
قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 65.14احيائييرا مناف احمد عبدالباقي1

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.14ادبيااكام محمد احمد حسن2

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.00تطبيقيابا الحسن حسين محمد عيسى3

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.43احيائيابا الحسن علي حسن صالح4

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.43تطبيقيابا الحسن علي عبد الزهره حسن5

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيابا الفضل صباح حمزه علوش6

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57ادبياباء جبار حربي عبدالرضا7

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.00تطبيقياباالحسن علي عدنان مهدي8

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.86تطبيقياباذر حيدر فرج لفته9

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14علمياباذر عبد علي خيون عباس10

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.00تطبيقياباذر عالء عبدالزهره علك11

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.86علمياباذر يحيى مكلف زعيبل12

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.43احيائيابان حسن مصطفى حمد امين13

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 75.14احيائيابتاهل عادل علي ويس14

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.00احيائيابتسام جاسم محمد علي15

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيابتسام حازم فيصل حسن16

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.43ادبيابتسام حميدي عزيز حميدي17

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 79.14علميابتسام رمضان محمد عبد18

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيابتسام سلمان خلف علي19

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.14ادبيابتسام عجد شبوط حسين20

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 64.57تطبيقيابتسام علي محمد يونس حيدر21

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.71ادبيابتسام كامل جالب علوان22

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 75.29ادبيابتسام وحيد سلمان زوير23

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 61.14علميابتهاج صدام جميل محمود24

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 72.57احيائيابتهاج لؤي حمود حسن25

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميابتهال احمد عبد ياسين26

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 74.14ادبيابتهال تركي عبد الحسين موسى27

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14احيائيابتهال جاسم زامل فرج28

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71علميابتهال جاسم عبدالزهرة عبدهللا29

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائيابتهال جبار هادي ابراهيم30

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيابتهال حافظ عبدالجليل الزم31

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.43احيائيابتهال حامد حسن محسن32

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيابتهال حسن عباس خضير33

866 من 1صفحة 
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قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 61.57تطبيقيابتهال حسن عزيز سليمان34

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميابتهال حسين عبد طعمه35

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86تطبيقيابتهال حيدر رضا داود36

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.86تطبيقيابتهال رشيد حميد عياش37

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29احيائيابتهال سعد عبد الحسن مهدي38

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57احيائيابتهال عارف شبل عيسى39

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57احيائيابتهال عبداالمير عبود راضي40

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.57علميابتهال عبدالعزيز عبدالزهره عبدهللا41

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميابتهال علي غافل جبر42

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيابتهال عوني زين العابدين صادق43

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.29ادبيابتهال قاسم عباس عوده44

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 59.29علميابتهال كاظم حسين محمد45

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86احيائيابتهال كاظم منصور علي46

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86احيائيابتهال كريم خلف سلمان47

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14تطبيقيابتهال محمد حاوي حميد48

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيابتهال محمد خليل اسماعيل49

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيابتهال محمد عبدهللا خلف50

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 59.14احيائيابتهال محمد مظهر خورشيد51

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 80.86احيائيابتهال موسى كريم ابراهيم52

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.43تطبيقيابتهال ناصر علوان صبيح53

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.14احيائيابرار احمد سالم احمد54

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 82.71احيائيابرار احمد محيسن يوسف55

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 74.29ادبيابرار حميدي رجب علي56

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.29احيائيابرار خالد ولي علي57

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.43ادبيابرار خلف مزعل مشاي58

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.57ادبيابرار صباح عياده الفي59

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.14احيائيابرار عصام ميري خلف60

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.29احيائيابرار فايق منصور عودة61

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.29تطبيقيابرار فيصل عبدالحسن علي62

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 71.86احيائيابرار كريم شنشول عبدهلل63

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيابرار محمود راضي نعمه64

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 68.57احيائيابرار مطرب حمود عبد65

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيابرار معمر اسماعيل دباش66

866 من 2صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.71تطبيقيابرار نبيل محمد علي حسين67

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57تطبيقيابراهيم احمد حسج عجرش68

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.14علميابراهيم احمد حسين فتح هللا69

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 60.86احيائيابراهيم احمد شكران جياد70

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.57تطبيقيابراهيم احمد فاضل احمد71

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيابراهيم احمد محسن زاير72

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيابراهيم ادريس زوبع مدهللا73

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيابراهيم ادهم مجيد محمد74

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيابراهيم اسامة محمد احمد75

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 51.71احيائيابراهيم اسماعيل فليح سبتي76

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.57احيائيابراهيم اشرف ابراهيم مالك77

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.14ادبيابراهيم اعبيد حمدان جدعان78

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29احيائيابراهيم الخليل عبدهللا حافظ عكله79

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.29احيائيابراهيم امجد كريم رستم80

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.57ادبيابراهيم انور محمد حسين81

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 67.71احيائيابراهيم بدر جاسب عبود82

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 68.43ادبيابراهيم ثامر كامل عبد83

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 79.57احيائيابراهيم جابر مهدي حمادي84

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 76.71احيائيابراهيم جاسم احمد جاسم85

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.43تطبيقيابراهيم جاسم محمد دخيل86

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيابراهيم جعفر جواد محمد87

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 78.00ادبيابراهيم جمهور محمد عواد88

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 82.71احيائيابراهيم جهاد جابر خلف89

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.71ادبيابراهيم جواد جهاد اسود90

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.29ادبيابراهيم حامد مهدي عبيس91

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميابراهيم حبيب راضي عبداالمام92

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 77.43تطبيقيابراهيم حربي هويدي جابر93

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29علميابراهيم حسن محمود ارحيم94

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبيابراهيم حسنين ابراهيم حسن95

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 63.86علميابراهيم حسين اعبيد ابراهيم96

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 64.43تطبيقيابراهيم حسين جاسم محمد97

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.29احيائيابراهيم حسين محمد فاضل رؤوف98

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميابراهيم حكيم عاجل طلب99

866 من 3صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.00ادبيابراهيم حمد فرج حسن100

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 64.86علميابراهيم حمدان غالب عبد101

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 58.43ادبيابراهيم حميد حرز عزيز102

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.14تطبيقيابراهيم حيدر ثابت حسن103

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.14ادبيابراهيم خالد جمعة عبدهللا104

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.71ادبيابراهيم خالد روحان منصور105

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيابراهيم خالد ناجي محمد106

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.71احيائيابراهيم خالد ناظم فياض107

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيابراهيم خضير عباس عبد108

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 81.71ادبيابراهيم خلف فاضل عباس109

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 77.71علميابراهيم خليل ابراهيم احمد110

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيابراهيم خليل ابراهيم جواد111

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيابراهيم خليل ابراهيم قاسم112

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقيابراهيم خليل ابراهيم ياسين113

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.43ادبيابراهيم خليل بشير راكان114

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.43احيائيابراهيم خليل حسين صالح115

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.57تطبيقيابراهيم خليل صابر محمد116

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيابراهيم خليل مصطفى علي117

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 91.00علميابراهيم خليل ياسر خضير118

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميابراهيم داود سلمان سعيد119

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.14احيائيابراهيم رافع احمد عبدهللا120

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.71تطبيقيابراهيم رحيم خلف موسى121

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.71ادبيابراهيم رحيم عيسى ناصر122

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 65.71علميابراهيم رسول نعمه مهدي123

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 67.00علميابراهيم رسول يونس عباس124

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 95.86علميابراهيم رعد رشاد يعقوب125

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 61.14ادبيابراهيم رمضان محمد عبدهللا126

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 67.43ادبيابراهيم رياض صبار فهد127

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 80.00احيائيابراهيم رياض طه حمادي128

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.71تطبيقيابراهيم رياض عباس جواد129

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 74.29تطبيقيابراهيم ساجد كريم سبع130

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57ادبيابراهيم سالم حاتم موسى131

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيابراهيم سامي واشي علوان132

866 من 4صفحة 
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قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.57ادبيابراهيم ستار احمد محمد133

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيابراهيم سعد ابراهيم رعد134

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 79.86احيائيابراهيم سعد عباس احمد135

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 66.29علميابراهيم سعد عبد حسين136

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 70.86تطبيقيابراهيم سعدون عبد سبتي137

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.29ادبيابراهيم سالم جاسم محمد138

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14تطبيقيابراهيم سلمان حمزة عبيد139

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيابراهيم سلمان خلف وزير140

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.43احيائيابراهيم شاكر محمود علي141

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 59.86علميابراهيم شاكر محمود علي142

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيابراهيم شهاب احمد مطر143

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14تطبيقيابراهيم شهاب الدين احمد عبد الواحد144

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.43علميابراهيم شياع لفته جابر145

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.29احيائيابراهيم صالح احمد رشيد146

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.71احيائيابراهيم صالح يونس حسن147

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.00احيائيابراهيم صباح حسين علي148

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.43ادبيابراهيم صباح حمد خلف149

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 73.14تطبيقيابراهيم صدام ابراهيم بريس150

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيابراهيم صالح عواد محمد151

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29احيائيابراهيم طارق ابراهيم نايف152

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.64احيائيابراهيم طالل جاسم محمد153

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 89.29احيائيابراهيم عادل حسن محمد154

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.57احيائيابراهيم عامر حميدي جاسم155

قسم ادارة المؤسسات الفندقية- كلية العلوم السياحية - جامعة كربالء 59.00احيائيابراهيم عامر رحمن عزيز156

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.00ادبيابراهيم عامر طه حمودي157

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71تطبيقيابراهيم عامر هادي غلوم158

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.71احيائيابراهيم عباس عطروز مطلك159

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيابراهيم عباس نومي طعمه160

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71علميابراهيم عبد االمير محمد حسين161

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.86تطبيقيابراهيم عبد الزهرة محمد سلمان162

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57علميابراهيم عبد القادر صالح حمزة163

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29علميابراهيم عبدالحميد مجيد عبدالجبار164

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 61.14ادبيابراهيم عبدالخالق ذاكر يعقوب165

866 من 5صفحة 
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قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14علميابراهيم عبدالخالق سعدون رمضان166

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.29ادبيابراهيم عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرزاق167

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 80.14علميابراهيم عبدالرحيم عبدالرسول عبدالرحيم168

قسم تقنيات االنتاج الحيواني- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 62.57علميابراهيم عبدالقادر محمد بالل الياس169

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيابراهيم عبدهللا ابراهيم محمود170

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.00علميابراهيم عبدهللا كسار فياض171

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 75.00علميابراهيم عبود شواي مهودر172

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.57علميابراهيم عدنان عبدهللا عبدالرحمن173

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 68.71ادبيابراهيم عدي ابراهيم فرمان174

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيابراهيم عزيز غالم خليف175

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيابراهيم عصام جمال عبد الصاحب176

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.43تطبيقيابراهيم عظيم موسى عبد177

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.86ادبيابراهيم عالء احمد حسين178

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.43احيائيابراهيم عالء الدين عبد السادة ناصر179

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.00تطبيقيابراهيم علي ابراهيم عبد الكريم180

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.71احيائيابراهيم علي احمد خضر181

ميكانيك القدرة- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.29تطبيقيابراهيم علي بهجت احمد182

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.57علميابراهيم علي حربي رسول183

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 75.00تطبيقيابراهيم علي حسين علي184

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00تطبيقيابراهيم علي سلمان دهر185

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميابراهيم علي هاشم جبر186

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.14تطبيقيابراهيم عمار ابراهيم شهاب187

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبيابراهيم عمر ياسين طه188

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.00علميابراهيم غانم ذياب حسن189

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.00علميابراهيم فاتح خسرو حسن190

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.14ادبيابراهيم فالح مهدي سالم191

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيابراهيم فراس ابراهيم فرج192

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 93.71علميابراهيم فالح محمود محمدعلي193

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.00تطبيقيابراهيم قاسم مجيد رشيد194

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.14احيائيابراهيم قيس حمد جاسم195

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71احيائيابراهيم كامل فرحان حسن196

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.00علميابراهيم كريم جودر هلو197

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيابراهيم كريم عبيد مزبان198

866 من 6صفحة 
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 81.29احيائيابراهيم كعيد صكر داود199

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.14احيائيابراهيم الزم اسماعيل ابراهيم200

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيابراهيم لطيف عمر جمعه201

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.14تطبيقيابراهيم ليث عبد الرضا سلمان202

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.14علميابراهيم ماجد حميد محمد203

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبيابراهيم محسن يونس غزال204

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.71ادبيابراهيم محمد ابراهيم جاسم205

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.14علميابراهيم محمد ابراهيم طالب206

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.86احيائيابراهيم محمد جمعة جابر207

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيابراهيم محمد حسين حسن208

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.14ادبيابراهيم محمد حسين علي209

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.86علميابراهيم محمد خنيفس راضي210

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 66.43احيائيابراهيم محمد سالم احمد211

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيابراهيم محمد ساير عسكر212

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57ادبيابراهيم محمد عبادي عبد213

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيابراهيم محمد عباس فارس214

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 74.00تطبيقيابراهيم محمد عبدالرزاق عبدالوهاب215

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.00احيائيابراهيم محمد عبود مهدي216

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 65.86ادبيابراهيم محمد علوان جاسم217

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 67.14تطبيقيابراهيم محمد علي حسين218

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميابراهيم محمد فائق محمود219

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.29تطبيقيابراهيم محمد كطران طاهر220

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 81.86احيائيابراهيم محمد مجيد رسولي221

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 60.57تطبيقيابراهيم محمد مهدي صالح222

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.00احيائيابراهيم محمود عبدالعزيز محمود223

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 75.29تطبيقيابراهيم محمود ياسين ضايع224

قسم اللغة العربية- كلية الفقه - جامعة الكوفة 64.00علميابراهيم مردان عبدزيد مزهر225

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقيابراهيم مسلم غانم جابر226

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.14تطبيقيابراهيم مصطفى عبدالقادر يوسف227

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.14علميابراهيم مصطفى محمود محمد228

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.43ادبيابراهيم مقداد حسني موسى229

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.00ادبيابراهيم منير ابراهيم اسماعيل230

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.14ادبيابراهيم منير حسن ياسين231
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.57تطبيقيابراهيم موفق ابراهيم محمود232

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 62.71ادبيابراهيم موفق كاظم احمد233

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 82.67علميابراهيم ناجي حوار ظاهر234

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيابراهيم نجاح فاضل صالح235

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 67.14احيائيابراهيم نزار ابراهيم كاظم236

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 58.57ادبيابراهيم نور رحيم صليبي237

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيابراهيم هاشم محمد يوسف238

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.86تطبيقيابراهيم هامل زغير اسيود239

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.57ادبيابراهيم وحيد عبد هاني عوفي240

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.14احيائيابراهيم وليد طاهر شيتاوي241

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبيابراهيم وليد نجم عبدهللا242

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 71.57تطبيقيابراهيم وميض ابراهيم محمد243

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00علميابراهيم ياسين صالح محمد244

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.57احيائيابراهيم ياسين محمود غزال245

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيابرهيم محمود ابراهيم صالح246

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.43ادبيابنيان زيدان عبدالهادي محمد247

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.71تطبيقيابو الحسن سمير عبد هللا محمد248

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71احيائيابو الحسن عبدهللا رحيم مجمان249

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.14تطبيقيابو الحسن علي مونس اسماعيل250

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 76.86تطبيقيابو الفضل فايز حسن فهد251

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.14ادبيابو بكر اركان عبد القادر مجيد252

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 82.43علميابو بكر خالد مطلب حسين253

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيابو بكر ستار خليفه طعمه254

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.14احيائيابو بكر ضياء توفيق فاضل255

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيابو بكر عادل ابراهيم حسن256

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.86ادبيابو بكر هاني ياسين احمد257

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيابو ذر عدنان حسن جلعوط258

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 77.43تطبيقيابوالحسن سهيل نجم حسون259

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 67.43تطبيقيابوالحسن شاكر هاب متليك260

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.00تطبيقيابوالحسن صادق كاظم محمد261

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.57ادبيابوالحسن علي عبدالهادي عبدعلي262

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.14ادبيابوالحسن علي كاظم عبيد263

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 76.71تطبيقيابوالحسن علي كريم عجيل قيطان264
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.86ادبيابوالحسن عماد فاضل الربيعي265

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57علميابوالحسن فارس عبدالصمد صالح266

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 63.00احيائيابوالحسن فارس كشوش سعيد267

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 79.14علميابوالحسن فالح عطيه حميدي268

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.14احيائيابوالحسن كريم هالل شناوه269

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.14تطبيقيابوالعباس علي ميس غطش270

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.14تطبيقيابوالفضل حميد عطيه جوده271

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.29احيائيابوالفضل يحيى طعمه جياد272

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57احيائيابوالقاسم حسن سودي بديوي273

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.14ادبيابوبكر اسعد اسماعيل ماجد274

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميابوبكر حميد رشيد عجمي275

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.86ادبيابوبكر زاهد عبدالعليم قاسم276

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 91.29احيائيابوبكر صديق عباس مصطفى277

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيابوبكر محمد سليمان يوسف278

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.43احيائيابوبكر محمد عليوي عبد279

قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة بابل 88.43علميابوذر خالد حمزة شناوه280

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.29احيائيابوطالب خضر عباس سلمان281

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 85.86احيائيابوعبيدة عامر علوان حسين282

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميابوعبيده ناطق خزعل علي283

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29احيائياتيال صالح محمد نوري لطيف284

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.71احيائياثار حياوي شهيد جواد285

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 70.43علمياثار قتيبه مجيد حميد286

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.43ادبياثمار خيرهللا سعدون شويعي287

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.29علمياثمار زهير عبد مسلم مهدي288

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.43ادبياثمار عارف راشد عذاب289

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.00ادبياثمار عدنان كريم ياسر290

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علمياثمار منهل حميد كاظم291

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائياثير احمد حاتم عبد292

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 63.86ادبياثير احمد حسين فياض293

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.33ادبياثير احمد زيدان خليف294

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 64.71علمياثير احمد فرحان حمد295

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.71علمياثير احمد مشرع جداح296

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.43علمياثير جاسم محمد احمد297
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عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.14تطبيقياثير جعفر طالب عبد298

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.43علمياثير حسن شهيد عبود299

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.29ادبياثير حسين رشيد صالح300

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71ادبياثير ذيبان جابر لفتة301

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.86ادبياثير روكان حسين علوان302

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 66.00ادبياثير سعد ظاهر محمد303

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 62.14ادبياثير شهيد واوي فرحان304

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.14تطبيقياثير طالب ثاجب علي305

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.29احيائياثير عبد الكاظم امين محمد306

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.71علمياثير عبدالباري يعقوب كشمر307

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.00احيائياثير عدنان مالح مطلك308

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائياثير علي محمد نزال309

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86تطبيقياثير ماجد حميد علي310

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86تطبيقياثير ماجد سكر سلطان311

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00علمياثير محمد جياد غالب312

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علمياثير مؤيد حسين علوان313

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علمياجتهاد كاطع كوشان عكلة314

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 67.71احيائياحسان بسمان شنون حسن315

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.29علمياحسان جبار راشد بزون316

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.29علمياحسان جليل خلف زاير317

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 73.14احيائياحسان جميل خلف عكوب318

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.86علمياحسان خزعل علي محمد319

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.29احيائياحسان دبيس بادي جاسم320

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.43ادبياحسان صاحب نافع عجيل321

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 61.71تطبيقياحسان صباح زبل يتيم322

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.29تطبيقياحسان صالح جاسم محمد323

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.00احيائياحسان طه صاحب حسن324

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.29ادبياحسان عادل حسين كاظم325

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 69.29علمياحسان عبد شدهان عيدان326

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.29احيائياحسان عبدالقادر خضر سليمان327

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.86ادبياحسان عبدالكريم راضي محمد328

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.86ادبياحسان عبدالهادي مهدي شريف329

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 83.86علمياحسان كاظم حرامي عليوي330
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائياحسان كريم علوان حمادي331

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 72.29احيائياحسان محمد سلمان علي332

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86احيائياحسان محمد علي حمةرضا333

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 70.86علمياحسان محمود دحام فاضل334

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علمياحسان مال عجاج صالح335

قسم الطاقة- المسيب /كلية الهندسة- جامعة بابل 70.00علمياحالم ابراهيم حسن الشمري336

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.29احيائياحالم حلمي شكور عباس337

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبياحالم خالد حسن حمود338

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبياحالم خزعل عبيد شهد339

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 86.00ادبياحالم خضير شهد صريع340

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.43علمياحالم شالل فاضل مشعب341

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 84.29ادبياحالم شنين غافل راضي342

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 67.43احيائياحالم صالح عباس سلمان343

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 58.83ادبياحالم عباس مذخور شبيل344

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14علمياحالم عبد الحميد مجيد عبد العزيز345

قسم الفنون المسرحية- كلية الفنون الجميلة - جامعة الموصل 68.00علمياحالم عبدالرزاق محمود عبدهللا346

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.43علمياحالم فاضل كاظم ناهي347

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29احيائياحالم كامل كريم جبر348

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.00ادبياحالم محمد جاسم عكله349

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.86ادبياحالم محمد منصور عيال350

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57احيائياحالم ناصر نوري عبد القادر351

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.86احيائياحالم يعقوب محمد قاسم352

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.86ادبياحمد ابراهيم احمد محمد353

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.43احيائياحمد ابراهيم جليل محمود354

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علمياحمد ابراهيم حاجم فرحان355

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائياحمد ابراهيم حسين يونس356

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 65.29ادبياحمد ابراهيم حمد خلف357

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 74.00علمياحمد ابراهيم صالح حسين358

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 77.57ادبياحمد ابراهيم صالح سالمه359

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 66.71علمياحمد ابراهيم عبد الواحد شحيت360

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 75.29علمياحمد ابراهيم عطوان حاجم361

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائياحمد ابراهيم عويد حمود362

