌة-لار

1335

86.97البصرةصباحًعلً طالب جالب

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
ذي /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم هندسة تمنٌات النظم الكهرومٌكانٌكٌة-لار



1336

87.45البصرةصباحًدمحم جواد عبدالرزاق

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
ذي /الكلٌة التمنٌة االلسام الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم هندسة تمنٌات النظم الكهرومٌكانٌكٌة-لار

1337
89.24البصرةصباحًفاطمة جواد عرنوص

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-البصرة/والطبٌة

1338
86.29البصرةصباحًفاطمة صادق حامد

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-البصرة/والطبٌة

1339
89.58البصرةصباحًنمر عودة مسٌر

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-البصرة/والطبٌة

1340
87.85البصرةصباحًورود كاظم حبٌب

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات المختبرات الطبٌة-البصرة/والطبٌة

1341
88.47نٌنوىصباحًابوبكر احمد ابراهٌم

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-البصرة/والطبٌة

1342
80.48واسطصباحًحٌدر محسن سهر

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-البصرة/والطبٌة

1343
84.27البصرةصباحًزمن ٌاسر علً

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-البصرة/والطبٌة

1344
87.14ذي لارصباحًسجاد حمٌد عرنوص

الجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-البصرة/والطبٌة

1345
88.18نٌنوىصباحًلٌندا وعد اسحاق

الجامعة التمنٌة الشمالٌةالموصل/المعهد التمنً الطبً
الكلٌة التمنٌة الصحٌة -الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

لسم تمنٌات صحة المجتمع-البصرة/والطبٌة

1346
95.21البصرةصباحًامنة عمٌل عبدالرضا

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1347
90.98البصرةصباحًسكٌنة باسم دمحم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1348
93.46البصرةصباحًشٌماء محسن صالح

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1349
91.17البصرةصباحًعبدالرزاق خلدون دمحم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1350
88.53البصرةصباحًعلً ستار دمتري

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات المدرة الكهربائٌة

1351
71.82البصرةصباحًجواد عمٌل سالم

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات مٌكانٌن الحرارٌات



1352
78.74البصرةصباحًعبدهللا عبدعلً محسن

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات مٌكانٌن الحرارٌات

1353
81.58البصرةصباحًعمر عادل خلٌل

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات مٌكانٌن الحرارٌات

1354
84.4البصرةصباحًمجتبى عباس حبٌب

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -البصرة/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة تمنٌات مٌكانٌن الحرارٌات

1355
80.33مٌسانصباحًسعد رعد عٌال

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -مٌسان/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة التمنٌات الكهرومٌكانٌكٌة

1356
78.12مٌسانصباحًكرار حسٌن حنظل

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -مٌسان/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة التمنٌات الكهرومٌكانٌكٌة

1357
77.06مٌسانصباحًمصطفى مسٌر عباس

الجامعة التمنٌة الجنوبٌةالعمارة/المعهد التمنً التكنلوجً
لسم -مٌسان/الكلٌة التمنٌة الهندسٌة-الجامعة التمنٌة الجنوبٌة

هندسة التمنٌات الكهرومٌكانٌكٌة

485
82.26كركونصباحًابراهٌم بكر شاكر

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

478
80.89كركونصباحًاحمد دمحم احمد

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

482
88.4البصرةصباحًحنٌن صالح عبود

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

486
79.6كركونصباحًدانً ماهر ٌوسف

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الشمالٌةكركون/المعهد التمنً التكنلوجً

403
73.66دٌالىصباحًدعاء منذر مزاحم

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الوسطىبعموبة/المعهد التمنً التكنلوجً

484
87.61البصرةصباحًسكٌنة فائز عمران

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

399
70.92واسطصباحًسٌف عواد عبد

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الوسطىالكوت/المعهد التمنً التكنلوجً

480
89.35البصرةصباحًصفاء دمحم حسن

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

398
المعهد التمنً 75.36ذي لارصباحًضرغام مشتاق طالب

الناصرٌة/التكنلوجً
عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌة

483
88.07البصرةصباحًضٌاء عماد حسن

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً



402
82.71البصرةصباحًعباس ناجً انذٌر

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

481
88.71البصرةصباحًفاطمة ثامر علً

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

401
82.84البصرةصباحًدمحمالجواد مهدي صبري

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

400
83.19البصرةصباحًناصر علً ناصر

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الجنوبٌةالبصرة/المعهد التمنً التكنلوجً

عدم كفاٌة الخٌاراتالجامعة التمنٌة الوسطىبغداد/معهد التكنلوجٌا72.15بغدادصباحًنبا حمٌد ناج479ً