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.86تطبيقياحمد ابراهيم لطيف عجيل363
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 81.43علمياحمد ابراهيم محمد عبدهللا364

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائياحمد ابراهيم محمد علي365

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57ادبياحمد ابراهيم ناصر ياسين366

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 83.57علمياحمد ابراهيم يعقوب حسن367

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.29تطبيقياحمد ابرهيم طالب خضر368

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 74.43احيائياحمد ابي شكر محمود369

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.57ادبياحمد احسان علوان مهدي370

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.71ادبياحمد ادريس محمد مصطفى371

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.14علمياحمد اركان عبدالرزاق معروف372

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 66.29علمياحمد ازهر ياسين عبدهللا373

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 59.71ادبياحمد اسماعيل ابراهيم عبدهللا374

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائياحمد اسماعيل خطاب بدر375

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 65.57تطبيقياحمد اسماعيل خليل احمد376

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.67ادبياحمد اسماعيل عادل عمر377

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 77.29احيائياحمد اسماعيل فرحان محمد378

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائياحمد اسماعيل مناور مضحي379

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86تطبيقياحمد اسوادي محمد احمد380

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 87.86علمياحمد اطعيمه ضايف فهاد381

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.86احيائياحمد اكرم جابر شاكر382

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.14علمياحمد البشير عدنان عبد الرحمن محمد383

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43تطبيقياحمد المصطفى شاكر رحيم فياض384

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.29علمياحمد امجد عزالدين ايوب385

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 64.86علمياحمد انمار ناجي ابراهيم386

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.14احيائياحمد انور احمد علي387

قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبياحمد اياد جليل اسماعيل388

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57احيائياحمد اياد خضير محسن389

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.71تطبيقياحمد اياد عبد االله احمد390

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائياحمد اياد لطيف عماش391

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقياحمد اياد مظلوم محيميد392

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.14ادبياحمد باسم صالح بكر393

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14علمياحمد باسم طعمه حسين394

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.57علمياحمد باسم عبد اللطيف خلف395

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.14تطبيقياحمد باسم عودة وريوش396
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.14احيائياحمد باسم كاظم جواد397

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 72.57علمياحمد باسم محمد لفته398

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 64.29احيائياحمد باقر غانم مسير399

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 64.43ادبياحمد بختيار عبدالقادر اسماعيل400

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 68.86علمياحمد بدر خلف عباس401

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائياحمد بدر عالوي محمد402

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.43ادبياحمد بدرالدين عبدالجبار اكرم403

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.86تطبيقياحمد بدري كاظم غلفص404

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.86ادبياحمد بدور احمد لطيف405

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.86تطبيقياحمد بدوي خالد عمر406

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.86ادبياحمد بديوي كويطع عودة407

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.29ادبياحمد برهان ابراهيم عمر408

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 82.00احيائياحمد بسام دحام حامد409

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57احيائياحمد بسمان عيسى كاظم410

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.57تطبيقياحمد بشار محمود رشيد411

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.86تطبيقياحمد بشار هاشم خضر412

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.43احيائياحمد بلو مولود محمد413

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.57علمياحمد تالي عيدان فهد414

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 62.43علمياحمد تايه رحيل مشني415

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.00تطبيقياحمد توفيق عربي حسين416

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.29احيائياحمد ثامر عبدالعزيز يوسف417

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.43ادبياحمد ثامر عبود خلف418

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبياحمد ثامر عالوي عبد419

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.57علمياحمد ثامر مخور طاهر420

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 70.71احيائياحمد ثاير احمد بكر421

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 65.29ادبياحمد ثائر جاسم عبد422

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.43علمياحمد جابر عبد عبود423

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.29احيائياحمد جابر كاظم اسود424

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علمياحمد جابر ياسر داود425

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.71ادبياحمد جاسب اسماعيل مكطاف426

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.14ادبياحمد جاسب عبد الحسين صيهود427

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 81.29علمياحمد جاسم احمد حسين428

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.43تطبيقياحمد جاسم جواد كاظم429
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قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.29تطبيقياحمد جاسم داخل عبد430

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 64.14علمياحمد جاسم سعيد ناصر431

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 76.86تطبيقياحمد جاسم علي جاسم432

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 68.71ادبياحمد جاسم كاظم عبدهللا433

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 73.29علمياحمد جاسم كاظم لعيبي434

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71ادبياحمد جاسم محمد احمد435

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علمياحمد جاسم محمد حطحوط436

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 61.83ادبياحمد جاسم محمد عبدهللا437

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29علمياحمد جاسم محمد علي438

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.43ادبياحمد جاسم محمد علي439

قسم تقنيات ادارة االعمال- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 76.29علمياحمد جاسم محمد مطيلج440

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 86.29احيائياحمد جاسم محمد نعيم441

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبياحمد جاسم محمد نور442

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.86ادبياحمد جاسم محمد يونس443

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.00علمياحمد جاسم ياسر حسين444

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 66.86تطبيقياحمد جامل عوفي لعيبي445

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقياحمد جبار زياره جاسم446

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 59.57علمياحمد جبار صبيح حديد447

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 67.86علمياحمد جبار عبدهللا احمد448

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71احيائياحمد جبار كلف شنان449

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 74.29تطبيقياحمد جبار لطيف مبارك450

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.14ادبياحمد جخدو حسين عويد451

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43تطبيقياحمد جشعم هالل صالح452

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 86.57علمياحمد جعفر احمد خضير453

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.86ادبياحمد جعفر صبار عبدالحسن454

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائياحمد جعفر هاشم كاظم455

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائياحمد جعفر وهد هليل456

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 73.71علمياحمد جالب حمود جريو457

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 76.00علمياحمد جالل عبدهللا جاسم458

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 88.14علمياحمد جالل عبدهللا حسين459

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43تطبيقياحمد جالل عبوده مايع460

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائياحمد جليل شيال غدير461

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 67.14تطبيقياحمد جمال خليل ابراهيم462
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قسم وقاية النبات- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 59.57علمياحمد جمال صديق اسماعيل463

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43تطبيقياحمد جمال عبدالجبار حمادي464

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.57علمياحمد جمعة عبدالنبي علوان465

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.14تطبيقياحمد جمعة لعيبي عليوي466

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 83.71علمياحمد جمعه حسين حمد467

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائياحمد جمعه غضبان مرعب468

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 89.29علمياحمد جمعه محمد عبدهللا469

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائياحمد جمعه مرعي شبيب470

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.00ادبياحمد جميل عليوي جياد471

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائياحمد جواد سالم حسين472

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 74.57علمياحمد جواد عبد هللا علي473

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائياحمد جواد غربي جاسم474

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 64.00ادبياحمد جواد كاظم بردان475

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 69.14ادبياحمد جواد كاظم خليفة476

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.29ادبياحمد جواد كاظم عوده477

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 88.43علمياحمد حاتم ارحيم ديري478

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.14احيائياحمد حاتم جهاد عناد479

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.86احيائياحمد حاتم محمد حمود480

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.43علمياحمد حاتم مهر حمد481

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائياحمد حازم بحر فياض482

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائياحمد حازم عريبي عبد483

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.71احيائياحمد حازم علي داوود484

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 73.71علمياحمد حازم هاتف نومان485

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 73.00تطبيقياحمد حاكم عيسى جاسم486

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.71احيائياحمد حاكم مدلول حيوان487

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 71.29علمياحمد حاكم مدلول نبهار488

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.43احيائياحمد حامد حميد كاظم489

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.86احيائياحمد حامد عبدالزهره خلف490

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 76.00علمياحمد حامد مراح خليفة491

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.86تطبيقياحمد حبيب عبد داخل492

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86تطبيقياحمد حريجه جوده خالوي493

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائياحمد حسام احمد اسماعيل494

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.29ادبياحمد حسام الدين سعدون مصطفى495
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقياحمد حسب عجرش طهماز496

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 86.57علمياحمد حسن جالب حسون497

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.14علمياحمد حسن حسين جليل498

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.29ادبياحمد حسن حسين حنون499

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقياحمد حسن خميس زغير500

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.57علمياحمد حسن ذياب كاظم501

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.14احيائياحمد حسن سامي عمران502

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 65.29علمياحمد حسن سلمان صكبان503

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.86تطبيقياحمد حسن صعيصع محيسن504

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.14ادبياحمد حسن عبدالحسين حيدر505

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 63.71علمياحمد حسن عبدهللا مناحي506

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 67.43احيائياحمد حسن علي خاجي507

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 72.83ادبياحمد حسن علي محمد508

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 71.14علمياحمد حسن عوده حمزه509

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.86تطبيقياحمد حسن غانم مشكور510

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 61.29ادبياحمد حسن فليح عبدالحسن511

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائياحمد حسن مجلي حمود512

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.14ادبياحمد حسن محمد عاشور513

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 87.43احيائياحمد حسن محمود حميد514

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.14ادبياحمد حسن مسرهد عبود515

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.71احيائياحمد حسن مطر داوود516

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائياحمد حسن ملبس عبد517

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائياحمد حسن موحان حسن518

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 71.57ادبياحمد حسن موسى ياسين519

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.43علمياحمد حسن ناهي عيسى520

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائياحمد حسن يوسف فرج521

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.14احيائياحمد حسنين سلمان حمزة522

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86تطبيقياحمد حسين احمد حسين523

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.00ادبياحمد حسين احمد طعمة524

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00ادبياحمد حسين تالي سلمان525

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائياحمد حسين جبار رجاب526

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 74.57ادبياحمد حسين حمد راضي527

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43تطبيقياحمد حسين داخل راضي528
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عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.29ادبياحمد حسين راضي عبدهللا529

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.86تطبيقياحمد حسين صادق جعفر530

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائياحمد حسين صالح مهدي531

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.57تطبيقياحمد حسين طرفه حريجه532

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.71احيائياحمد حسين عبد الرضا ياسين533

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.29تطبيقياحمد حسين عبد علي حمادي534

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائياحمد حسين عبد علي اليذ535

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71تطبيقياحمد حسين عبدالزهرة لفتة536

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 67.57احيائياحمد حسين عبدالسالم عبدالوهاب537

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 65.43ادبياحمد حسين عجه جياد538

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائياحمد حسين عدنان نحو539

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 59.00ادبياحمد حسين علي عبدهللا540

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 64.86تطبيقياحمد حسين غافل معارز541

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.14علمياحمد حسين كريم تويلي542

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43تطبيقياحمد حسين محسن طاهر543

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائياحمد حسين محمد فنجان544

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.00علمياحمد حسين محمود عباس545

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائياحمد حسين مطشر حسن546

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71ادبياحمد حسين ناصر حسين547

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.71احيائياحمد حسين هريبد عويده548

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14تطبيقياحمد حكيم محسن فاطس549

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.43احيائياحمد حمد محمد صالح550

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 70.29تطبيقياحمد حمزة ناجي سلطان551

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.86ادبياحمد حمزه ناهي عليوي552

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.29تطبيقياحمد حمود حسين علي553

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.14احيائياحمد حمود حمزه عباس554

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علمياحمد حمود قاسم عباس555

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائياحمد حمود كاظم حمود556

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 57.57علمياحمد حميد حبش عبدهللا557

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 84.00علمياحمد حميد رشيد علي558

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 60.71ادبياحمد حميد زلوم نجم559

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقياحمد حميد سعيد ذنون560

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.14احيائياحمد حميد عبدالعالي خشان561

866 من 17صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.86احيائياحمد حميد عبيد زيدان562

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.86ادبياحمد حميد عرمش سعيد563

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.29علمياحمد حميد علي كاظم564

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29تطبيقياحمد حميد مجيد جعفر565

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.29احيائياحمد حميد هندي صايل566

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علمياحمد حميدي عويد محمد567

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00علمياحمد حنون ناصر سناد568

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43علمياحمد حيدر جابر عبدالكريم569

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.86تطبيقياحمد حيدر جاسم محمد570

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 70.29ادبياحمد حيدر زروك خشان571

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 81.29علمياحمد حيدر مالك محمود572

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائياحمد حيدر نعمه ناصر573

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.00احيائياحمد حيدر نوري عبد الزهره574

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86علمياحمد حيدر هالل حمزه575

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.14علمياحمد خالد جاسم محمد576

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.14احيائياحمد خالد حازم شريف577

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمياحمد خالد حسن اسماعيل578

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 75.43احيائياحمد خالد حسين عكيب579

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علمياحمد خالد حسين علي580

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.57تطبيقياحمد خالد حسين موسى581

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.57تطبيقياحمد خالد راضي علي582

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائياحمد خالد عباس علي583

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.29علمياحمد خالد عباس فهد584

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.43تطبيقياحمد خالد عبداالمير علوص585

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 60.00علمياحمد خالد عطيه صالح586

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.14علمياحمد خالد غضب رمضان587

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.43احيائياحمد خالد كهو دحام588

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.43احيائياحمد خالد مجيد طابور589

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.14احيائياحمد خالد مهدي نصار590

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.00ادبياحمد خزعل نعيمة عويد591

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.29ادبياحمد خزعل وادي اسود592

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائياحمد خضر اسماعيل عبدالرزاق593

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علمياحمد خضر حسين جاهن594

866 من 18صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.57تطبيقياحمد خضر حسين كاظم595

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبياحمد خضر خلف خضر596

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 80.71ادبياحمد خضر فاضل قدوري597

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57احيائياحمد خضير عباس محسن598

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبياحمد خلف حسين علي599

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائياحمد خلف حسين فارس600

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 67.43علمياحمد خلف حماد فاضل601

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.86ادبياحمد خلف راكان احمد602

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمياحمد خلف ضمد باني603

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائياحمد خلف محمود طالب604

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71علمياحمد خلف مخرب روضان605

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.86ادبياحمد خلوهن راشد كتوب606

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57ادبياحمد خليل ابراهيم احمد607

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.00تطبيقياحمد خليل حسن علي608

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.86احيائياحمد خليل عبدهللا ذياب609

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.71ادبياحمد خليل علي عبيد610

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علمياحمد خليل علي عزيز611

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.00احيائياحمد خميس احمد عباس612

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.71تطبيقياحمد خميس يوسف علي613

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبياحمد خنجر جبار غويلي614

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43ادبياحمد خيون اعبيد ابدير615

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 73.29علمياحمد داخل صعصاع الموسوي616

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.29ادبياحمد داود سلمان يزل617

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 79.14احيائياحمد داود سليمان عايد618

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبياحمد داود فندي ظاهر619

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71تطبيقياحمد دري عبداللطيف اعليوي620

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.00ادبياحمد دعيس حسين حمزه621

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.86احيائياحمد ذاكر محمود هزيم622

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.57احيائياحمد ذنون فتحي عبوش623

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.86ادبياحمد ذنون محمد فراج624

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علمياحمد راشد طوير عيسى625

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.14ادبياحمد راشد عجرش عفن626

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائياحمد راضي جاسم نواد627
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قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.71علمياحمد راضي جياد فياض628

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.86تطبيقياحمد راضي داود سلمان629

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 73.14ادبياحمد راضي شباط بيات630

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86ادبياحمد راكان محمود احمد631

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 77.43احيائياحمد رائد عبد الكاظم حسين632

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.14تطبيقياحمد رباح ابراهيم سبع633

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 90.14علمياحمد رحمان قربان علي عباس634

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43علمياحمد رحيم ثعبان حسون635

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائياحمد رحيم حمزه جبر636

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.29تطبيقياحمد رحيم صبري محمد637

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائياحمد رحيم هناوي علي638

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 58.43ادبياحمد رزاق عبد الحسين خضير639

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.57تطبيقياحمد رزاق عبد هللا صافي640

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 69.14احيائياحمد رزاق محسن سهيل641

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43احيائياحمد رزاق مكطوف وادي642

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائياحمد رسول خليفة جاسم643

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.43تطبيقياحمد رسول عباس لهمود644

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 58.71علمياحمد رسول عبد عبود645

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 86.43علمياحمد رشاد عبد الحميد محمد646

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.43تطبيقياحمد رشيد حميد غركان647

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.57ادبياحمد رشيد سلمان عبود648

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 65.00تطبيقياحمد رشيد مجيد كرم علي649

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.43ادبياحمد رضا قاسم خليل650

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.71احيائياحمد رضوان دخيل خلف651

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.43احيائياحمد رضوان عبد الواحد زنكاح652

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.57تطبيقياحمد رضوان كنعان طه653

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 85.57علمياحمد رعد حميد حسن654

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.71تطبيقياحمد رعد فهد هالل655

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.05احيائياحمد رفعت اكريم عطية656

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائياحمد رفعت طالب ذياب657

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43ادبياحمد رمزي عبدهللا يونس658

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقياحمد رمضان قاسم حسوني659

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57علمياحمد رياض ابراهيم جاسب660
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قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.14تطبيقياحمد رياض رشيد سعيد661

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.86علمياحمد رياض كباش محمد662

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائياحمد رياض ناصر ذهب663

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.86ادبياحمد ريسان جبار الوس664

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.14علمياحمد ريسان عبيد جبر665

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14ادبياحمد ريكان صالح حمد666

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.00احيائياحمد ريكان فضل جبر667

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 69.29احيائياحمد زاهد جليل نصيف668

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.86تطبيقياحمد زاير رغيف وكع669

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14ادبياحمد زكي عبدجان عبدالحسين670

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.00تطبيقياحمد زهير صباح فاضل671

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائياحمد زهير عبد الجبار ابراهيم672

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.43علمياحمد زهير موسى محمد علي673

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائياحمد زياد احمد حسون674

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبياحمد زيد احمد رمضان675

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 67.14تطبيقياحمد زيد احمد محمدجواد676

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.57ادبياحمد زيد خليل ابراهيم677

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57ادبياحمد زيد لطيف عبد الرحيم678

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 63.14علمياحمد ساقي محسن ايوب679

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبياحمد سالم حسن ضاحي680

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57احيائياحمد سالم ذنون شهاب681

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائياحمد سالم عبود محسن682

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائياحمد سالم عطيه محمود683

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.57ادبياحمد سالم علوان مشيمش684

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبياحمد سالم علي حسن685

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 82.57علمياحمد سالم كاظم حمادي686

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 61.71تطبيقياحمد سالم كريم عبد هالل687

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57تطبيقياحمد سالم محمد احمد688

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29علمياحمد سالم محمود حمودي689

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائياحمد سامي دلف جوبان690

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 69.57علمياحمد ستار جابر عباس691

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائياحمد ستار جمعة علي692

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائياحمد ستار حسن عكله693
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29تطبيقياحمد ستار خضير عبد الساده694

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.43تطبيقياحمد ستار صحن جالب695

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 82.86علمياحمد ستار كحيط محمد696

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86تطبيقياحمد ستار هادي مهدي697

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.43احيائياحمد سركوت رحمة هللا عبدهللا698

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائياحمد سرمد جعفر محمد699

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43ادبياحمد سرمد محمد ناصر700

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علمياحمد سعد احمد شكر701

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 50.71ادبياحمد سعد احمد علي702

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.43احيائياحمد سعد جاسم عناد703

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.57احيائياحمد سعد عاجل حسن704

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائياحمد سعد عبد الحسين هادي705

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.29ادبياحمد سعد عبدهللا محمود706

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 66.71علمياحمد سعد فدعوس عباس707

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.29علمياحمد سعد مفلح طاهر708

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.29تطبيقياحمد سعد ناجي نعمه709

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائياحمد سعدون طه ياسين710

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 83.86علمياحمد سعدي جسام محمد711

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.71ادبياحمد سعود سويدان حميد712

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.57علمياحمد سعيد احمد تركي713

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 68.00علمياحمد سعيد عبد سلمان714

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علمياحمد سالم حسن لفته715

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 84.86احيائياحمد سالم خلف عبيد716

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 73.43احيائياحمد سالم رحيم هوير717

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.43ادبياحمد سالم عبد هللا شاوي718

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائياحمد سلمان هادي صالح719

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 91.00علمياحمد سلوان علي عودة720

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 78.14علمياحمد سليمان عبدهللا ويس721

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبياحمد سمير سامان معروف722

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.14ادبياحمد سمير عناد عبيد723

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.71تطبيقياحمد سهل حمد عبداالمام724

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علمياحمد سهيل عبدهللا جواد725

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.00احيائياحمد شاكر جواد حسن726
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائياحمد شاكر حامد مفتن727

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.43احيائياحمد شاكر درويش غلوم728

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14تطبيقياحمد شاكر زغير مزيرع729

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.00ادبياحمد شاكر صبار محمد730

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.29ادبياحمد شاكر عبدالرسول علي731

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.57ادبياحمد شاكر والي خضر732

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 78.40احيائياحمد شاهين رضا سعيد733

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86علمياحمد شاهين عبدالمجيد حسين734

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.71احيائياحمد شبر خلف طاهر735

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علمياحمد شذر جديع مرعي736

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.29علمياحمد شريف عباس جودة737

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة واسط 69.43علمياحمد شعالن كاظم فرح738

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.00تطبيقياحمد شالكه جابر نصيف739

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14علمياحمد شالل فرحان حبيب740

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائياحمد شميل عبد جاسم741

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.57علمياحمد شندوخ مطر سهر742

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 61.71ادبياحمد شهاب احمد حميد743

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.86احيائياحمد شهاب احمد عيسى744

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 75.00علمياحمد شهاب احمد فضل745

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.14احيائياحمد شهاب احمد كزار746

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57تطبيقياحمد شهاب احمد محمود747

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.71علمياحمد شهاب حامد عبداالمام748

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائياحمد شهاب حمد علي749

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائياحمد شهاب نعمه محسن750

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.14احيائياحمد شيركو عثمان كريم751

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علمياحمد صاحب حسين فاخر752

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائياحمد صاحب محمد علي753

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.86ادبياحمد صاحي عيدي نبز754

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائياحمد صادق لفته زغير755

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 64.71علمياحمد صافي عبيد جراح756

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علمياحمد صالح احمد جاسم757

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.23احيائياحمد صالح بيرام كرم758

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 70.29تطبيقياحمد صالح خضير صالح759
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قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 62.86ادبياحمد صالح خليفه محمد760

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43ادبياحمد صالح خليل خلف761

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائياحمد صالح رشيد هاشم محمد762

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.29احيائياحمد صالح عبادي رشيد763

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.14ادبياحمد صالح عطاهللا محمد764

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.29علمياحمد صالح عطوان كوكان765

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.14تطبيقياحمد صالح محمد علي766

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.43احيائياحمد صالح مرعي حسن767

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.43ادبياحمد صالح مهدي سلمان768

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.43تطبيقياحمد صالح مهدي كاطع769

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.57ادبياحمد صباح جاسم محمد770

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 64.71تطبيقياحمد صباح سجر مجمان771

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائياحمد صباح كاظم ناصر772

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.29ادبياحمد صبار جاسم علي773

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.00علمياحمد صبحي خلف علوش774

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.00احيائياحمد صبري نصيف فراس775

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.14تطبيقياحمد صبيح جبار حاشي776

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبياحمد صبيح خميس خلف777

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقياحمد صبيح عودة حسين778

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقياحمد صبيح كاظم ناصر779

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.43احيائياحمد صبيح نايف مزعل780

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14احيائياحمد صفاء كاظم عبد781

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبياحمد صفاء هاشم حسين782

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.43تطبيقياحمد صالح احمد حبيب783

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.29تطبيقياحمد صالح خليل يونس784

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائياحمد صالح عبد رشيد785

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 76.29احيائياحمد صالح ياسين عبدهللا786

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.43احيائياحمد صالح يونس موسى787

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائياحمد صمد احمد محمد788

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علمياحمد ضباب احميد جاسم789

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 64.00علمياحمد ضياء حسين عليوي790

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 79.57علمياحمد ضياء محمود حمود791

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.14تطبيقياحمد ضياء نوري عباس792
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 67.57ادبياحمد طارش حسن ياسر793

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائياحمد طارق حامد عبدالحسن794

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.29ادبياحمد طالب جاسم عبد795

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبياحمد طالب حسين رحيمه796

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائياحمد طالب حمود عطيه797

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.00ادبياحمد طالب عبيد هادي798

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.29احيائياحمد طراد صبار جاسم799

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.71علمياحمد طالل محمد عبد الرحمن800

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.14تطبيقياحمد طالل ناظم محمد علي احمد801

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.14ادبياحمد طلب جاسم محمد802

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.00ادبياحمد طه بكر حمد803

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.86ادبياحمد طه ياسين عبدالكريم804

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43تطبيقياحمد ظاهر حسين معتوق805

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.00ادبياحمد ظاهر صالح طه806

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.00ادبياحمد ظاهر كليكل ثكيل807

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86احيائياحمد عادل حميد محاو808

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.29ادبياحمد عادل شمخي كاظم809

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.29ادبياحمد عادل عباس محمد810

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.00احيائياحمد عادل عبد الوهاب رزوقي811

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.43تطبيقياحمد عادل عمر حسن812

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 73.00ادبياحمد عادل قاسم هبسي813

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 71.14علمياحمد عادل مالك الفالحي814

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.43تطبيقياحمد عادل ماهود عويد815

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.29ادبياحمد عادل هاشم محمد816

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.29ادبياحمد عارف ياسين عبدربه817

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائياحمد عاصم عايد فالح818

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائياحمد عاصي نعيم دفار819

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.29تطبيقياحمد عاطف محمد احمد820

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 90.29تطبيقياحمد عامر احمد علوان821

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 58.00تطبيقياحمد عامر جدعان دواي822

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14علمياحمد عامر جواد عبد الرضا823

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 77.00احيائياحمد عامر داود محمدعلي824

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.71علمياحمد عامر شاكر فرهود825

866 من 25صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علمياحمد عامر عاصم شكور826

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائياحمد عامر عبد الجاسم علي827

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 65.00تطبيقياحمد عامر علي عواد828

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.43تطبيقياحمد عامر قاسم محمد829

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 77.71احيائياحمد عامر كامل علي830

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.57ادبياحمد عامر منير فرحان831

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57علمياحمد عباس احمد عبدهللا832

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.71تطبيقياحمد عباس حسين عطية833

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 71.29احيائياحمد عباس خليل كريم834

قسم السيارات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.43علمياحمد عباس دعير عبدهللا835

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.71علمياحمد عباس رحمان خدر836

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 64.71احيائياحمد عباس رومي سالم837

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.57علمياحمد عباس صالح مهدي838

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائياحمد عباس عبد السادة دالي839

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.86ادبياحمد عباس عبد الكاظم صالح840

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 84.00احيائياحمد عباس عنين جاسم841

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 86.86علمياحمد عباس عوده رحيمه842

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 60.71احيائياحمد عباس الزم عبود843

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14تطبيقياحمد عباس محمد جياد844

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.43علمياحمد عباس محمدرضا محمد845

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.00ادبياحمد عباس محمود حسين846

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 67.86ادبياحمد عباس ناصر تعبان847

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57علمياحمد عبد ابرهيم رمل848

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 68.43علمياحمد عبد االمير جبر غضيب849

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.57ادبياحمد عبد االمير عبد الحسن مكطوف850

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.71ادبياحمد عبد االمير محمد مشهد851

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29احيائياحمد عبد الحسن عزيز عبد852

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 66.00احيائياحمد عبد الحسين كاظم محيو853

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 59.71ادبياحمد عبد الحميد عباس احمد854

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.14تطبيقياحمد عبد الحميد مطلك خضر855

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14تطبيقياحمد عبد الخالق شاكر محمود856

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقياحمد عبد الخالق منصور فرحان857

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 81.83ادبياحمد عبد الخضر موسى هدهود858

866 من 26صفحة 
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قسم تقنيات الميكانيك- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 70.29علمياحمد عبد الرزاق فاضل عباس859

عام- كلية القانون - جامعة سومر 60.14ادبياحمد عبد الرضا محمد بريسم860

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71احيائياحمد عبد الستار محمد صالح861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 71.14احيائياحمد عبد الغني بدر احمد862

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائياحمد عبد الفتاح عبد هللا محمد863

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 75.29علمياحمد عبد الفتاح محمود شاهر864

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 65.86علمياحمد عبد المجيد حميد مظلوم865

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.17علمياحمد عبد الوهاب طه عبدهللا866

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.00ادبياحمد عبد تبينه حسين867

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 75.29ادبياحمد عبد جاسم روضان868

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 62.86ادبياحمد عبد حامد نصيف869

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائياحمد عبد عرب عيسئ870

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.14ادبياحمد عبد علي عبود زغير871

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائياحمد عبد محمد جاسم872

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00تطبيقياحمد عبد محمد عباس873

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.57تطبيقياحمد عبد موات هاشم874

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71تطبيقياحمد عبداالمام عبدالواحد هادي875

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.29تطبيقياحمد عبداالمير اسعد دحام876

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43علمياحمد عبداالمير عزيز حسون877

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.86ادبياحمد عبداالمير فياض عوفي878

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 80.86احيائياحمد عبداالمير محسن حسن879

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمياحمد عبداالمير محسن عوده880

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.00تطبيقياحمد عبداالمير هادي شنين881

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائياحمد عبدالجبار خلف محمد882

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علمياحمد عبدالجبار عمر صالح883

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.86علمياحمد عبدالحسن حسين عبود884

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86تطبيقياحمد عبدالحسن عبدالعزيز حمدي885

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائياحمد عبدالحميد انور علي886

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 66.14تطبيقياحمد عبدالحميد رجب حبيب887

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.00ادبياحمد عبدالحميد عبدالغني جواد888

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائياحمد عبدالخالق موسى يعقوب889

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 63.57تطبيقياحمد عبدالرحيم مهدي عبد890

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبياحمد عبدالرزاق صالح فرحان891

866 من 27صفحة 
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قسم تقنيات الكترونيك- النجف /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.86احيائياحمد عبدالرزاق عبدالكاظم عجيل892

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.71ادبياحمد عبدالرزاق علي خلف893

قسم الطاقة- المسيب /كلية الهندسة- جامعة بابل 81.00علمياحمد عبدالرزاق مصيخ ناعور894

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 61.14تطبيقياحمد عبدالرؤوف عبدالرزاق نعوم895

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائياحمد عبدالزهره جريد عبود896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.00ادبياحمد عبدالزهره ناصر حسين897

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 77.29ادبياحمد عبدالستار كاطع كريم898

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.71تطبيقياحمد عبدالسجاد جبيش هادي899

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبياحمد عبدالسالم اسماعيل محمد900

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.14تطبيقياحمد عبدالسالم سهيل نجم901

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 77.86علمياحمد عبدالصاحب عبدالكريم عبدالخالق902

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.29علمياحمد عبدالعالي كعيم مطير903

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.14علمياحمد عبدالعباس راضي ذياب904

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00احيائياحمد عبدالعباس شولك عباس905

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.14علمياحمد عبدالعباس نعيم حسين906

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.86احيائياحمد عبدالقادر سهيل عبد907

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.29ادبياحمد عبدالقادر محمود عبدالقادر908

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.71علمياحمد عبدالكاظم شالكه محمد909

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 65.14علمياحمد عبدالكريم احميد خلف910

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29تطبيقياحمد عبدالكريم جبار عبدالكريم911

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.00ادبياحمد عبدالكريم علي حبيب912

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.43علمياحمد عبدالكريم هويش عبد هللا913

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علمياحمد عبداللطيف خلف ايوب914

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.00ادبياحمد عبداللطيف صعب جميل915

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.00تطبيقياحمد عبداللطيف كريم عبيد916

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبياحمد عبدهللا ابراهيم خضر917

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.71علمياحمد عبدهللا جبر حسين918

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 71.00تطبيقياحمد عبدهللا رشيد شياع919

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.00تطبيقياحمد عبدهللا عادل احمد920

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 78.00علمياحمد عبدهللا محسن نجم921

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00تطبيقياحمد عبدهللا نجم عبدهللا922

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبياحمد عبدالمحسن محمد عبدهللا923

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.00احيائياحمد عبدالهادي حمدان عباس924
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قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبياحمد عبدالواحد حاجم سكران925

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائياحمد عبدالواحد عثمان عبدهللا926

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.14علمياحمد عبدالوهاب محمد حسين927

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 66.71تطبيقياحمد عبدرحمن كريم خلف928

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.86ادبياحمد عبود علي ذاكر929

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبياحمد عبود محمد خلف930

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 61.50علمياحمد عبيد كسار سطاي931

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.00احيائياحمد عثمان حسين عجيل932

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 62.86علمياحمد عجيل صالح رجب933

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 64.43تطبيقياحمد عدنان احمد زيدان934

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.71تطبيقياحمد عدنان احمد هزاع935

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.14تطبيقياحمد عدنان اسماعيل كاظم936

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علمياحمد عدنان ذياب لفته937

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.00ادبياحمد عدنان عبد هللا طه938

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.00ادبياحمد عدنان عبد كدر939

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.43ادبياحمد عدنان عداي شالش940

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.29تطبيقياحمد عدنان قاسم ثاني941

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 61.00تطبيقياحمد عدنان كاظم علي942

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.43تطبيقياحمد عدنان كريم صابر943

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.86تطبيقياحمد عدنان محمد خضير944

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57احيائياحمد عدنان نوري كاظم945

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.14تطبيقياحمد عدي احمد عبد946

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.00احيائياحمد عدي حاتم غهد947

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.29احيائياحمد عراك تركي سعيد948

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 57.00احيائياحمد عز الدين احمد يوسف949

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائياحمد عزت عبد الستار ناصر950

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائياحمد عزيز عبدالكريم ولي951

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.43تطبيقياحمد عزيز مزبان مجلي952

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 68.29علمياحمد عصام جبار سلمان953

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71ادبياحمد عصام محمد حسين954

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.43ادبياحمد عطيه شهاب محمد955

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 75.43تطبيقياحمد عقيل صالح داود956

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71تطبيقياحمد عالء احمد جاسم957

866 من 29صفحة 
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قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 63.71تطبيقياحمد عالء حسين راضي958

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.57احيائياحمد عالء حميد رشيد959

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.86تطبيقياحمد عالء عبد الحسين زمام960

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.14احيائياحمد عالء عبد الكاظم بدن961

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.14تطبيقياحمد عالء محمد خضير962

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.14تطبيقياحمد علوان عبد جخيور963

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 73.29ادبياحمد علوان مهدي عواد964

قسم تقنيات العمليات- الموصل /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الشمالية 62.14علمياحمد علي احمد برو965

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43احيائياحمد علي احمد حسن966

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 79.71ادبياحمد علي اسماعيل سعيد967

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.14تطبيقياحمد علي بندر سلطان968

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57احيائياحمد علي تقي نقي969

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.86احيائياحمد علي جبل عطية970

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.43علمياحمد علي جميل محمود971

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.86علمياحمد علي حسن حسين972

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.14ادبياحمد علي حسن علي973

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.43تطبيقياحمد علي حسن علي974

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.43ادبياحمد علي حسن فياض975

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.71تطبيقياحمد علي حسن كاظم976

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائياحمد علي حسوني عبيد977

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.57تطبيقياحمد علي حسين خضير978

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائياحمد علي حسين خليل979

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.71تطبيقياحمد علي حسين شبيب980

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57تطبيقياحمد علي حسين كعيد981

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علمياحمد علي حسين محمد982

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علمياحمد علي حسين ميدان983

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقياحمد علي حسين هادي984

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 68.14احيائياحمد علي حمد عكاب985

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائياحمد علي حمزة عودة986

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.71ادبياحمد علي حمود علي987

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 72.43ادبياحمد علي حنيحن طعمه988

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبياحمد علي زكيرط خلف989

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71تطبيقياحمد علي سالم عبيس990
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.86ادبياحمد علي سعد طخاخ991

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.00احيائياحمد علي سعدهللا سعيد992

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 67.43تطبيقياحمد علي شاكر سفيح993

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.29ادبياحمد علي صاحب كزار994

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.43تطبيقياحمد علي طاهر حاتم995

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43علمياحمد علي طالب عيفان996

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.71ادبياحمد علي عبد الواحد خلف997

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71تطبيقياحمد علي عبدالجليل يعقوب998

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائياحمد علي عبيد جبر999

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائياحمد علي عبيد حسن1000

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علمياحمد علي عبيد عزبه1001

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائياحمد علي عمر شكور1002

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 67.57تطبيقياحمد علي فندي صالح1003

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.86ادبياحمد علي فيضي خلف1004

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائياحمد علي قاسم حسين1005

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبياحمد علي قاسم عبد الرضا1006

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.86احيائياحمد علي كامل عيسى1007

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائياحمد علي مالك هاتف1008

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.43ادبياحمد علي محمد خالد1009

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.57ادبياحمد علي محمد عودة1010

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.43علمياحمد علي نزال شخير1011

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.43علمياحمد علي نعمه لعيبي1012

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.71احيائياحمد عماد حسن خليل1013

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائياحمد عماد راضي صالل1014

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.71ادبياحمد عماد صالح امين1015

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.57احيائياحمد عماد صبار جفال1016

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.57ادبياحمد عماد عبدهللا محمود1017

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.43احيائياحمد عماد الزم محل1018

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43تطبيقياحمد عماد مطلب لهيبي1019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57علمياحمد عمار صادق فرج1020

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.71احيائياحمد عمار قاسم حسن1021

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 79.00تطبيقياحمد عمر خزعل يحيى1022

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.57احيائياحمد عمر صباح كاظم1023
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86علمياحمد عوده عبد الصاحب محمد1024

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائياحمد عوده محمد مسير1025

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43علمياحمد عوض رجيوي الهيمد1026

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 88.14علمياحمد عون لفته عليوي1027

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبياحمد عويد عذيب مطشر1028

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائياحمد عيدان حبش براك1029

قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة القادسية 64.83علمياحمد عيدان عكرب سعد1030

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 70.86احيائياحمد عيسى خضير اسماعيل1031

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.71ادبياحمد عيسى سلمان طه1032

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.71تطبيقياحمد غازي حمد زهيان1033

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.43ادبياحمد غازي عبدالحسن ماجد1034

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.43علمياحمد غازي هنك دعاج1035

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.29تطبيقياحمد غالب احمد سلمان1036

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.71تطبيقياحمد غانم بزون جبر1037

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 74.29ادبياحمد غانم جبر مطرود1038

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائياحمد غانم جعفر جمعه1039

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.29علمياحمد غانم عبيد حمزه1040

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علمياحمد غانم عوني سلمان1041

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 68.29ادبياحمد غانم فاهم جواد1042

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29ادبياحمد غانم محمود عبدهللا1043

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 67.71ادبياحمد غائب خلف طه1044

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.57تطبيقياحمد غريب راضي سويدان1045

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.86تطبيقياحمد غسان جبار ابراهيم1046

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 66.71تطبيقياحمد غسان حميد مجيد1047

قسم التحسس النائي- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 62.57تطبيقياحمد غسان عبد الستار حميد1048

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43احيائياحمد غسان كريم عبد علي1049

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.86احيائياحمد غني احمد محمد1050

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.57ادبياحمد غني محسن عباس1051

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.29ادبياحمد غني مشرف شهاب1052

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.06احيائياحمد فاتح محمد توفيق1053

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 77.86علمياحمد فاخر اسماعيل حقي1054

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.00احيائياحمد فارس حمودي يحيى1055

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.00تطبيقياحمد فارس عبد محمد1056
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.29احيائياحمد فارس فالح حسن1057

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.29علمياحمد فارس فرحان جبار1058

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبياحمد فارس محمد حسن1059

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائياحمد فارس محمد حميد1060

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 63.14علمياحمد فارس ميرزا قادر1061

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.14ادبياحمد فاروق فاضل حسين1062

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 69.00ادبياحمد فاضل اسماعيل احمد1063

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.00ادبياحمد فاضل سهيل عبد علي1064

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.43علمياحمد فاضل عباس بدن1065

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14تطبيقياحمد فاضل عبد القادر محي1066

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43تطبيقياحمد فاضل كاظم عبد الحسن1067

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43تطبيقياحمد فاضل كاظم عبد الحسين1068

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29ادبياحمد فاضل محمد حافظ1069

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.00تطبيقياحمد فالح حمدان دهموي1070

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 69.14علمياحمد فالح سليمان محمد1071

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبياحمد فالح شهاب عطوان1072

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.14علمياحمد فالح عالوي ياسين1073

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.00ادبياحمد فائق شيال حمزة1074

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.29ادبياحمد فتحي حسين خضر1075

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29تطبيقياحمد فتحي حسين عبو1076

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علمياحمد فتحي سلمان سلطان1077

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.00ادبياحمد فخري غالب مصطفى1078

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 68.86علمياحمد فراس حسين علوان1079

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.29ادبياحمد فرج يحيى بشت1080

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقياحمد فرحان علي ساجت1081

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14احيائياحمد فرهود شنين عجيمي1082

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 98.00احيائياحمد فريد سليمان محمد1083

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.43ادبياحمد فالح احمد الياس1084

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.43ادبياحمد فالح جندي حالوب1085

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.14ادبياحمد فالح حسن مالح1086

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائياحمد فالح حسن مطير1087

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.57تطبيقياحمد فالح حسين كمر1088

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.29ادبياحمد فالح رفيع طعمة1089
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.57تطبيقياحمد فليح حمود اسماعيل1090

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.29علمياحمد فليح سرحان توماس1091

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علمياحمد فليح شاكر لفته1092

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 75.71علمياحمد فهد محمد هادي1093

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43احيائياحمد فوزي كاظم فريح1094

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.29احيائياحمد فؤاد احمد عبدهللا1095

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 64.29ادبياحمد فؤاد حمزه حمد1096

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبياحمد فيصل حبيب مصلح1097

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.00ادبياحمد فيصل نصيف جاسم1098

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 84.43احيائياحمد قادر نعمه جاسم1099

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.14ادبياحمد قاسم حسن حسين1100

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.00تطبيقياحمد قاسم حسن عبود1101

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 68.00علمياحمد قاسم سوادي كزار1102

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائياحمد قاسم عبد الجواد جبر1103

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.00تطبيقياحمد قاسم عبدالرضا خالطي1104

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.29تطبيقياحمد قاسم كاظم حسين1105

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.71ادبياحمد قاسم محمد حسون1106

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.14علمياحمد قاسم محمد شريف ابراهيم1107

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 84.29علمياحمد قاسم محمد عبدالكريم1108

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.86علمياحمد قاسم موال الزم1109

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14علمياحمد قاسم هادي حبيب1110

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.29احيائياحمد قاسم يوسف احمد1111

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.57ادبياحمد قحطان عبد دواي1112

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.43علمياحمد قحطان عدنان نجم1113

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.57ادبياحمد قحطان كريم مراد1114

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.57احيائياحمد قصي هاشم عباس1115

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.57تطبيقياحمد قيس جميل فيصل1116

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائياحمد قيس سلمان فضل1117

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.86تطبيقياحمد قيس محمد مهدي1118

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.29احيائياحمد كاطع عبد الرضا زبون1119

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.43علمياحمد كاظم جبار سكير1120

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43ادبياحمد كاظم خلف حسوني1121

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 61.57علمياحمد كاظم سابط حسين1122
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29تطبيقياحمد كاظم سعدون ونان1123

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائياحمد كاظم ضغير ريه1124

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.29علمياحمد كاظم طاهر حبيب1125

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43ادبياحمد كاظم عباس حسن1126

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.14احيائياحمد كاظم عباس طاهر1127

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.43ادبياحمد كاظم عذاب راضي1128

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائياحمد كاظم عالج رحيل1129

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبياحمد كاظم علي كاظم1130

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقياحمد كاظم قدوري عبدالواحد1131

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14احيائياحمد كاظم كريم عيسى1132

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14علمياحمد كاظم كريم محسن1133

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبياحمد كاظم لفته فدعوس1134

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.86تطبيقياحمد كاظم نافل روف1135

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائياحمد كامل احمد عزت1136

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.71ادبياحمد كامل جويعد بدن1137

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.86ادبياحمد كامل صبح فارس1138

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86علمياحمد كامل فاضل حسين1139

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 88.29علمياحمد كامل كلف مطر1140

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائياحمد كامل مجبل منهي1141

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.57احيائياحمد كريم ابراهيم سلو1142

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.29ادبياحمد كريم احمد منصور1143

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.43تطبيقياحمد كريم جبير تومان1144

عام- كلية القانون - جامعة سومر 86.00علمياحمد كريم جواد كاظم1145

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.71تطبيقياحمد كريم حسين سالم1146

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علمياحمد كريم حلو حواس1147

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 84.57علمياحمد كريم خزيان لفته1148

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.14علمياحمد كريم راضي عبد1149

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.86ادبياحمد كريم سوادي جبر1150

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.57ادبياحمد كريم عباس موسى1151

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.29تطبيقياحمد كريم عبد الحسن محمد1152

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائياحمد كريم عبد الكاظم محمد1153

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00ادبياحمد كريم غافل عباس1154

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة االنبار 58.43ادبياحمد كريم فاضل داود1155
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائياحمد كريم كمر عبدهللا1156

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29تطبيقياحمد كريم محسن كاظم1157

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.29تطبيقياحمد كريم محمد كاطع1158

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائياحمد كريم مظلوم هاله1159

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائياحمد كريم موسى درويش1160

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.71احيائياحمد كريم موسى عيسى1161

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائياحمد كريم نايف كريم1162

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 70.71تطبيقياحمد كريم نجرس جبر1163

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 66.86تطبيقياحمد لزام رحيم عواد1164

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14احيائياحمد لفته نعمه شنجار1165

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.57تطبيقياحمد لقمان ابراهيم عبدالرحمن1166

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائياحمد لواء جليل داود1167

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 78.29علمياحمد لؤي زكي عزيز1168

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علمياحمد لؤي فيصل حسين1169

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقياحمد ليث جبار صوالغ1170

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائياحمد ليث سامي شوكت1171

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.57احيائياحمد ليث عصام مجيد1172

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 68.14تطبيقياحمد ليث محمد عبد علي1173

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29احيائياحمد ليث هاشم حسن1174

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.29احيائياحمد ماجد ابراهيم حمادي1175

قسم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.71تطبيقياحمد ماجد احمد خضير1176

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.71علمياحمد ماجد جاسم محمد1177

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.71احيائياحمد ماجد جعاتي قاسم1178

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.00ادبياحمد ماجد جميل خليل1179

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.57تطبيقياحمد ماجد حميد علي1180

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.86تطبيقياحمد ماجد خلف خليفه1181

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.00ادبياحمد ماجد خليل ابراهيم1182

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 84.14علمياحمد ماجد عباس عبد هللا1183

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29علمياحمد ماجد عبود جبر1184

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.57احيائياحمد ماجد علي حسين1185

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.86احيائياحمد ماجد علي فرحان1186

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00علمياحمد مالك عبدهللا عبيد1187

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.86ادبياحمد مالك فندي عبدهللا1188
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قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57تطبيقياحمد ماهر علوان جياد1189

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86تطبيقياحمد مثنى جبار جاسم1190

عام- كلية القانون - جامعة واسط 67.43ادبياحمد مثنى حسن علي1191

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 78.71احيائياحمد مثنى حميد جليب1192

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.71ادبياحمد مجيد جبار مريوش1193

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.00ادبياحمد مجيد جواد دليمي1194

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.29علمياحمد مجيد رشيد احمد1195

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 95.29علمياحمد مجيد شاكر جبر1196

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86تطبيقياحمد مجيد مكطوف حسين1197

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائياحمد محسن رياح ليلو1198

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.71علمياحمد محسن عايد شمخي1199

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.86علمياحمد محسن عبدعلي حمادي1200

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 67.14ادبياحمد محسن كاطع مظلوم1201

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.00تطبيقياحمد محسن محمد سلمان1202

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 63.14احيائياحمد محسن محمد فارس1203

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 70.71احيائياحمد محسن هالل صويح1204

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29احيائياحمد محمد ابراهيم حمد1205

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.71ادبياحمد محمد ابراهيم صالح1206

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 67.57تطبيقياحمد محمد ابراهيم عبد الحميد1207

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائياحمد محمد احمد عبيد1208

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائياحمد محمد احمد كريمان1209

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبياحمد محمد احمد محمد1210

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 60.86احيائياحمد محمد امين علي اخة ويس1211

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.57احيائياحمد محمد تايه جاسم1212

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 66.57احيائياحمد محمد جاسم حسون1213

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.57ادبياحمد محمد جاسم محمد1214

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.86ادبياحمد محمد جامل ثامر1215

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.00احيائياحمد محمد جبار حمود1216

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29تطبيقياحمد محمد جلود حسين1217

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علمياحمد محمد جمعة محمد1218

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.00تطبيقياحمد محمد حسن حمادي1219

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.00تطبيقياحمد محمد حسين شهاب1220

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 79.57علمياحمد محمد حمد هذال1221
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قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14تطبيقياحمد محمد حمدي يحيى1222

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائياحمد محمد حمزه محمود1223

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبياحمد محمد خلف خليل1224

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.86ادبياحمد محمد خلف محمد1225

قسم التقنيات االلكترونية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.00احيائياحمد محمد خلف محمد1226

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.86ادبياحمد محمد خليل ابراهيم1227

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.57احيائياحمد محمد خليل رزوقي1228

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.57احيائياحمد محمد رحيم حسين1229

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقياحمد محمد رشيد احمد1230

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.57تطبيقياحمد محمد رضا حسين1231

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائياحمد محمد زعيبل يوسف1232

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.57ادبياحمد محمد سعيد احمد1233

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.14ادبياحمد محمد شاكر نعمه1234

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.71ادبياحمد محمد شاكر هاشم1235

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.14ادبياحمد محمد عاصم يونس1236

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 70.57احيائياحمد محمد عامر منصور1237

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.14احيائياحمد محمد عبادي عبد1238

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائياحمد محمد عبد ابراهيم1239

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائياحمد محمد عبد الجبار محمود1240

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.00تطبيقياحمد محمد عبد الرزاق لفته1241

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائياحمد محمد عبد الرضا هلول1242

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.86علمياحمد محمد عبد الوهاب حسين1243

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 67.57احيائياحمد محمد عبدهللا محمد1244

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.71علمياحمد محمد عبدهللا محمد1245

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبياحمد محمد عبدهللا مطر1246

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.57ادبياحمد محمد علي ايوب1247

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.43علمياحمد محمد علي أمين1248

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.00تطبيقياحمد محمد علي حسن1249

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 62.43احيائياحمد محمد علي حسين1250

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.57احيائياحمد محمد غازي ناصر1251

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.00احيائياحمد محمد غالب عبد المجيد1252

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 64.86علمياحمد محمد فالح مزيد1253

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.86ادبياحمد محمد فوزي عباس1254
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.43احيائياحمد محمد كاطع عنقود1255

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.14تطبيقياحمد محمد كاظم علي1256

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.14احيائياحمد محمد كامل غيدان1257

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.57احيائياحمد محمد كريم صكر1258

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 52.86تطبيقياحمد محمد الزم فهد1259

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.29ادبياحمد محمد محمود عبدهللا1260

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.57احيائياحمد محمد مرار حسين1261

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.00ادبياحمد محمد مروه حسن1262

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.00علمياحمد محمد مولى جباره1263

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.57احيائياحمد محمد ناجي موسى1264

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائياحمد محمد نجاة نوري1265

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.43ادبياحمد محمد هادي بلبول1266

قسم تقنيات االنتاج الحيواني- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 64.57علمياحمد محمد ياسين خلف1267

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.00ادبياحمد محمد يونس شوقي1268

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.14تطبيقياحمد محمد يونس عودة1269

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 67.29تطبيقياحمد محمدحسن عارف ياسر1270

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.86علمياحمد محمدطيب مهدي صالح1271

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.86ادبياحمد محمود احمد عبيد1272

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائياحمد محمود حسين محمود1273

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 66.71ادبياحمد محمود سرحان حمود1274

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.00ادبياحمد محمود عبد هللا حسن1275

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 66.00احيائياحمد محمود عبد محمود1276

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقياحمد محمود عبدالرزاق معتوق1277

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائياحمد محمود قاسم احمد1278

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.14احيائياحمد محمود محمد حمد1279

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.14تطبيقياحمد محمود محمد قاسم1280

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.57ادبياحمد محمود موسى حسين1281

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائياحمد محمود نوري هاشم1282

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 91.29احيائياحمد مدهللا فتحي جمعه1283

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائياحمد مدير حسين سعدون1284

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71ادبياحمد مرتضى جواد كاظم1285

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.14تطبيقياحمد مرتضى كاظم سباهي1286

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.43ادبياحمد مرفوع مهوس عباس1287
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 86.29علمياحمد مزاحم احمد سالم1288

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 74.00ادبياحمد مزهر ساجت كريبه1289

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.57ادبياحمد مسلم عبيس شنون1290

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائياحمد مشكور نعيم عبدالعباس1291

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.00ادبياحمد مصطفى حسين علي1292

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائياحمد مصطفى عبدالقادر حمادي1293

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.00ادبياحمد مصطفى عبود علي1294

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43احيائياحمد مصطفى كامل عبيد1295

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29احيائياحمد مصطفى محمدصابر عباس1296

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.00احيائياحمد مصطفى نمر رشاك1297

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائياحمد مصلح سليمان حسن1298

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 66.43ادبياحمد مطر جخيور صيهود1299

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 65.71علمياحمد مطر عبود عصفور1300

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.71تطبيقياحمد مطر مجبل علي1301

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.67علمياحمد مطرود خليفه نومان1302

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 74.71علمياحمد مظفر سعدهللا ايوب1303

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.57تطبيقياحمد معا هللا عوازه خضير1304

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.57ادبياحمد معتز معروف صالح1305

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29علمياحمد مكي شعالن درويش1306

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71تطبيقياحمد مناف محمد سعد الدين توفيق1307

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.43تطبيقياحمد منتاز عبدالرزاق محمد1308

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.71ادبياحمد منذر عبد القادر صالح1309

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.14احيائياحمد منصور شريف مناجد1310

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.43ادبياحمد منصور صيهود حسن1311

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 71.57ادبياحمد منيب احمد خيرو1312

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 74.43احيائياحمد منير منعم توفيق1313

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.43احيائياحمد مهدي خليف حسين1314

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.86ادبياحمد مهدي سالم مساهر1315

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علمياحمد مهدي عبد الحسن رمضان1316

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43علمياحمد مهدي محمد يحيى1317

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.86تطبيقياحمد مهدي مهوس كاظم1318

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبياحمد مهند احمد مهدي1319

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.71تطبيقياحمد مهند شباط مهدي1320
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00احيائياحمد مهند طالب محسن1321

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.43علمياحمد موسى خضر محمد1322

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.14ادبياحمد موسى خلف ظاهر1323

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.57احيائياحمد موسى ظاهر عبدهللا1324

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 65.29علمياحمد مؤيد سويد نعيثل1325

قسم البيئة- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقياحمد ميثم عبد الخالق هادي1326

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائياحمد ميثم موسى علي1327

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43ادبياحمد ميثم يحيى عبد زيد1328

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علمياحمد ميناس جميل عبيد1329

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 63.00احيائياحمد ناجح راهي وضنون1330

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائياحمد ناجي احمد حسن1331

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43ادبياحمد ناجي شغيدل صالح1332

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 81.29احيائياحمد ناجي عبدهللا عبدعلي1333

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.14تطبيقياحمد ناجي غازي حيوان1334

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 84.00علمياحمد نادر يونس مجيد1335

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائياحمد ناصر حسين شاوي1336

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.86علمياحمد ناصر حسين صباح1337

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.43احيائياحمد ناصر ياسر جبر1338

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 65.00ادبياحمد ناطق ابراهيم عبدالهادي1339

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.71احيائياحمد ناظم حسين هندي1340

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائياحمد ناظم عوده عامر1341

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.14علمياحمد نافع حامد عباس1342

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 67.71علمياحمد نايف محمدشيت يوسف1343

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائياحمد نبيل حامد كريم1344

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائياحمد نجاح عبد طعمه1345

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86احيائياحمد نجم عبد الزهره عبود1346

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29علمياحمد نجم عبد حسن1347

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائياحمد نجم عبدهللا حمد1348

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.86احيائياحمد نجم عبدهللا مناحي1349

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 63.43احيائياحمد نجم عبود حبيب1350

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.29علمياحمد نديم فزع عبد هللا1351

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائياحمد نذير عبدالحسين محمد علي1352

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائياحمد نزار غالي علي1353
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.00احيائياحمد نزيل حاشوش شاهر1354

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00علمياحمد نشات حميد عمر1355

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائياحمد نصار عبدالباسط فتحي1356

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.43ادبياحمد نصرالدين رمضان جاسم1357

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائياحمد نصير فاضل ديوان1358

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.57ادبياحمد نضير جاسم علي1359

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.00تطبيقياحمد نعمه جليل محمد1360

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.00تطبيقياحمد نعمه داود سلمان1361

قسم اإلنتاج- هندسة االنتاج والمعادن - الجامعة التكنولوجية 70.29احيائياحمد نعيم خميس مروز1362

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبياحمد نعيم راشد غليس1363

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.57تطبيقياحمد نعيم زوره كريدي1364

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 66.00احيائياحمد نعيم عليوي كركاد1365

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 67.14ادبياحمد نمير عبدعلي عبد1366

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43احيائياحمد نهاد جميل شالل1367

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 72.43احيائياحمد نوار ابراهيم جرو1368

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.57ادبياحمد نور الدين جاسم1369

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.71ادبياحمد نوروز احمد سايه خان1370

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبياحمد نوري احمد جمعه1371

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.29تطبيقياحمد نوري جاسم محمد1372

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.00علمياحمد نوري عبد الودود محمد1373

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائياحمد نوري عبد زيد درويش1374

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائياحمد نوزاد اسعد حسن1375

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14تطبيقياحمد نوفل سليمان اسماعيل1376

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 92.00احيائياحمد هادي احمد حسن1377

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبياحمد هادي احمد عبد هللا1378

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.14تطبيقياحمد هادي جياد راضي1379

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.71احيائياحمد هادي حمزه خزيماوي1380

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.86ادبياحمد هادي حميد فرحان1381

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 69.57ادبياحمد هادي شالل علي1382

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 63.71تطبيقياحمد هادي صالح ظاهر1383

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86تطبيقياحمد هادي عالوي خضير1384

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائياحمد هاشم جبر جريخ1385

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43علمياحمد هاشم سادة حمد1386
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.57تطبيقياحمد هاشم مهجهج مطلك1387

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14تطبيقياحمد هاشم نعمه فيصل1388

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.14احيائياحمد هاني محمد هاشم1389

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 65.57احيائياحمد هشام ابراهيم حسين1390

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.43احيائياحمد هشام احمد خوشان1391

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 59.86احيائياحمد هشام محسن زاير1392

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.00ادبياحمد هشام مصطفى احمد1393

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 65.43علمياحمد هالل عبود مجيد1394

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.71ادبياحمد هالل كريم عطية1395

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.00ادبياحمد هوري فليح دريز1396

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 65.00علمياحمد هيثم احمد خيرهللا1397

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائياحمد واثق سلمان احمد1398

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43احيائياحمد وائل رحيم محسن1399

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00ادبياحمد وجيه محمد سلطان1400

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.00تطبيقياحمد وسام فرج عبد الرزاق1401

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبياحمد وعد يونس محمد1402

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.00علمياحمد وعدهللا امين احمد1403

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.14علمياحمد وليد برزان جحيل1404

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.29تطبيقياحمد وليد جميل ابراهيم1405

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86تطبيقياحمد وليد رحيم جراح1406

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائياحمد وميض قاسم محمد1407

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00تطبيقياحمد وهاب ظاهر عبيد1408

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائياحمد وهاب عناد بريسم1409

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.00تطبيقياحمد ياسر حسن احمد1410

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29علمياحمد ياسر درمان سعيد1411

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86تطبيقياحمد ياسر عطية مهدي1412

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 83.86علمياحمد ياسين جاسم حسين1413

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائياحمد ياسين حبيب احمد1414

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.43تطبيقياحمد ياسين مصطفى كامل1415

عام- كلية القانون - جامعة بابل 71.71احيائياحمد يحيى خضير عبيس1416

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.29تطبيقياحمد يحيى عبد العظيم جاسم بديوي1417

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 61.29علمياحمد يحيى كاظم صالح1418

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.57علمياحمد يحيى محمد احمد1419
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.14تطبيقياحمد يوسف جاسم محمد1420

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 73.29ادبياحمد يوسف حمزه حسين1421

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.43ادبياحمد يوسف دخيل حسن1422

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71تطبيقياحمد يوسف محمد فراج1423

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.57ادبياحمد يونس احمد علي1424

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.14احيائياحمد يونس انيس حسين1425

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علمياحمد يونس حسين رباط1426

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.57ادبياحمد يونس صالح روضان1427

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائياحمد يونس عبادي كاظم1428

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.29ادبياحمد يونس علي حسين1429

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.29ادبياحمد يونس محمد مصطفى1430

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.57احيائياحمد يونس محمود اسد1431

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 71.86احيائياخالص جبار عطيه خضير1432

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.14احيائياخالص حازم جاسم محمد1433

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبياخالص حازم سمير طه احمد1434

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبياخالص حسين زعالن حسين1435

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائياخالص خالد رسن محمد1436

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00تطبيقياخالص خيكان عبداالمير مهودر1437

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.57علمياخالص سالم عوده ميس1438

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.14تطبيقياخالص سالم مصطفى محمديونس1439

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.57تطبيقياخالص سماري رشك ماضي1440

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائياخالص عبدالرحمن عباس عكاب1441

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 70.71احيائياخالص عزيز عسكر جوده1442

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 63.71ادبياخالص عسل نومان محمد1443

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 72.71تطبيقياخالص علي جبارة عرمان1444

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 74.14احيائياخالص فاضل ناصر حسين1445

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.71ادبياخالص قاسم محيلب مسولف1446

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علمياخالص محمد تايه حتات1447

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبياخالص مخلف حسين عكله1448

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.29ادبياخالص نواف عبد عباس1449

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14تطبيقياخالص هاشم حسون مجبل1450

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.14ادبياخالص يونس سلطان احميدي1451

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط 60.43ادبيادريس بنوان رويضي جبح1452

866 من 44صفحة 
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.14ادبيادريس حسين عواد رعيد1453

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.00احيائيادريس عامر علي حمود1454

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.57احيائيادريس فالح مهدي اسماعيل1455

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.14احيائيادريس مجيد حسين عليوي1456

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيادريس محمد صاحب ابراهيم1457

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 76.71احيائيادريس محمود ادريس محمود1458

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيادم حسن خضير عباس1459

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.86ادبيادم ساجد عطا حسن1460

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.71احيائيادم عيسى جاسب عبد الحسين1461

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 76.00احيائيادهام دوشان بشو احمد1462

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيادهام عبدالرحمن نعيم صالح1463

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.71علميادهم حسين خضير عباس1464

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.57ادبيادهم شمام حسين عبدهللا1465

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.71احيائياديار حسن سلمان داود1466

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14احيائياديان احمد حسن شلش1467

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائياديان امير محمود حسن1468

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 87.29علمياديان جمال كنهار ذياب1469

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.86ادبياديان حافظ حمود قاسم1470

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.86ادبياديان حيدر طوير خشان1471

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.43ادبياديان خالد بادي مطوح1472

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57احيائياديان خالد شاكر محمود1473

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائياديان خلف حسن حريز1474

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.57ادبياديان سليم عبدالرضا سفيح1475

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 86.00علمياديان صبار كاظم يازع1476

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 81.57تطبيقياديان عبد الجبار عبود داود1477

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43ادبياديان عبد الكريم سعيد خضير1478

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقياديان عبد مرزوق عايد1479

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.43ادبياديان عقيل علي احمد1480

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائياديان عالء عبد الجبار عبد الستار1481

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 95.57احيائياديان علي عامر غضبان1482

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.29احيائياديان عماد عبد الكاظم شاكر1483

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 61.00تطبيقياديان غالب عويش جويد1484

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.86ادبياديان غسان خليل ابراهيم1485
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.14احيائياديان فليح خريبط عسكر1486

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29ادبياديان محمد قاسم جعفر1487

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.86علمياديان هاشم حسين نور1488

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.29ادبياديان هالل صباح شريف1489

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 68.14احيائياديب حافظ مخيف محمد1490

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.14علمياديب محمود محسن قنبر1491

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.43احيائياذار طعمه احمد عبد1492

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.43ادبياراز احمد جوهر رشيد1493

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.86علمياراس محمد خضير ظاهر1494

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.14احيائيارام احمد شمشير طهماز1495

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.00ادبيارام انور رمضان صالح1496

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.71ادبيارام طارق محمد عزيز1497

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.43ادبيارام عثمان محمد كريم1498

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيارام ليث قادر علي1499

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.71تطبيقيارام ماجد عبدالحميد عبد1500

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 67.43علميارجان عدنان نورالدين اكبر1501

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 83.71علميارجان عصمت ابراهيم اسماعيل1502

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.86احيائيارجوان هاشم رحيم علي1503

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.00تطبيقيارزوف كادي روفا كادي روفا1504

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.57ادبيارشد ستار عبد بشاره1505

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.57ادبيارشد صادق معارج ياسر1506

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.57ادبيارشد محمد كاظم حسين1507

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.71تطبيقياركان احمد جمعه عطيه1508

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.29علمياركان حمد صالح حسين1509

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.71ادبياركان خضير حسين كاظم1510

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.14ادبياركان خليل ابراهيم خلف1511

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبياركان سعود ذياب غافل1512

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 75.67ادبياركان فتيخان عطاهللا محمود1513

قسم الفنون السمعية والمرئية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 65.43علمياركان فوزي عبد المجيد ناصر1514

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.57علمياركان ماجد راضي مزعل1515

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14تطبيقياركان محمد محمود محمد1516

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.86علمياركان محمود عزيز حيدر1517

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 79.14علمياركان نديم فزع عبدهللا1518
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قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.86علميارهاب عبود عنبر بصري1519

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57علميارواء صالح خضر عويد1520

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.29علميارواق نوفل مجول صالح1521

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.86علمياروى احمد صادق جعفر1522

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.14ادبياروى فراس عماد عبد الوهاب1523

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.43ادبياروى ناظم رسن رحيمه1524

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 91.71علمياروى نوري تركي حمد1525

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.86احيائياريان هيثم عبدهللا خلف1526

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 66.00احيائياريج حسن علي عبوش1527

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.14احيائياريج حسين فخري جاسم1528

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائياريج عباس دهام جلوب1529

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علمياريج عبد عنجل احمد1530

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 63.29تطبيقياريج كاظم راضي جاسم1531

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائياريفان صالح قادر احمد1532

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيازل احمد رشيد عبد الحسين1533

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.57علميازل اوغوز حسن مصطفى1534

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 73.00علميازل جسام محمد عليوي1535

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.86احيائيازل خيري نعمه شنشول1536

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيازهار توفيق محسن شنيتر1537

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 63.17علميازهار جاسم مهدي علي1538

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.71ادبيازهار جواد كاظم حسين1539

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.14احيائيازهار حسام عبد اسماعيل1540

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيازهار حسان هادي جالي1541

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيازهار حسين راهي صحن1542

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 81.71احيائيازهار حيدر ياسر خلف1543

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.43ادبيازهار عبد الزهرة جابر داود1544

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.29ادبيازهار علي غياض حمدان1545

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 75.00علميازهار عماد فاضل خضير1546

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 70.14احيائيازهار عمران محمدعلي عبدهللا1547

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.57احيائيازهار عواد جبر مسلم1548

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.29ادبيازهار عيسى ساجت يعقوب1549

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.57احيائيازهار غانم جفيرز بخيت1550

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.00احيائيازهار كاظم حاتم طراد1551
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عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 78.57علميازهار كريم سرحان رجا1552

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.14ادبيازهار كمال عبيد تومان1553

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.00علميازهار لفته لهمود سلمان1554

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيازهار مبارك بريسم عدوان1555

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 68.29ادبيازهار مجيد عبد محمد1556

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29علميازهار محسن جياد عزيز1557

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.14احيائيازهار نجم عبد النبي عباس1558

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيازهر اسماعيل حمد عبد1559

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.86احيائيازهر باسم اسدخان محسن1560

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71علميازهر خيري قاسم برغش1561

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيازهر سنيد راشد محمد1562

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 71.57احيائيازهر شاكر ابراهيم محمد1563

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيازهر ضياء شاكر محمود1564

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.71ادبيازهر عباس مرزوك سعد1565

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86احيائيازهر عدنان حسين حبن1566

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيازهر علوان ضاري عودة1567

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيازهر علي مالك هاتف1568

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.57ادبيازهر فريق جاسم مهدي1569

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 69.86تطبيقيازهر كمال جالب خليل1570

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.57ادبيازهر محمد دخيل جاسم1571

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.57تطبيقيازهر محمد محمود حسين1572

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.14ادبياسام خالد خليل عبد1573

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبياسامة ابراهيم طه حماد1574

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.29تطبيقياسامة احمد حسين عسكر1575

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبياسامة احمد داود سلمان1576

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14علمياسامة جسام محمد ضاحي1577

قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 65.57علمياسامة جمال غضبان حميدي1578

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71علمياسامة حكيم عبداالمير البدراوي1579

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 58.57علمياسامة خالد حيدر احمد1580

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.00ادبياسامة رشيد رحمان حسن1581

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.71تطبيقياسامة سفيان جميل اسماعيل1582

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.14احيائياسامة طالب عبدعلي طاهر1583

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.43علمياسامة عبدالكريم محمود ابراهيم1584
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قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57تطبيقياسامة علي عراك محيسن1585

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 68.00ادبياسامة فاضل داود عبد1586

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.00ادبياسامة فليح محمد راشد1587

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 65.57احيائياسامة كمال نجم الدين خورشيد1588

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.14علمياسامة محفوظ جاسم محمد1589

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.86ادبياسامة محمد ذياب خليل1590

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.86ادبياسامة محمد عبد الجبار زيدان1591

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 82.29احيائياسامة محمد مجيد رسولي1592

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.71ادبياسامة محمد يوسف جميل1593

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.14احيائياسامة نجم احمد جوبان1594

قسم تقنيات االعالن- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 63.43علمياسامة نزار عباس عبود1595

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.71احيائياسامة يحيى حسن مطلك1596

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.71احيائياسامه احمد غازي عكاف1597

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.00ادبياسامه برهان خماط ثعبان1598

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 69.86ادبياسامه ثامر محمد جاسم1599

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 73.86ادبياسامه جميل جابر عبدالحسين1600

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 63.57احيائياسامه حمزه رشيد صكر1601

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57ادبياسامه رزاق حسن شبيب1602

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14احيائياسامه سعد سلمان ثويني1603

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.14ادبياسامه صباح خلف ضاحي1604

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.00ادبياسامه صكر اعوج سلطان1605

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.57تطبيقياسامه عباس خضير عباس1606

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.71ادبياسامه عبدالحسين عبدهللا عبد كاظم1607

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.71احيائياسامه عبدالقادر عبدالستار محمد1608

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 69.71ادبياسامه علي صالح جاسم1609

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29ادبياسامه فالح عبدالكريم حسن1610

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.29ادبياسامه فؤاد محمد سلطان1611

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبياسامه فيصل سعود حمزه1612

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 86.00علمياسامه قاسم يونس علي1613

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.57ادبياسامه كريم خليفه عبد1614

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائياسامه محمد خلف خضر1615

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 66.01احيائياسامه محمد نصير فالح محمد1616

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائياسامه محمود ابراهيم فياض1617
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57تطبيقياسامه موسى حبيب حسين1618

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.14تطبيقياسامه نوفل عبدالجبار صديق1619

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.71تطبيقياساور احمد جبار غضبان1620

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.86احيائياساور اياد احمد محمود1621

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبياساور جبار جعفر حسين1622

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.71احيائياساور جليل عبدالرزاق جدوع1623

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.29احيائياساور حسين احمد محمود1624

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائياساور سعيد كباش معن1625

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.86احيائياساور عبدالرحمن محمود محمد1626

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.14ادبياساور عبدالكريم ياسين ثويني1627

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.43احيائياساور قاسم فاضل سلمان1628

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.71احيائياساور كريم هاطم خليل1629

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 69.29ادبياساور محمد عبدالرضا عديم1630

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.00ادبياساور ميثم ابراهيم محمد1631

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.43ادبياستبرق ابراهيم فدعوس مسرهد1632

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.00ادبياستبرق امير فاضل كاظم1633

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.00احيائياستبرق ثامر كمر علي1634

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.43احيائياستبرق جاسم محمد علي1635

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.00احيائياستبرق جبار سعيد زغير1636

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.00احيائياستبرق جمعه عريبي عباس1637

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29علمياستبرق حسن بدن منسي1638

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.00ادبياستبرق حسين علي وادي1639

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.43تطبيقياستبرق حميد لفتة حسين1640

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 67.86احيائياستبرق حيدر حنضل طارش1641

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبياستبرق دحام عزاوي صالح1642

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 80.29ادبياستبرق سعدون حسين حسن1643

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علمياستبرق سفيان خليل اسماعيل1644

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57علمياستبرق عامر غني عزيز1645

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائياستبرق عبد الرسول جاسم محمد1646

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.71تطبيقياستبرق علي زاهي كاظم1647

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقياستبرق علي محمد يونس احمد1648

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.14احيائياستبرق علي محمود ماضي1649

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.43تطبيقياستبرق عمر علي مهيدي1650
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قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائياستبرق لؤي نامق فهمي1651

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.86ادبياستبرق محمد ابراهيم احمد1652

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.86احيائياستبرق محمد طه حسين1653

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائياستبرق محمد عبد علي جريد1654

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 72.71تطبيقياستبرق محمد عبد علي محمد1655

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.71احيائياستبرق مطر حسين هزاع1656

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائياستبرق مفيد حميد رشيد1657

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبياستبرق نجم عبدهللا مجيد1658

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبياستبرق هاشم عبد الكريم رشيد1659

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 72.43احيائياستبرق وليد خالد صالح1660

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائياسحاق ابراهيم محمد عجمي1661

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71احيائياسحاق بشير كامل ابراهيم1662

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبياسحاق حسن داود سلمان1663

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائياسحاق خيري طعمه جاسم1664

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.14ادبياسحاق عباس هادي عليوي1665

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 69.00تطبيقياسحاق عبدالجبار نعمه علوان1666

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائياسحاق عبدهللا حسن صابر1667

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائياسحاق هادي عبد داود1668

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائياسحق يوسف علي حسين1669

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 59.14ادبياسد جمال عبد حمد1670

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.14تطبيقياسدعلي عالء عبداالمير جابر1671

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.14احيائياسراء ابراهيم مديد محمد1672

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 59.00ادبياسراء احمد ابراهيم عوده1673

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.71احيائياسراء احمد اسمر ابراهيم1674

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 75.57ادبياسراء احمد شاكر حمود1675

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 69.71علمياسراء احمد صالح زبار1676

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43ادبياسراء احمد طلب حمودي1677

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29علمياسراء احمد عبدالغني عباس1678

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائياسراء احمد عبدهللا جاسم1679

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 66.14ادبياسراء احمد عبدهللا علي1680

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.43احيائياسراء احمد قاسم حمودي1681

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.00علمياسراء احمد كاظم شنين1682

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.43احيائياسراء احمد مخيبر تلوز1683
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.14احيائياسراء احمد مكي داوود1684

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 60.00احيائياسراء اسماعيل ابراهيم صخي1685

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 71.71احيائياسراء اسماعيل علي عباس1686

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.29ادبياسراء اياد اسماعيل عبدالباقي1687

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائياسراء باسل محمود جده1688

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 76.00علمياسراء بدر الطيف خلف1689

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.71ادبياسراء بالل عزيز خليف1690

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.86تطبيقياسراء بهاء محمد رضا كاظم1691

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائياسراء ثامر علي جواد1692

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.00تطبيقياسراء ثائر كريم منهل1693

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.29تطبيقياسراء ثعبان خليل فيحان1694

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 70.14احيائياسراء جاسم محمد عبد1695

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.14ادبياسراء جبار رشيد حمود1696

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 67.86ادبياسراء جبار سالم هزاع1697

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.14تطبيقياسراء جمال جاسم محمد1698

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.86احيائياسراء جمال محمد علي1699

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائياسراء جواد كاظم عليوي1700

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائياسراء جواد لفته محمد1701

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علمياسراء حازم محي عبدالكاظم1702

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائياسراء حبيب عبد الفتاح عبد االمير1703

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 63.57ادبياسراء حبيب عبد الواحد عباس1704

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.86علمياسراء حسن حامد عبد الحي1705

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائياسراء حسن حميد مجيد1706

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43تطبيقياسراء حسن سلمان خلف1707

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائياسراء حسن سلمان عبد الكاظم1708

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43احيائياسراء حسن عبد الهادي صالح1709

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائياسراء حسن هاشم علي1710

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.86احيائياسراء حسين علي محمد1711

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.57ادبياسراء حسين غالي زغير1712

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.71احيائياسراء حمزه كاظم حسون1713

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبياسراء حمودي جاسم حمودي1714

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.43احيائياسراء حميد احمد عبدالكريم1715

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علمياسراء حميد صفر عباس1716

866 من 52صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.14تطبيقياسراء حيدر جواد كاظم1717

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 72.00ادبياسراء حيدر عبد الرزاق محمد علي1718

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.71ادبياسراء حيدر محي هجهوج1719

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14علمياسراء خضير مهدي محيسن1720

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علمياسراء خليفة رشيد محمود1721

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائياسراء رافل زاهد عبد الحسن1722

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.43ادبياسراء رعد سعدي عبود1723

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 68.71ادبياسراء رعد علي حسين1724

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علمياسراء رعد مهدي صالح1725

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائياسراء ساجت فليح فجل1726

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.00ادبياسراء ساطع امين حسين1727

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 62.14ادبياسراء ستار جابر حمادي1728

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43احيائياسراء سعد عبدهللا يوسف1729

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائياسراء سعد كاظم جواد1730

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 75.14علمياسراء سعدون حمادي خلف1731

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.43ادبياسراء صاحب راضي مناتي1732

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 60.57علمياسراء صادق صاحب مجيد1733

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علمياسراء صالح زغير كويد1734

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.00ادبياسراء صالح عزبه ثلج1735

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.57تطبيقياسراء صالح فرحان المحمد1736

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.86علمياسراء صالح محمد ساير1737

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.29تطبيقياسراء صالح مهدي عبود1738

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.43ادبياسراء صباح ابراهيم صالح1739

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.86تطبيقياسراء صباح خورشيد حميد1740

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.57علمياسراء صباح كريم احمد1741

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 68.29علمياسراء صبحي جواد كاظم1742

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.29علمياسراء صبري ويس خضر1743

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.00احيائياسراء صالح الدين محمد يحيى1744

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.00احيائياسراء صالح محمود سلمان1745

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 67.86علمياسراء صالح هادي غالي1746

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.57تطبيقياسراء ضياء فيصل كريم1747

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبياسراء ضياء كاظم سعد1748

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43احيائياسراء ضياء ناصر حسين1749

866 من 53صفحة 
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.00احيائياسراء طارق باسل عوده1750

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.00ادبياسراء طالب حمادي صالح1751

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00احيائياسراء طعمة عزيز طاهر1752

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.29احيائياسراء عادل جوان خشيش1753

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائياسراء عادل فيصل سلمان1754

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 84.33علمياسراء عارف عبدالرزاق سعيد1755

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57تطبيقياسراء عامر عبدالحمزه عكموش1756

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.71احيائياسراء عامر هاشم راجي1757

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائياسراء عائد صبري خضير1758

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14احيائياسراء عباس حبيب علوان1759

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.43تطبيقياسراء عباس حسن حسين1760

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائياسراء عباس فرج منشد1761

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57علمياسراء عباس محمد سعيد1762

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقياسراء عبد االمير محسن جويد1763

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71تطبيقياسراء عبد االمير موحي كطافه1764

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبياسراء عبد الحسين كاظم حسين1765

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 78.00علمياسراء عبد الحسين ناصر عبد االمير1766

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.00ادبياسراء عبد السادة محمد ياسين1767

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57علمياسراء عبد العباس حمزه علوان1768

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.17علمياسراء عبد الكريم مجيد عبد الحسن1769

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.71تطبيقياسراء عبدالجبار علي حسين1770

عام- كلية القانون - جامعة بابل 66.00علمياسراء عبدالحسين نايف سكران1771

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 70.00تطبيقياسراء عبدالزهرة لفتة جابر1772

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57علمياسراء عزيز حسين مجلي1773

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.86تطبيقياسراء عصام بدر يعقوب1774

قسم هندسة تقنية المواد- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 67.86علمياسراء عصام محسن كاظم1775

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 68.43احيائياسراء علي حسين احمد1776

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.86ادبياسراء علي حسين رجب1777

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 60.00تطبيقياسراء علي خالد نايف1778

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 66.71احيائياسراء علي رداد روضان1779

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.00علمياسراء علي رشيد محمد1780

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.14ادبياسراء علي طعمه صالح1781

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 63.29ادبياسراء علي طه ياسين1782
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.71احيائياسراء علي عبد الزهره حسن1783

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.29علمياسراء علي عبد الزهره عباس1784

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.14علمياسراء علي عبد كشاش1785

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علمياسراء علي عبدالكريم صفر1786

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.14احيائياسراء علي عزيز حمود1787

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.57تطبيقياسراء علي مشرف دزان1788

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 72.57احيائياسراء علي هادي محسن احمد1789

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.29ادبياسراء علي هلوب احمد1790

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86تطبيقياسراء علي ياسر علي1791

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86ادبياسراء عماد احمد يونس1792

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43ادبياسراء عماد تركي رثعان1793

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.43احيائياسراء عوده كاظم خضير1794

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 60.29ادبياسراء عيدان فياض خضير1795

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57علمياسراء غازي مجيد صادق1796

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 70.29احيائياسراء غالب محمد منصور1797

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 60.29احيائياسراء غانم عبد الزهره حمد1798

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.86ادبياسراء غانم عبيد علوان1799

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 72.00علمياسراء غسان عبدالوهاب عبدالرحمن1800

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.86احيائياسراء فاضل حسوني دويج1801

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.00احيائياسراء فاضل عطيه علوان1802

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14علمياسراء فاضل عليوي موسى1803

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائياسراء فاضل عيسى علي1804

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29احيائياسراء فاضل مطرود جحيف1805

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 70.14احيائياسراء فالح جابر ناصر1806

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.00علمياسراء فوزي نعمان يوسف1807

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.57تطبيقياسراء فيصل غازي راضي1808

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.29احيائياسراء قابل كامل سمين1809

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علمياسراء قاسم جليل ابراهيم1810

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 69.71ادبياسراء قاسم حسون كريم1811

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائياسراء قاسم عبدالكريم عباس1812

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.43احيائياسراء قاسم عبدالنبي محسن1813

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائياسراء قاسم محمد خميس1814

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86احيائياسراء كاظم حلبوص عليوي1815

866 من 55صفحة 
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.57احيائياسراء كاظم وثيج كاظم1816

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43احيائياسراء كريم دمدوم مزعل1817

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.29احيائياسراء كمال عزيز صالح1818

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.00علمياسراء الزم غازي حسن1819

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.86احيائياسراء ماجد خير هللا عباس1820

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.14علمياسراء مجيد جمعة كريم1821

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 74.43احيائياسراء مجيد عامر محسن1822

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.86تطبيقياسراء محسن جبر جويج1823

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.14ادبياسراء محسن عبيد يوسف1824

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.29ادبياسراء محسن علي مجيد1825

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.71علمياسراء محمد جابر عباس1826

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 80.00احيائياسراء محمد جواد شاكر1827

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29ادبياسراء محمد حسين غنام1828

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.14احيائياسراء محمد خضير محمد1829

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.57احيائياسراء محمد عبدهللا صالح1830

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.57علمياسراء محمد عبدهللا كعيبر1831

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 70.57تطبيقياسراء محمد كريم مزهر1832

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائياسراء محمد ناصر حمد1833

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00احيائياسراء محمود خليف سلطان جاسم1834

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.14ادبياسراء مهدي صاحب حسن1835

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائياسراء مهدي المي بساط1836

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائياسراء موفق عبد الحسين جاسم1837

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.71ادبياسراء ناظم سعدي طعمة1838

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57احيائياسراء هاتف عبدالزهره صبح1839

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43تطبيقياسراء هادود مهدي صالح1840

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 61.57ادبياسراء هادي جدوع عبدهللا1841

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00علمياسراء هادي شاني صافي1842

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.00احيائياسراء هادي فوزي ناجي1843

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبياسراء وسام حبيب الخيزران1844

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14ادبياسراء وليد ابراهيم خليل1845

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 96.14احيائياسراء وليد حربي سلمان1846

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائياسراء وليد يحيى جبار1847

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 69.57ادبياسراء ياسين احمد طه1848
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.29ادبياسراء ياسين حسين علي1849

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائياسراء ياسين مجبل ابراهيم1850

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.71احيائياسراء ياوز عباس كريم1851

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علمياسراء يحيى ضاري هميل1852

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29احيائياسراء يوسف ذياب جويد1853

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.86احيائياسراء يوسف سعدون محمد1854

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 67.43ادبياسراء يوسف محمد عبدهللا1855

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.00احيائياسرار احمد عبدالمحسن عاتي1856

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.00احيائياسرار احمد عبدالمحسن عباس1857

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.71احيائياسرار اسامة اسماعيل عثمان1858

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 65.14ادبياسرار حسين احمد علي1859

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 64.29احيائياسرى هاني عوده حسين1860

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبياسعد امهيدي عيادة ظاهر1861

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86علمياسعد جبر محمود اسعد1862

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.29علمياسعد جالل صالح جالل1863

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 62.71ادبياسعد حسن هادي حمزه1864

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 74.00علمياسعد حسين صالح هاشم1865

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.43احيائياسعد خليل ابراهيم عبدالقادر1866

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.43علمياسعد راضي صديان فزع1867

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبياسعد رشيد حميد علي1868

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.57ادبياسعد رعد حيدر علي1869

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 68.29ادبياسعد شنان طه عبد1870

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.33علمياسعد صبيح هادي سعيد1871

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 82.43علمياسعد صحو كليب صالح1872

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علمياسعد عبدالرضا باشي عواد1873

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86علمياسعد عبدالغني ابراهيم محمد1874

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 66.86ادبياسعد علي كاظم اسماعيل1875

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائياسعد فاضل سوادي المي1876

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائياسعد كريم عبد الجليل جاسم1877

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.29علمياسعد كريم مالك سبط1878

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 70.57علمياسعد محمد عبد الواحد شهاب1879

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00ادبياسعد ناصر رحيل عجيل1880

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 59.29ادبياسعد نعيم رسن محمد1881
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قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري- بغداد /معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبياسعد نور الدين صالل عباس1882

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.14احيائياسكندر ستار حمزه محمد1883

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 71.29علمياسكندر محمد ابراهيم يوسف1884

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.57احيائياسالم احمد جويد عنيد1885

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائياسالم جبار محسن محمد1886

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57احيائياسالم حبيب عبيد كريم1887

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائياسالم حمزه رمضان خضير1888

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43ادبياسالم صالح مهدي عبدالحسن1889

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57احيائياسالم عادل عطشان الغميس1890

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.43ادبياسالم مؤيد صالح عبد1891

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 73.00ادبياسالن رياض جواد كاظم1892

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.57احيائياسماء ابراهيم حميد ابراهيم1893

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86ادبياسماء ابراهيم محمد صديق1894

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علمياسماء ابراهيم مهدي عواد1895

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبياسماء احمد حسين سليمان1896

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 70.14ادبياسماء احمد رحيل عفتان1897

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.57علمياسماء احمد عبد احمد1898

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائياسماء احمد عبد هللا حمد1899

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.43احيائياسماء اسماعيل احمد محمد1900

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00تطبيقياسماء امجد مجيد محمد1901

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.57ادبياسماء بدير كزار جبر1902

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 78.57احيائياسماء تيفور فاتح عبدهللا1903

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 70.00احيائياسماء ثامر عبدالرزاق مولود1904

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.43احيائياسماء جاسم محمد خورشيد1905

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.86علمياسماء جمال عباس شهاب1906

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمياسماء حسام رضا هادي1907

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00ادبياسماء حسين عطيه عسكر1908

قسم التحسس النائي- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 58.29احيائياسماء حسين علي محمود1909

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.86ادبياسماء حمزة علي محمد1910

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.29احيائياسماء خالد احمد عبدهللا1911

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائياسماء خميس حسن صالح1912

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 66.29ادبياسماء راشد حميد احمد1913

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقياسماء راضي داخل عبود1914
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائياسماء رفعت علي رفعت1915

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.57ادبياسماء رياض عبد الزهرة حمدان1916

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 76.00احيائياسماء ستار لطيف جاسم1917

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائياسماء سعد اسماعيل سبع1918

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.43ادبياسماء سعود جاسم عكون1919

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.43ادبياسماء سلمان حسين علي1920

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبياسماء شنيع الفي عبيد1921

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.86احيائياسماء صالح عوض سعد1922

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.43علمياسماء صالح ناصر احمد1923

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 59.29ادبياسماء صبحي محمود حويفظ1924

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائياسماء صالح الدين رشيد وهاب1925

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57ادبياسماء عادل مكي ياسين1926

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 57.86ادبياسماء عارف شكر محمود1927

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.71ادبياسماء عامر سلمان خلف1928

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.00احيائياسماء عائد احمد جكل1929

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 67.57ادبياسماء عبد حمد محمد1930

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29احيائياسماء عبدالخالق سلطان حمادي1931

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائياسماء عبدالرزاق مجبل عبدالرزاق1932

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.43تطبيقياسماء عبدالسالم سالم مهدي1933

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.71احيائياسماء عبدهللا شعبان حسن علي1934

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.29احيائياسماء عبدالموجود هبالوي حمداوي1935

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائياسماء عدنان محمد احمد1936

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائياسماء عزيز عبد زوير1937

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 62.86ادبياسماء عقيل صفوك بنية1938

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.00تطبيقياسماء علي حسين محمد1939

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.57احيائياسماء علي ميري جساب1940

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائياسماء غالب عبد خيرهللا1941

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.14ادبياسماء غانم محمد حسين1942

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.71ادبياسماء فالح غضبان حسن1943

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.71ادبياسماء قيس منصور شمخي1944

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.86علمياسماء كاظم حسن راضي1945

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.86ادبياسماء مبارك بريسم عدوان1946

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 79.86احيائياسماء محسن صالح علي1947
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.14تطبيقياسماء محسن كاظم حسين1948

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علمياسماء محمد احمد محمود1949

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.71احيائياسماء محمد حسين علي1950

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 70.17علمياسماء محمد شكر بحر1951

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائياسماء محمد عبد الحسين طخاخ1952

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.86احيائياسماء مسلم هاشم اسماعيل1953

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائياسماء مهدي حميد حسين1954

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.86علمياسماء موفق سالم جاسم1955

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 61.43احيائياسماء ناظم ابراهيم شحاذة1956

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 73.86علمياسماء ناظم جمعة عبدالرحمن1957

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 81.57احيائياسماء نبيل حسن غريب1958

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.86ادبياسماء نعمه زعيبل عيال1959

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائياسماء وداد جبار عمر1960

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 75.43احيائياسماء وليد خالد موسى1961

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 65.43ادبياسماء يعقوب صادق حمد1962

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.50علمياسماعيل ابراهيم جمعه خلف1963

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 84.86علمياسماعيل ابراهيم مجبل صالح1964

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائياسماعيل ارميض عراك حسن1965

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.14علمياسماعيل امير اسماعيل حسين1966

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 73.57علمياسماعيل اوميد محمود علي1967

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.71احيائياسماعيل حاتم جاري سليمان1968

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبياسماعيل حسين علي يوسف1969

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة سامراء 61.43ادبياسماعيل حقي اسماعيل احمد1970

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.57تطبيقياسماعيل حمد خلف صحن1971

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 63.43احيائياسماعيل حمود خلف زوبع1972

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبياسماعيل خليل ابراهيم عباس1973

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقياسماعيل خيرهللا عبدالزهرة خلف1974

قسم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.00تطبيقياسماعيل سعد خليفه احمد1975

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.86تطبيقياسماعيل عدنان يحيى خضر1976

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائياسماعيل عماد اسماعيل شراد1977

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائياسماعيل قحطان حسين محمد1978

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة - جامعة تكريت 60.86تطبيقياسماعيل محمد مطلك خلف1979

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائياسماعيل محمود طه ابراهيم1980
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.57احيائياسماعيل ميسر خليل محمد علي1981

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائياسماعيل نزار عبد درويش1982

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14علمياسماعيل يوسف مجيد خلف1983

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.14علمياسو سيروان عزيز ابراهيم1984

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.57علمياسو غازي محمد مصطفى1985

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.57احيائياسيا ابراهيم عويد حمود1986

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائياسيا احسان عاد هادي1987

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57احيائياسيا احمد جمعه حمادي1988

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.86احيائياسيا اسعد جيته كشيش1989

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.86علمياسيا انور عالوي محمود1990

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 60.57احيائياسيا بركات حامد عبد1991

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.00احيائياسيا حسيب عبد اإلمام مرزوق1992

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.57تطبيقياسيا حسين علوان عبد1993

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 82.86علمياسيا حسين غايب عباس1994

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.86علمياسيا طه علي حسين1995

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 77.43احيائياسيا عبدالستار عبود ياس1996

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.71احيائياسيا عبدالموجود رشيد نصيف1997

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86تطبيقياسيا عزام بدري صالح1998

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائياسيا علي نعمة جبر1999

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.29احيائياسيا فقي محمد درويش2000

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29احيائياسيا محمد عزيز رشيد2001

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.43احيائياسيا نامس محمد عيد2002

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائياسيد ظاهر فياض جاسم2003

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86احيائياسيل اثير حمود كريم2004

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 65.00احيائياسيل احمد جودة سالم2005

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29احيائياسيل احمد عبدهللا عيدان2006

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71تطبيقياسيل باسم فاضل الصالحي2007

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.71تطبيقياسيل باسم فاضل بحر2008

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 68.43احيائياسيل جبر ناهي زغير2009

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57تطبيقياسيل حميد حبيب العبود2010

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علمياسيل رحومي ثابت عطية2011

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.29تطبيقياسيل رحيم جبار فرج2012

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.86احيائياسيل سالم علي معالن2013
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.71تطبيقياسيل سمير محمود محمد2014

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.86احيائياسيل شاكر محمود عبد الوهاب2015

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.71ادبياسيل شاهيمراد شاه نظر2016

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 64.14تطبيقياسيل صالح محمد رميض2017

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71احيائياسيل صباح محمد رشيد2018

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 70.71ادبياسيل صبحي فليح حسن2019

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 59.43تطبيقياسيل طارق جبار فليح2020

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علمياسيل طعمه محمد حمد2021

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.71احيائياسيل عادل طهران بكتاش2022

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.00علمياسيل عائد بوري جاري2023

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.14علمياسيل عبد الحسين احمد جبار2024

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائياسيل عبد هللا عطية خضر2025

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00ادبياسيل عبدالوهاب محمد يونس2026

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.00احيائياسيل عدنان مهدي حمد2027

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.29تطبيقياسيل عالء كاظم عبد2028

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00تطبيقياسيل علي حسين عبدهللا2029

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائياسيل علي حسين علي2030

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.57ادبياسيل علي كاظم عطا2031

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.43ادبياسيل غانم شيت احمد2032

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.86احيائياسيل فراس هالل عبد2033

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.29احيائياسيل فواز احمد طه2034

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائياسيل قاسم علي كاظم2035

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.00ادبياسيل قاسم محمود ضاحي2036

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 73.57ادبياسيل كنعان محمد نوري2037

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.00احيائياسيل محسن حمد عزيز2038

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43تطبيقياسيل محسن عويد زغيرون2039

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00ادبياسيل محمد عبدكرجي حسن2040

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائياسيل محمد مهدي عباس2041

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائياسيل يحيى كاظم احمد2042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 71.43ادبياسين طاهر نجم الدين امين2043

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.71ادبياشتر محمد كاظم عبدالزهره2044

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.57ادبياشراق جالوي حسين كاظم2045

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.29تطبيقياشراق فاروق مال هللا صالح2046
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.86ادبياشرف جاسب فدعوس عبدهللا2047

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائياشرف حامد خضر محمد2048

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائياشرف حسين رهيف ساجت2049

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.29احيائياشرف رياض ذنون سعيد2050

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.14احيائياشرف صالح احمد محمد2051

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.86احيائياشرف عباس فرحان كاطع2052

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبياشرف عبدهللا فتحي مطلك2053

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 76.57علمياشرف عصام يونس احمد2054

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.00احيائياشرف عقيل فرج احمد2055

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 63.57علمياشرف فالح مهدي سالم2056

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.86ادبياشرف فالح حسن محمد2057

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.00تطبيقياشرف محسن عماش حسين2058

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائياشرف محمد عويد عباس2059

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائياشرف محمد مجيد شبيب2060

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.57احيائياشرف محمد يونس ابراهيم عبد القادر2061

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 93.57احيائياشرف محمد يونس الياس امين2062

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.29احيائياشرف محمود عبدالوهاب شبلي2063

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.71تطبيقياشرقت صباح لعيبي منصور2064

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 67.57علمياشهاب محمد عواد محمد2065

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 67.67علمياشواق حسين خضير عباس2066

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.14ادبياشواق ذنون يونس مطرود2067

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43علمياشواق شنان عتيوي عبود2068

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علمياشواق طالب عواد حسين2069

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علمياشواق طالب هاشم محمد2070

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.29احيائياشواق ندى نجم عبدهللا2071

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 67.17علمياشور شموئيل توما إيشو2072

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 56.14ادبياصالة حسين يونس شباط2073

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.43احيائياصالة رمضان حسن عطية2074

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائياصاله جمال حسن احمد2075

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبياصاله ظاهر محمد مغير2076

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.14ادبياصاله عقيل منصور سالمه2077

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.14ادبياصاله فاضل مهدي تميم2078

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71ادبياصاله ناصر حميد رشيد2079

866 من 63صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الحاسوب والمعلوماتية- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 63.57علمياصاله هاني عبدهللا فتحي2080

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.57تطبيقياصاله وصفي خيرهللا عبدالكريم2081

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.29علمياصيل حازم عمران عيسى2082

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.71ادبياصيل رعد محمد عبد2083

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علمياصيل سالم هادي مشكور2084

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.57ادبياصيل صباح محمود عباس2085

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.29علمياصيل لؤي موسى عمران2086

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.71ادبياصيل محمد غازي محمد2087

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.14ادبياضواء حسين عبعوب مخور2088

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبياطياب اسعد نوري ياسين2089

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.29تطبيقياطياب علي خضير جاسم2090

قسم تقنيات صناعة المالبس- بغداد /معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى 59.14ادبياطياف احمد حسوني جاسم2091

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائياطياف احمد محمد حمودي2092

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.14تطبيقياطياف جعفر صادق عبدالجبار2093

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.14علمياطياف حمزه محسن كشاش2094

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 83.86ادبياطياف خليل محمد حلبوس2095

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.14احيائياطياف رحيم لفته حسن2096

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.29ادبياطياف ستار نعمه حسون2097

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائياطياف عبد فارس جوشي2098

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 70.57احيائياطياف عطا عبد صالح2099

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائياطياف علي رشيد عايد2100

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.14ادبياطياف علي غانم طاهر2101

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.43ادبياطياف مثنى حمد خضير2102

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.14احيائياطياف محمد شريف عزيز2103

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.71علمياطياف محمد نايف عبيد2104

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.14ادبياطياف ناظم ذياب منسي2105

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 88.86علمياعتزاز عبد الستار كاظم خرباط2106

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71ادبياعالن مهداوي جاسم فليفل2107

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.29تطبيقياعياد حميد رسن غازي2108

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 62.00ادبياعياد كريم عبد حسن2109

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.29ادبيافان برهان محمد علي شريف2110

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.00ادبيافتخار عبدالواحد عبدالحليم ابراهيم2111

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميافراح جبار كامل جبر2112

866 من 64صفحة 
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قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبيافراح جبار محسن علي2113

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 63.00علميافراح حسون شالكه كريم2114

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.57احيائيافراح حسين محمد ساير2115

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71احيائيافراح داود سلمان سعيد2116

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيافراح سامي حسن صالح2117

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00احيائيافراح ساير فرهود داخل2118

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.29ادبيافراح صالح قدوري ويس2119

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيافراح عبد هللا جعفر عثمان2120

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00ادبيافراح عبدالحسين كاظم عمران2121

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.83ادبيافراح عبدالمنعم اسماعيل صفو2122

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.43علميافراح عبود سلمان اسماعيل2123

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 59.86ادبيافراح غازي قاسم مصكال2124

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.00علميافراح فالح علي كويظم2125

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 66.00احيائيافراح فراس هالل ابو الجيج2126

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيافراح قاسم ياسين احمد2127

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 58.43احيائيافراح كريم مشرف عذاب2128

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 71.71احيائيافراح مرتضى كاظم سلمان2129

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيافراح نوري حمزه مهدي2130

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 59.14احيائيافراح هالل ابوحسينه مشرف2131

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.00علميافراح وليد فخر الدين عزت2132

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.71ادبيافراح يوسف عبد هللا فزاع2133

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيافنان ابراهيم خلف صالح2134

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.14احيائيافنان احمد عبد الحميد غفور2135

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.43احيائيافنان بشير ابراهيم حسين2136

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 58.71ادبيافنان تحسين عبد الهادي حسن2137

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57علميافنان سليم محمد علي عبدالحسين2138

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيافنان سليمان عثمان جرو2139

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.29احيائيافنان عدنان سلمان حمد2140

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيافنان عدي احمد عبود2141

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 76.43احيائيافنان محمد بدران حميد2142

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيافنان محمد علي عباس2143

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.43ادبيافنان مهند محمد صبيح2144

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيافنان مويد نورالدين فتح هللا2145

866 من 65صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.14ادبيافياء حازم علي حسين2146

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميافياء علي مجيد صيهود2147

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميافياء قاسم فاضل كاظم2148

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميافياء مضر ابراهيم رعد2149

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.14احيائيافيان علي عبد العظيم نعمة2150

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.86ادبيافيستا خالد خليل اسماعيل2151

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.14احيائيافيستا فاخر نجم الدين محمد2152

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.43ادبيافين صالح سالم حمي2153

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00علميافين عبد الجبار فرج هاشم2154

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86احيائيافين عبدالرحمن لطيف فرج2155

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 69.71علميافين فتح هللا عبد الرحمن رشيد2156

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.57احيائيافين كنعان اسماعيل حسن2157

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.00ادبياقبال اسماعيل هامل مسلم2158

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 87.86علمياقبال طه حسن شطب2159

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.43احيائياقبال عبد الجليل خليفه فياض2160

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 62.71علمياقبال موفق سالم خلف2161

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.71ادبياقدام مطر عبد حمادي2162

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.14ادبياكام محمد احمد حسن2163

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57تطبيقياكبر علي مكلف نوشي2164

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائياكتفاء صالح حداد ضمد2165

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائياكرام جاسم محمد عدول2166

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.00ادبياكرام سعد محمد عداي2167

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.86احيائياكرام عبد الرضا كاظم كريم2168

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 72.00علمياكرام عبد رسن جعفر2169

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 77.86علمياكرام فالح موسى رجب2170

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 67.00ادبياكرم احمد عطاهلل خلف2171

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 65.29تطبيقياكرم باسم كريم محيسن2172

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86احيائياكرم توفيق حمزة عباس2173

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.14علمياكرم جالل جميل احمد2174

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 86.57علمياكرم جمال رشيد جوده2175

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.29تطبيقياكرم جواد عبد عويد2176

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.43علمياكرم حازم يونس حسين2177

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.14علمياكرم حسين علوان مطلك2178

866 من 66صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.00تطبيقياكرم حمزه رحيمه عبدالرضا2179

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبياكرم حيدر علي محمد2180

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.14احيائياكرم رعيد حسن زاير2181

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.00احيائياكرم رمزي عبدالواحد بالل2182

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57تطبيقياكرم رهيف عبد الحسين سرحان2183

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.29احيائياكرم سبهان خلف عبد2184

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43احيائياكرم سلمان كاظم رسن2185

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 62.71ادبياكرم طه نايف مخيلف2186

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43ادبياكرم عادل كريم جبار2187

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00احيائياكرم عامر احمد عباس2188

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 78.14علمياكرم عبد الخالق عبد الجبار علي غالب2189

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.29علمياكرم عبد العظيم عبد علي ظاهر2190

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.43ادبياكرم عبد الواحد محمد علي سعيد2191

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علمياكرم عبدالرضا زيرج رضا2192

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.43علمياكرم عبدالكريم محمد محمود2193

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 66.86علمياكرم عبدالمحسن خميس شنان2194

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.86علمياكرم عبود مكطوف حسين2195

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.57ادبياكرم علي حبيب فنر2196

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.14ادبياكرم علي حسن حسين2197

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43ادبياكرم علي خليل دحام2198

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 81.00ادبياكرم علي سعد طخاخ2199

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.57ادبياكرم فاضل ردام نصيف2200

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبياكرم كاظم علي شناوه2201

قسم السيارات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.43علمياكرم كاظم لفته عوده2202

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 60.14ادبياكرم كريم زيدان دايح2203

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29علمياكرم كريم عباس طاهر2204

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.43تطبيقياكرم مجيد حميد حسين2205

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57علمياكرم محان كيف سعيد2206

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.43ادبياكرم محمد حماد طارش2207

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.43احيائياكرم محمد محمود نمش2208

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.14احيائياكرم مسعود عجه صكبان2209

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.43احيائياكرم مشهور حميد ذيب2210

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علمياكرم ناصر صباح شعالن2211

866 من 67صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.57علمياكرم هادي شالل عبدالساده2212

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 82.43علمياكو طيب عبدالكريم عبدالرحيم2213

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.71ادبياالء احمد ابراهيم زويهي2214

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 70.86ادبياالء احمد الطيف سعيد2215

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.57ادبياالء احمد علوان مهنا2216

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.71احيائياالء احمد ناصر حسين2217

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 83.71احيائياالء اسماعيل عواد محمد2218

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.00ادبياالء انس ابراهيم حسين2219

قسم السيراميك ومواد البناء- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 76.83علمياالء تركي عبيد صالح2220

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.29احيائياالء ثامر عبد الكاظم دخنة2221

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علمياالء ثامر عبدهللا عبدالحسين2222

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29تطبيقياالء ثعبان مجيد عبود2223

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 64.71ادبياالء جاسم علي حطاب2224

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علمياالء جبار حاج شدهان2225

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 65.29تطبيقياالء جمعه سفيح شيهاني2226

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائياالء جمعه علي مجيد2227

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.43ادبياالء جواد كاظم وهام2228

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43علمياالء حسن حامد عبد الحي2229

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29ادبياالء حسن علي خميس2230

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائياالء حسن محسن راضي2231

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائياالء حسن محمد حسن2232

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائياالء حسن ياس خضير2233

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 70.86احيائياالء حسين ابراهيم عبدهللا2234

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.29تطبيقياالء حسين عبدالكريم عبدالرزاق2235

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.14ادبياالء حسين علي محمد2236

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.57احيائياالء حسين يعكوب وشاح2237

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائياالء حقي اسماعيل شناوة2238

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائياالء حمزه غازي صيوان2239

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 75.57علمياالء حيدر كاظم عبد2240

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقياالء خالد دريول خويط2241

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00علمياالء خالد علي عباس2242

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.14احيائياالء خليل طه عبدل2243

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبياالء خميس كامل محيسن2244

866 من 68صفحة 
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.71ادبياالء رائد عباس جعفر2245

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائياالء رعد كريم خضير2246

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 83.86تطبيقياالء رعد نعمه راضي2247

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.14ادبياالء رياض رمضان يعقوب2248

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علمياالء زكي صيهود محمود2249

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00احيائياالء ساالر محمد نوري2250

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.57ادبياالء سعد جعاتي عطيه2251

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.43احيائياالء سعد رشيد علي2252

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبياالء شيرزاد حسين رحيم2253

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.86ادبياالء صاحب رويثة محمد2254

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.43ادبياالء صادق جاسم محمد2255

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 62.57احيائياالء صادق نغيمش جاسم2256

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.71تطبيقياالء صبري عيسى عباس2257

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.86احيائياالء صبيح حميد فضاله2258

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائياالء صالح الدين محمد يحيى2259

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائياالء صالح حسين حسن2260

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 77.43ادبياالء صالح ناصر حسن2261

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائياالء طاهر محان هدهود2262

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 71.86ادبياالء طالل جاسم محمد2263

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبياالء عابدين محمد رضا2264

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00علمياالء عادل جبار جاسم2265

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.43ادبياالء عباس عبدالزهره مزعل2266

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 67.00احيائياالء عبد الفتاح جالل فهمي2267

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.71علمياالء عبد الكريم جاسم خليل2268

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.14علمياالء عبد علي فليح حسن2269

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.14احيائياالء عبدالزهرة حمود علي2270

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائياالء عبدالزهره لفته ياسين2271

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 68.43علمياالء عبدالسالم امين عبدالسالم2272

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 78.86احيائياالء عبدالعظيم عبدالحسين صادق2273

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 59.86ادبياالء عبود عبد الواحد عبود2274

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علمياالء عثمان ابراهيم نريمان2275

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائياالء عدي علي جاسم2276

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علمياالء عصام جمال عبد الصاحب2277
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبياالء عطا مجيد حسين2278

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبياالء عطيه يونس علي2279

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائياالء علوان زبون سلمان2280

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 66.14احيائياالء علي جبار ابراهيم2281

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.43تطبيقياالء علي راعي حمادي2282

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.29تطبيقياالء عمر محمد صالح ذنون2283

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 71.57علمياالء عواد يوسف سردي2284

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.14احيائياالء غازي حاتم حمد2285

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 65.14علمياالء غانم حازم طلب2286

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائياالء غانم عبداللطيف جاسم2287

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 63.14احيائياالء غانم عجيل مدب2288

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29احيائياالء فاهم سامي عبيد2289

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائياالء فرج هاتو جوني2290

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.57علمياالء فالح جاسور جبار2291

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.57احيائياالء فالح حسن عبود2292

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.29احيائياالء فليح عبد كشيش2293

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.71ادبياالء قابيل عبد الرضا حمود2294

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.57احيائياالء قاسم عمران مهدي2295

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 68.43احيائياالء قائد عبداالمير جبر2296

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.86تطبيقياالء محسن عليوي حمد2297

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43تطبيقياالء محمد ابوحنه عباس2298

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.14احيائياالء محمد رحيم زبون2299

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.29احيائياالء محمد قيس حاتم2300

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57احيائياالء محمدرضا داود عبد الواحد2301

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.29ادبياالء منير راضي طاهر2302

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.14علمياالء موسى عبدهللا صالح2303

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.29احيائياالء ناجح كاظم عبيد2304

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.43ادبياالء نبيل محمد سعد2305

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائياالء نجاة محمد شريف2306

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.71احيائياالء هادي حمزه كصب2307

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 79.71ادبياالء وضاح علي عبدهللا2308

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائياالء وكاع عيادة فرمان2309

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00احيائياالء وليد صالح الناصر2310

866 من 70صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 75.86علمياالء يونس جاسم محمد2311

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 69.14ادبياالمين محمد جواد مغامس وادي2312

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.57علمياالن أسماعيل مصطفى أحمد2313

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.43علمياالن برهان رمضان حسن2314

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.00علميالباشق حسين حمدي رجب2315

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 75.00احيائيالبراق مايح عليوي والي2316

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 70.43ادبيالبشير جمال عبد مرزوك2317

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيالبهاء علي سعدي عوض جخيم2318

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 77.29تطبيقيالحارث صالح محمد خضر2319

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00ادبيالحارث عمار حسن احمد2320

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة بابل 88.43علميالحر حامد شياع جميعاوي2321

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.71تطبيقيالحر سالم يونس عبدالرحمن2322

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.14احيائيالحسن احمد حسن شنون2323

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 75.00احيائيالحسن احمد كامل حاتم2324

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيالحسن باسم حسن شجر2325

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.43علميالحسن جواد عبدالكاظم احمد2326

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.57تطبيقيالحسن رزاق عبدعلي خلف2327

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.86احيائيالحسن عبد الهادي محسن عبد2328

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيالحسن عبدالجبار محسن دخيل2329

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.43تطبيقيالحسن علي دينار مجبل2330

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 63.86تطبيقيالحسن علي هادي مجيد2331

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 66.71ادبيالحسن كاظم حمزه علي2332

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علميالحسن محمد حسين طعمه2333

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 78.43ادبيالحسن منيع حسين منيع2334

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14تطبيقيالحسن ناظم محمد خضير2335

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.71ادبيالحسن هاشم عبد االمير خميس2336

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.14ادبيالحسنين كريم جاسم مريسن2337

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميالحسين باسم جعفر صالح2338

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميالحسين خالد عباس حسين2339

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86تطبيقيالحسين سامي هاشم عبود2340

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.57ادبيالحسين سعد قاسم نابت2341

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيالحسين عامر ابراهيم جليل2342

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.00احيائيالحسين عامر حاكم علي2343

866 من 71صفحة 
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قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيالحسين عامر عويد كزار2344

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 59.14تطبيقيالحسين عبدالهادي عبدالحسن بدر2345

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 79.43احيائيالحسين عصام حبيب عبيد2346

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.43ادبيالحسين علي فاضل عبدالزهرة2347

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.71احيائيالحسين علي موسى دنفش2348

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيالحسين عيسى برغيل فرحان2349

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.86تطبيقيالحسين ناظم محمد خضير2350

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 66.57تطبيقيالحكم حسين سعيد علي2351

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.43احيائيالحكم حميد محمد عبادي2352

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.29تطبيقيالحكم علي كريم شايع خلف2353

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29تطبيقيالحكم فاضل شرهان خنيفر2354

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيالحمزة احمد عباس جاسم2355

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 77.71علميالحمزه عالء عبداللطيف جاسم2356

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.29تطبيقيالحمزه محمد ثابت اسماعيل2357

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.86تطبيقيالخضر عالء جعفر حطاب2358

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.00تطبيقيالخليل احمد خليل داود2359

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 59.14احيائيالزبير طه محمد صالح2360

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيالزبير عبدالوهاب علي زوين2361

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14احيائيالزهراء خلف هاشم محمود2362

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيالزهراء عباس واصي مكطوف2363

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيالزهراء قاسم لفته سمير2364

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائيالزهراء ماجد جاسم محمد2365

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.57تطبيقيالزهراء محمد علي عبدالحسين2366

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 69.64احيائيالزهراء مزهر لفته ابوالهور2367

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.71ادبيالسجاد حسن عداي مطلك2368

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71تطبيقيالسجاد عدنان حبيب احمد2369

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.14احيائيالسجاد نجيب فارس حمادي2370

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.57احيائيالصفا سعدي شبيب غضبان2371

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيالصفا محمد جاسم محمد2372

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.29تطبيقيالضرغام عالء حسون فليح2373

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.43احيائيالطيب محمد كاظم شمخي2374

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.43ادبيالعباس علي فزع عبدهللا2375

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيالعباس هادي عباس محمد2376

866 من 72صفحة 
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيالعقيلة زينب عماد رشيد عزيز2377

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيالغيث مزهر محسن فرحان2378

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14احيائيالفاروق رعد رحيم جاسم2379

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.29تطبيقيالق عبد الستار نجم جدي2380

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00ادبيالقاسم عقيل مناتي مزبان2381

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيالكرار ظاهر محسن نجم2382

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.86ادبيالكوثر حيدر فرهود خضير2383

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.71احيائيالماز محمد راشد حسن2384

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 61.71علميالمرتجى عماد كاظم ياسر2385

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علميالمرتضى حميد سواادي علي2386

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيالمصطفى كامل عبدالمحسن جاسم2387

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.43ادبيالمصطفى نزار موهي وريوش2388

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيالمظفر جمال مولود ذيبان2389

عام- كلية القانون - جامعة سومر 69.43ادبيالمعتز محسن عبيد عيسى2390

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.43احيائيالمعتصم محمد حسن جاسم2391

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيالمنتظر احمد مرز ياسين2392

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 81.57احيائيالمنتظر حيدر دهري طلب2393

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيالمنتظر غانم عبود جاسم2394

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيالمنتظر محمد علي كاظم محسن2395

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 66.43تطبيقيالمنتظر مهدي جلوب راضي2396

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.71احيائيالمنصورباهلل مازن طالب عبدعلي2397

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.71تطبيقيالمهدي ستار مهدي صالح2398

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.86احيائيالمهلب مغيره سالم محسن2399

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.17ادبيالهام اسماعيل احمد المجذاب2400

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 72.43ادبيالهام امين كاظم فاضل2401

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71احيائيالهام أبي اكرم الشريف2402

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.00ادبيالهام جاسم محمد جميل2403

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.43تطبيقيالهام حيدر محمد علي2404

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 67.43احيائيالهام رزاق كاظم محمد2405

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميالهام محسن عليوي سليمان2406

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 81.00احيائيالهام محمد عبدهللا رسول2407

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 81.43ادبيالهام نايف محمد جاسم2408

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 59.14ادبيالهام هادي عبد الكريم حسين2409

866 من 73صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 76.57ادبيالهام وليد عبد القادر ابراهيم2410

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.86علميالوليد خالد طه سعادي2411

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 77.14علميالياس خضير عباس كاظم2412

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.14احيائيالياس صبيح مهدي عباس2413

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 74.00احيائيالياس يونس عباس حسن2414

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 58.71احيائيالياس يونس مصطفى محمد2415

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57علمياليامين جاسم محمد امين2416

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.14تطبيقيام البنين اسعد ناجي خلف2417

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.29ادبيام البنين حسن كمر محمد2418

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.71احيائيام البنين حيدر مصطفى جابر2419

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.00ادبيام البنين خضير عباس عطيه2420

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71تطبيقيام البنين خليل ابراهيم عبد السيد2421

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقيام البنين سجاد عباس رضا2422

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيام البنين سالم مهدي عباس2423

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.57ادبيام البنين عارف مجيد حامد2424

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.29تطبيقيام البنين عبد االمير جاسب ضاحي2425

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميام البنين عبد الحسين صحن صكر2426

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيام البنين علي حسين هادي2427

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.71احيائيام البنين علي خليف عوده2428

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.86تطبيقيام البنين علي عبدهللا حميد2429

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29تطبيقيام البنين علي هاشم سهيم2430

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيام البنين عماد يعقوب راضي2431

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29تطبيقيام البنين كاظم عبد األئمة عباس2432

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيام البنين محسن جبار كريم2433

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.14ادبيام البنين محمد طالب حميد2434

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.57احيائيام البنين مهدي عباس محمد2435

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 66.86ادبيام البنين نهاد كاظم مجيد2436

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.29احيائيام البنين وليد هاشم عجه2437

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.14تطبيقيام الحسن مصطفى حسن حداد2438

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.86تطبيقياماسي اكرم فاضل مجباس2439

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00علميامال اسعد حميد مفتن2440

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 66.29احيائيامال جاسم لطيف محمود2441

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86ادبيامال جاسم محمد محمود2442

866 من 74صفحة 
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قسم تقنيات انظمة الحاسبات- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 59.14احيائيامال حاتم حميد صالح2443

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.57ادبيامال حسن ابوالهيل فليح2444

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 50.86تطبيقيامال حشمت محمد الياس2445

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 90.43علميامال سلطان خليف غالي2446

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.43ادبيامال عبدهللا جدعان شعيب2447

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.14ادبيامال عدنان مدلول حنتوش2448

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيامال علي احمد علوان2449

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 79.57علميامال علي خالد شفيق2450

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 95.43علميامال عماد محمد جبر2451

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 78.50علميامال مشكل شناوة الماجدي2452

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.14احيائيامال هادي صالح احمد2453

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيامام علي رضا عبدهللا علي2454

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيامامة عبود خليف عطيه2455

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.71ادبيامامة محمد ابراهيم جاسم2456

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 52.71ادبياماني بدر رشيد علي2457

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.14علمياماني جابر جاسم جبر2458

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.29تطبيقياماني خالد حطاب ثامر2459

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 78.29احيائياماني رحمان عبد مطر2460

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائياماني زايد يوسف دخيل2461

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 70.57علمياماني سعدي كاظم علوان2462

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.14ادبياماني ضياء ياسين طه2463

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86ادبياماني عادل عبدالرحمن محمد2464

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.00احيائياماني عامر محمد علي حامد2465

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 91.43احيائياماني عبد السالم عبد الرزاق شهاب2466

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علمياماني عبد هللا رشيد سليمان2467

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.14ادبياماني عبدالكاظم منديل ناصر2468

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86علمياماني عبدهللا هنيدي مجلي2469

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.29تطبيقياماني عزيز جاسم محمد2470

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86علمياماني محمد جبار خزعل2471

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائياماني محمد مظهر خورشيد2472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14علميامتثال سمير معتوق هاشم2473

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيامجد اياد جفات فليان2474

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 86.43علميامجد ثامر سعود سلمان2475

866 من 75صفحة 
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قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.71علميامجد جاسم عبد االمير خميس2476

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 69.29تطبيقيامجد جاسم عبد غالي2477

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 60.86ادبيامجد جبار حسين عبد2478

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86علميامجد جبار محمد كماش2479

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 66.14ادبيامجد جمعة عليوي محمد2480

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.14ادبيامجد حامد رشيد حسن2481

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29احيائيامجد حامد رشيد حمدان2482

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14علميامجد حسن فاضل كنعان2483

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.86ادبيامجد حسن كريم عبدهللا2484

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيامجد حسين عويد هليل2485

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71علميامجد حسين مهدي حمزه2486

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.43احيائيامجد حميد شاكر محمد2487

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.14ادبيامجد حميد يوسف علي2488

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 92.43علميامجد حميدي عواد غضب2489

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 72.57علميامجد خليل ابراهيم مجيد2490

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.00علميامجد رعد طالب سعيد2491

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميامجد سلمان امجد احمد2492

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميامجد سلمان ضاحي مسير2493

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.71علميامجد شاكر عبدالحسين حسون2494

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.86ادبيامجد شاكر كريم ليلو2495

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.71تطبيقيامجد صالح ريكان حمادي2496

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.14علميامجد عبدالحميد عبد خضير2497

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 83.14علميامجد عبدالرضا كشاش حسين2498

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبيامجد عصام عطوان حنش2499

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.29ادبيامجد عطيه مطني كزار2500

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيامجد علي حسين علي2501

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71تطبيقيامجد علي خضير عاشور2502

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 72.29ادبيامجد علي عبدالجليل يعقوب2503

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 63.71احيائيامجد عماد عبد الدايم ابراهيم2504

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 69.57علميامجد عودة محمد لهيمد2505

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميامجد فرحان جادر شلتاغ2506

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.57ادبيامجد قاسم مهدي ابو للول2507

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43تطبيقيامجد كامل جاسم علي2508

866 من 76صفحة 
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قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيامجد كريم عباس عليوي2509

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29احيائيامجد محمد جاسم محمد2510

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.43ادبيامجد محمد عبد زيد عواد2511

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.29ادبيامجد محمد هادي ماجد2512

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.00ادبيامجد محمود مزهر محمد2513

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 59.00تطبيقيامجد محيسن حمزه تمن2514

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.00ادبيامجد مسلم عقيل داود2515

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.29علميامجد موحان حسين عبيد2516

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.29تطبيقيامجد هشام عطا هللا حسن2517

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 69.86ادبيامل باجي جلوب هندي2518

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29علميامل جبل احمد اسماعيل2519

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيامل جريان عبدهللا صالح2520

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيامل حامد ابراهيم حسين2521

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 82.86ادبيامل داخل حسين كشيش2522

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيامل داخل عباس عواد2523

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيامل زاهر جلوب ناصر2524

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 62.00ادبيامل زغير رابح عباس2525

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.57تطبيقيامل زياد طارق اسماعيل2526

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 69.00تطبيقيامل صبيح محمد عبداللة2527

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.43تطبيقيامل عادل جاسم محمد2528

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.43احيائيامل عبدالرزاق خلف نجم2529

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 72.17ادبيامل عجيل ابراهيم حسين2530

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 93.71علميامل علي احمد صالح2531

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.00ادبيامل علي حسن حبيب2532

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 68.00علميامل علي حمدان عرسان2533

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 64.29ادبيامل فاضل حسين كطان2534

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.71ادبيامل فيصل احمد جراد2535

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.29احيائيامل كامل بيهي سعود2536

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبيامل محمد يونس احمد2537

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 81.29احيائيامل محمود محمد حسن2538

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.71ادبيامل مطر محمد محسن2539

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 70.00احيائيامل مهدي كاظم كناد2540

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 93.43علميامل نجم الدين سيف هللا سمين2541

866 من 77صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيامل نجم محمود نجم2542

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86احيائيامنة احمد طاهر عباس2543

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29ادبيامنة احمد عبيد مصطفى2544

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.00احيائيامنة احمد نجم عبدالموجود2545

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.71ادبيامنة بشار عبدالجبار خضر2546

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيامنة حميد خشمان حسين2547

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.00تطبيقيامنة خضير عباس عبد2548

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.71احيائيامنة خطاب علي اسماعيل2549

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائيامنة رعد عبد المهدي كريم2550

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.29علميامنة صالح حسن محسن2551

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29علميامنة عبدالكاظم مايع غباني2552

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 67.43احيائيامنة عيدان قاسم كاطع2553

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29علميامنة محسن عبدالجبار محمود2554

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 66.43علميامنة محمود عزيز مرزوق2555

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14احيائيامنة نزار جبر محمد2556

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71احيائيامنة وهب عبدعلي عبدالحسن2557

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيامنه احمد حسين عباس2558

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميامنه احمد فاضل عباس2559

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 68.14علميامنه احمد مصلح حمادي2560

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 74.43احيائيامنه ارحيم علي خلف2561

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57علميامنه اركان عبدالقادر جارهللا2562

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيامنه اسعد عبد حمزة2563

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.57ادبيامنه اياد حسن علي2564

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43احيائيامنه اياد سامي سعيد2565

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 75.14ادبيامنه اياد طارق نعمه2566

قسم التصميم- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 58.43تطبيقيامنه جمال طالب حسين2567

قسم تقنيات الخط والزخرفة- بغداد /معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى 53.71ادبيامنه جمعة احمد عليوي2568

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.57تطبيقيامنه حارث خليل فتحي2569

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.86احيائيامنه حازم مجيد لفتة2570

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.29تطبيقيامنه حيدر قاسم جمري2571

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيامنه حيدر هاشم حسن2572

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيامنه زينو ذنون يونس2573

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.43احيائيامنه سعد خلف حسن2574
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.71تطبيقيامنه سعد مدحت يعقوب2575

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.00ادبيامنه سالم عبد صيوان2576

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيامنه شوقي نعيم حسين2577

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.14احيائيامنه صدام كاظم حمد2578

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.43احيائيامنه طالب عواد حسين2579

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14احيائيامنه عامر علي عليوي2580

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.57تطبيقيامنه عبد الجبار ياسين محمد2581

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيامنه عبد الرحمان سعيد حميد2582

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.71احيائيامنه عبداالمير عباس سفيح2583

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57احيائيامنه عبدالرضا عبدعلي خالد2584

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.57ادبيامنه عدنان صالح سيف2585

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.43احيائيامنه عالء ساجت دحام2586

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.86احيائيامنه عالوي عبد الكاظم علي2587

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.29احيائيامنه علي حسن عباس2588

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.29ادبيامنه علي حسن عليوي2589

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.57احيائيامنه علي صباح ناجي2590

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميامنه علي محمود فتحي2591

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.57علميامنه عماد جواد كاظم2592

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 67.71احيائيامنه فارس زكي قاسم2593

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيامنه فاضل عباس حمزه2594

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيامنه فرحان كاظم عبيد2595

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.14ادبيامنه قاسم عبدالصاحب عباس2596

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيامنه كريم خنجر راهي2597

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.57احيائيامنه كريم زغير غزيل2598

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميامنه محمد اسماعيل سلمان2599

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.86تطبيقيامنه محمد حسون فليح2600

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيامنه محمد خلف اسروت2601

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.57احيائيامنه محمد خلف عطيه2602

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.86تطبيقيامنه محمد علي محمد2603

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 63.00احيائيامنه محمدامين جمعه عباس2604

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.00احيائيامنه ميسر اعكاب عزاوي2605

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيامنه نجاح محمد علي2606

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيامنه نجم عبدالزهرة سلطان2607
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قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيامنه يوسف يحيى يوسف2608

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 71.14احيائيامنيات سالم جاسم حرب2609

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائيامنيات نعيم فليح محمد2610

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.71ادبيامنية يقضان سامي محمود2611

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.54احيائيامنيه ثائر يحيى جاسم2612

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29احيائيامنيه صهيب سامي احمد2613

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيامنيه عمار عبد الكريم عبد الرزاق2614

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.71احيائيامنيه فاضل عبد الكاظم كريم2615

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.57احيائيامنيه هيثم محي الدين محمد2616

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.17تطبيقياميد نور الدين جبار مجيد2617

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 77.00تطبيقيامير ابراهيم جدعان وناس2618

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.86علميامير ابراهيم عباس بريس2619

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.57احيائيامير احمد حمزه جسام2620

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.14تطبيقيامير احمد شالكه عجيل2621

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.43احيائيامير احمد عبد الرزاق عبيد2622

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.57احيائيامير احمد عبد بردان2623

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71علميامير احمد عبيد يوسف2624

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.71تطبيقيامير احمد فالح مهدي2625

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.43تطبيقيامير احمد كاظم عبيس2626

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57ادبيامير اكرم علي عبيد محسن2627

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.29تطبيقيامير الدين سلمان نجف لفته2628

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيامير انعام فتحي ياسر2629

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميامير اياد صالح محمد2630

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 72.14ادبيامير باسم جواد ناصر2631

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائيامير باسم حسن محمد2632

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيامير بشير خيري ناجي2633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.14ادبيامير تركي عبد االمير عبادي2634

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيامير ثاير مراد عبد2635

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.43تطبيقيامير جابر ابوجيج عبد2636

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.71تطبيقيامير جابر خضير عباس2637

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيامير جابر غزاي حمادي2638

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.86تطبيقيامير جاسم حسن كاضم2639

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيامير جاسم طعيمه كاظم2640
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قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.14ادبيامير جاسم محمد رحيل2641

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيامير جبار جري حسن2642

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيامير جواد حسين رضا2643

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.43احيائيامير جواد كاظم موزان2644

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 88.71علميامير حاتم كريم انصاف2645

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.43احيائيامير حامد احميد مغير2646

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86ادبيامير حامد سعد حبيب2647

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.00تطبيقيامير حسام جبار فتاح2648

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.86تطبيقيامير حسن عبد العزيز موسى2649

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29احيائيامير حسن كاظم جواد2650

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 64.60تطبيقيامير حسنين فاضل محمد2651

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.86ادبيامير حسين تايه طاهر2652

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 69.29علميامير حسين حمزة حسن2653

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.86احيائيامير حسين عبد محمد2654

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29احيائيامير حمد كاطع حريجه2655

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.00ادبيامير حمود موسى حسين2656

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 66.00احيائيامير حميد مثكال حسين2657

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.86احيائيامير حيدر جواد خلف2658

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00تطبيقيامير حيدر خضير علوان2659

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيامير حيدر صالح راضي2660

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71علميامير حيدر عبد االمير عباس2661

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.29علميامير حيدر عزوز عبدالحسين2662

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيامير حيدر مهدي رضا2663

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 65.00علميامير خضير كامل حسن2664

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86احيائيامير خليل عبدهللا محمد2665

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيامير راهي ابراهيم علي2666

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيامير رائد كامل علوان2667

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 68.29تطبيقيامير رحيم خالوي خلف2668

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.43احيائيامير رحيم طاشي حمزة2669

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيامير رزاق حلواص الكرعاوي2670

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14تطبيقيامير رضوان يوسف حميد2671

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.71تطبيقيامير سالم عبد الصاحب محمد2672

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.00احيائيامير ستار جبر سعد2673
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قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.29احيائيامير ستار رحم سلطان2674

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 76.71احيائيامير سعد عبداالمير جاسم2675

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.86ادبيامير سعد عبداالمير صاحب2676

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.00تطبيقيامير سعد عبدالزهره خظير2677

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 83.43علميامير سعد هاشم مشاري2678

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.00علميامير سعدون خضير محمد2679

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29ادبيامير سعدي جاسم وثيج2680

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.00ادبيامير سلمان عطيه هاشم2681

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيامير سليم مجهول حسين2682

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29تطبيقيامير شريف بلهه شهد2683

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميامير صباح محمود عواد2684

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.00تطبيقيامير صفاء مهدي خلف2685

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 75.00علميامير صالح حسن عبد الحسين2686

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيامير طالب مشعل دوحي2687

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيامير ظاهر محسن محمد2688

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.00ادبيامير عادل جميل حمد2689

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.57ادبيامير عادل عبدالرضا محيبس2690

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.14ادبيامير عادل ميثم علوان2691

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.14ادبيامير عامر جاري محمد2692

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.43احيائيامير عامر علي حمزه2693

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 75.29احيائيامير عامر كاظم عبد2694

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.29تطبيقيامير عباس حسن فرج2695

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.00ادبيامير عباس صاحب حسن2696

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.57تطبيقيامير عباس عبد الرسول وذاح2697

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيامير عباس كليب كهيه2698

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.86احيائيامير عباس محمد حميد2699

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيامير عبد الحمزه نوري هضمان2700

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيامير عبد الرضا عبد االمير كشمر2701

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 67.43احيائيامير عبدالخالق عبد كاظم2702

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 70.43احيائيامير عبدالستار عباس راضي2703

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 66.29ادبيامير عبدالكاظم عبدهللا سلمان2704

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57علميامير عبدالكريم عبداالمير سوسه2705

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.00تطبيقيامير عبدهللا كريم كاظم2706

866 من 82صفحة 
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قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.43تطبيقيامير عبدهللا مظلوم سعيد2707

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيامير عدنان جابر عباس2708

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 92.00علميامير عدنان علوان سلمان المرشدي2709

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.43ادبيامير عذاب عبد الكاظم حسوني2710

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيامير عصام رسول جاسم2711

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.86احيائيامير عالء حاتم عبدالصاحب2712

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.14احيائيامير عالء حمد غالي2713

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 60.71ادبيامير عالء حيدر علي2714

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيامير علي اسماعيل حزام2715

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57ادبيامير علي جاسم محمد2716

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 63.00علميامير علي جاسم محمد2717

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.57تطبيقيامير علي جبار عبدعلي2718

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 58.14احيائيامير علي حسين علي2719

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 63.29تطبيقيامير علي حميدي عبدالحميد2720

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيامير علي داخل خريبط2721

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 76.57تطبيقيامير علي شنان عطيه2722

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 73.57تطبيقيامير علي شيال مانع2723

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.00ادبيامير علي صالح مهدي2724

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.57احيائيامير علي عباس كاظم2725

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.43احيائيامير علي عبد الباقي حسن2726

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 83.71علميامير علي عبد الخضر مهدي2727

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14احيائيامير علي غضبان جاسم2728

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.14احيائيامير علي وغيد شبيب2729

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 60.29ادبيامير غانم عبدالحميد حمود2730

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علميامير غسان مهدي مغير2731

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيامير فخري حميد عاكول2732

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 77.00علميامير فريد كاظم عبد2733

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيامير قحطان شخير عباس2734

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.29احيائيامير قيس ريسان حسن2735

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.29ادبيامير كاظم صافي حمادي2736

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.00ادبيامير كاظم عبدالمحسن عبدالجاسم2737

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29تطبيقيامير كاظم فنجان محسن2738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57احيائيامير كريم عبدزيد ساجت2739
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.14علميامير لطيف كاظم شنيار2740

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيامير متعب مجلي كاطع2741

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.43ادبيامير مثنى محمد عباس2742

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.00ادبيامير مجيد علي خليف2743

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 67.71ادبيامير محمد جاسم كريم2744

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 60.86تطبيقيامير محمد حسن مرعي2745

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 70.86ادبيامير محمد رحيم ابراهيم2746

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.43علميامير محمد سعود سلمان2747

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.86احيائيامير محمد عبدالنبي محمد2748

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.43تطبيقيامير محمد عزيز عبدهللا2749

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.29ادبيامير محمد كاظم نجم2750

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.86تطبيقيامير محمد محي عبد الرضا2751

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 82.71علميامير محمد مسلم محمد2752

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 79.00احيائيامير محمد وحيد عباس2753

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.57ادبيامير محمود خليل عيدي2754

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيامير مخلف محمد زيدان2755

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيامير مشتاق رزاق كاظم2756

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.57ادبيامير مشتاق طالب حسن2757

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 83.71احيائيامير مطهر عبدالحسين عباس2758

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيامير منذر كاظم جواد2759

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.14ادبيامير منصور كاظم جاسم2760

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيامير نبيل عبداالمير محمد2761

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 58.71علميامير نجم الدين شهيد عبدهللا2762

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيامير نزار حسين حسن2763

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيامير نزار مدب مصحب2764

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 83.14احيائيامير نعمه جلود كزار2765

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيامير هادي خليف هراط2766

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.71تطبيقيامير واثق صالح كشاش2767

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.14ادبيامير وحيد عبد هاني عوفي2768

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.29تطبيقيامير يونس عليوي شالش2769

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.57علمياميرة رشيد عبد الرضا حريجه2770

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.14ادبياميرة عبد الزهرة محيسن راشد2771

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.57تطبيقياميرة عبد هللا رزاق جبار2772
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.14ادبياميرة عناد كاظم مجيبل2773

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.57علمياميرة محمد هادي عبد هللا2774

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.57احيائياميره حسن هادي عبد الرضا2775

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.00علمياميره سهيل نجم عبد هللا2776

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.71احيائياميره شاكر محمود محمد2777

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.14ادبياميره عدنان نعمه زغير2778

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبياميره عطوان رميض ذيبان2779

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86تطبيقياميره علي خلف نعمه2780

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.29ادبياميره محمد عطيه عسكر2781

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.43احيائياميره محمد فاضل عباس2782

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.43ادبياميمة جعفر صادق كحيوش2783

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 73.43ادبياميمة سمير خزعل علي2784

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائياميمه امين عبد العزيز امين2785

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبياميمه جاسم محمد عواد2786

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00احيائياميمه عباس فاضل عوده2787

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.71ادبيامين حكيم جواد عبد2788

عام- كلية القانون - جامعة بابل 63.57ادبيامين عاد حمد عبيس2789

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.29احيائيامين عبد المطلب علي ياسين2790

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.29احيائيامين عبداالمير محسن جياد2791

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علميامين عبدالهادي حنون عاكول2792

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.86احيائيامين عماد عبدهللا شكور2793

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.29احيائيامين محمد انور عبدالمجيد2794

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 63.57ادبيامين محمد غريب حمود2795

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57احيائيامين مولود لطيف ابراهيم2796

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيامينه سهيل جاسم محمد2797

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.43احيائيامينه مصطفى عبدالرحمان مصطفى2798

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00تطبيقيامينه ناظم رفيق عارف2799

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبياناس تركي عريبي زيدان2800

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 80.00ادبيانتصار اكرم حسن محيبس2801

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.00ادبيانتصار جابر جازع محيسن2802

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 81.86ادبيانتصار جبار سوزعلي حسن2803

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيانتصار حسين عبد راهي2804

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.71ادبيانتصار حسين علي مسير2805
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14احيائيانتصار حنظل كاظم لفته2806

قسم التربية االسالمية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 62.00ادبيانتصار صبيح زيدان مهدي2807

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 64.86ادبيانتصار عامر سعود ظاهر2808

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 76.29احيائيانتصار عبد الكريم جعفر عزيز2809

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 69.71ادبيانتصار علي ابراهيم حمود2810

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 63.86احيائيانتصار فاعور جبر محمد2811

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.00علميانتصار لفته خطار شنون2812

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.00ادبيانتضار احمد عبد الحسين جبار2813

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.71علميانتضار عباس فنغش عيدان2814

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 80.43احيائيانتضار علي حسين عبدعلي2815

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 59.29احيائيانتضار كاظم كشيش راضي2816

عام- كلية القانون - جامعة بابل 67.57ادبيانتضار ميثم ضايع محمد2817

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 58.00احيائيانتضار نصيف جاسم محمد2818

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14علميانتظار احمد عكيل مرشاك2819

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.86احيائيانتظار علي حسين حمود2820

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86ادبيانتظار علي عبدالصاحب هاشم2821

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.14احيائيانتظار نجم عبد حسن2822

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71احيائيانجي رعد امجد بهجت2823

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00ادبيانجي عبد الستار عبدهللا صالح2824

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.86احيائيانجي يونس خالد رؤوف2825

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.00ادبيانديت عثمان اسود جليل2826

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14تطبيقيانس احمد عبدالغني حامد2827

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.14احيائيانس اسماعيل علي مطر2828

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00تطبيقيانس جوهر احمد خان افدل2829

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.14ادبيانس خالد احمد كمال2830

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.57ادبيانس خضير عباس خضير2831

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.57ادبيانس سامي محمد عبدهللا2832

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.43علميانس صباح جبار صالح2833

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71علميانس عباس جواد حمزة2834

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14تطبيقيانس عبد اللطيف علوان فرحان2835

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميانس عالء خليف حمد2836

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيانس علي حمادي علوان2837

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميانس علي حمزه عبد االمير2838
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيانس علي محمود حسون2839

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيانس عماد رشيد فرحان2840

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائيانس فاضل ياسين احمد2841

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71تطبيقيانس فائز ظافر جميل2842

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.29علميانس قيدار نذير مصطفى2843

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبيانس قيس زهير عبدهللا2844

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 59.86احيائيانس قيصر عبد عوده2845

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيانس محمد احمد كريم2846

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميانس محمد هاني داود2847

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 58.71ادبيانس مصطفى ابراهيم محمد2848

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيانسام رسول ياسر مخيف2849

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.71ادبيانسام ستار محسن سلمان2850

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 75.86ادبيانسام عباس نجم سهيل2851

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.86احيائيانسام عبدالرزاق كاظم محمود2852

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.86احيائيانسام عطا هللا محمد عبد2853

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 66.00علميانسام ماجد عبداالمير نجف2854

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميانسام مخيبر وهاب عباس2855

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57ادبيانسام منذر عبود احمد2856

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميانسام يحيى خميس جواد2857

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71احيائيانصاف تركي محمود مصطفى2858

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.00تطبيقيانصاف حازم حسين مصطفى2859

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 65.71احيائيانعام احمد خضر صالح2860

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميانعام جاسم محمد خليف2861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.29ادبيانعام جبر عليوي شنوف2862

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيانعام جميل منصور سهيل2863

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيانعام صالح مهدي مخيف2864

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 74.00علميانعام طالب مجيد راضي2865

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.00احيائيانعام طالب مزاوي كاظم2866

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.57علميانعام عبدالكاظم معين كاظم2867

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 85.86ادبيانعام علي حسين عامر2868

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.00ادبيانعام علي ناجي عباس2869

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 61.71علميانعام غازي فيصل سلمان2870

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 68.50علميانعام كامل داود سلمان2871
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قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57تطبيقيانعام كريم محمد خضير2872

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14احيائيانعام مالك مجيد جعفر2873

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.00علميانعام محمد صالح مهدي محمد صالح2874

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيانعام منعم حسن شالل2875

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.86ادبيانغام جميل عليوي سهر2876

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.14ادبيانغام حمد خلف عويد2877

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.71علميانغام طه ياسين محسن2878

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 75.86ادبيانغام محمد حميد سلمان2879

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 70.43ادبيانفال جاسم محمد هاني2880

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.71تطبيقيانفال جبار عبيد حمادي2881

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 78.14احيائيانفال جنكيز لطيف عبدهللا2882

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.43ادبيانفال حيدر مهدي صالح2883

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00علميانفال خالد جاسم محمد2884

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميانفال خزعل زيدان عبد2885

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.57ادبيانفال خليل ابراهيم احمد2886

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 63.00احيائيانفال دحام اسماعيل عالوي2887

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيانفال راضي علي حسن2888

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علميانفال سعيد حنيت دريش2889

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.43احيائيانفال سليم علي موسى2890

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.57احيائيانفال صالح مهدي صالح2891

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.29ادبيانفال طالل محمد سعيد2892

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيانفال عامر اسماعيل خليل2893

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 57.71احيائيانفال عبيد عنيد زعل2894

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.29ادبيانفال عطوان جاسم محمد2895

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائيانفال فائز جعفر عبد اللطيف2896

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.43احيائيانفال فراس حسيب حسن2897

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيانفال كريم مشكور فارس2898

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيانفال كمال جعفر حسن2899

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيانفال محمد حسين توفيق2900

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 67.71احيائيانفال محمد صديق احمد ابراهيم2901

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.00ادبيانفال محمدوائل ياسين محمد2902

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71ادبيانفال مسلم جابر كاظم2903

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 78.29احيائيانفال منذر كمال عبداللطيف2904
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.00ادبيانفال مؤيد سلمان عبيد2905

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43ادبيانمار جاسم محمد خضر2906

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 66.71احيائيانمار راضي حسين شخير2907

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 68.14احيائيانمار رياض محمد حسين2908

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيانمار طالب جميل دشر2909

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.71ادبيانمار عامر حومد خميس2910

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.71ادبيانمار عبدالمنعم حميد محمد2911

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 70.57ادبيانمار علي حماد فاضل2912

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.43علميانمار علي غازي عبد هللا2913

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 66.57ادبيانمار علي فواز حمود2914

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.00ادبيانمار علي محمد علي2915

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14تطبيقيانمار فائق حسن علي2916

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 66.86ادبيانمار محسن رحيم عبد2917

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.14ادبيانمار محمود علي داغر2918

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.86احيائيانمار مفيد عبد ابراهيم2919

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.71ادبيانمار نعيم ناصر جاسم2920

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.71ادبيانهار حسيب حسن عميره2921

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.00احيائيانوار احمد جاسم محسن2922

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43ادبيانوار حامد حسين ابراهيم2923

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 63.29علميانوار حامد غضبان زاجي2924

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71احيائيانوار حمد صالح عليوي2925

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 64.86ادبيانوار حمد عبيد ابراهيم2926

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.14احيائيانوار دايخ حسن حمزه2927

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 77.86ادبيانوار ستار علوان حسين2928

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 82.71ادبيانوار صابر علوان خميس2929

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علميانوار صالح زغير كدر2930

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبيانوار عائد كاظم جابر2931

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيانوار عبد الرحمن معيوف منصور2932

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.71احيائيانوار عبد الصمد خليفه حسين2933

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيانوار عدنان جواد كاظم2934

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.57ادبيانوار عدنان محسن صباح2935

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 65.71علميانوار عصام طالب محمد2936

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.00علميانوار عقيل علي محمدصالح2937
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قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43تطبيقيانوار فهد رحيم عباس2938

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71احيائيانوار محسن عبيد هادي2939

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 70.43تطبيقيانوار محمد رحيم مهاوي2940

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.29احيائيانوار محمد سلمان طاهر2941

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.86احيائيانوار محمد عبدالحسين هاشم2942

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيانوار نصر هللا كاظم حمود2943

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيانور احمد شاهر فارس2944

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيانور احمد شهاب رجاء2945

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.71علميانور ادريس خضر ساري2946

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.86علميانور اسماعيل احمد بدران2947

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علميانور جواد خريبط خليل2948

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبيانور حاتم ابراهيم محمد2949

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.86ادبيانور حميد محمد صالح2950

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43احيائيانور سالم جبارة جوحي2951

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميانور سامي خميس عباس2952

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71احيائيانور سامي مجيد كماش2953

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبيانور سرحان سند ثالج2954

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيانور سعد محيبس عبد علي2955

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.00علميانور صبيح فرج مكطوف2956

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.71ادبيانور صالح جواد كاظم2957

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.57ادبيانور ضياء نور وتوت2958

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.29ادبيانور ظاهر عوده محمد2959

قسم الفنون المسرحية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 76.71علميانور عبد الحسن كوكز علوان2960

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.43علميانور عبد الرحيم مكي حبيب2961

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.71ادبيانور عبد علي سركال خضير2962

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.71ادبيانور عبد عويد حسين2963

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.71تطبيقيانور عدنان جهاد محمد2964

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.29تطبيقيانور عدنان كاظم محيسن2965

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميانور علوان ضاري عودة2966

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.86تطبيقيانور علوان عبدالحسين عطيه2967

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 90.57علميانور فاخر شلتاغ علي2968

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 84.14علميانور فاخر محي الدين سمين2969

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57احيائيانور فاضل حميد فرحان2970
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميانور فالح حسن عبد2971

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57ادبيانور كاظم خلف نزيل2972

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.71ادبيانور كريم قنديل عيفان2973

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 59.14تطبيقيانور نوري جظعان محمد2974

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.86علميانيس عبدالحسين جبر كاطع2975

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.14علميانيس محي ابراهيم حياوي2976

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيانيسه متولي محمود يوسف2977

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.50علمياهن؟ك ماهر طاهر قادر2978

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.29ادبياواز زوراو رشيد شهباز2979

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.29احيائياوراد سالم صايل يوسف2980

عام- كلية القانون - جامعة واسط 61.14ادبياوراس رفيق حمد هللا خير هللا2981

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.00احيائياوراس محسن مناع مهوس2982

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائياوراس مزهر كامل عبدالكريم2983

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.00ادبياوربا محمد علي حمود محمد رضا2984

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.86علمياورد عبد االمير جاسم يعقوب2985

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.86علمياوزلم اورهان غازي حسن2986

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائياوس ابراهيم خوار عبد2987

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 76.89احيائياوس احمد فيصل سعيد2988

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.00ادبياوس حافظ يحيى ابراهيم2989

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.86احيائياوس راضي عبيد كشيش2990

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائياوس سعيد غريب محمود2991

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.00ادبياوس سمير فخري مصطفى2992

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 59.29تطبيقياوس ضياء عبدهللا فرج2993

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبياوس عامر دهوك محمد2994

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.71احيائياوس علي محمد صيوان2995

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائياوس عمار عدنان عميره2996

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 67.14تطبيقياوس فراس صاحب شاني2997

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائياوس محمد هادي احمد2998

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائياوس مزهر ختال شريمط2999

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.14احيائياوس ناظم محمد حسين3000

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.00ادبياوس هاتف محمود زيدان3001

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 65.53احيائياوس هديل يوسف جرجيس3002

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائياوس ياسين عبد هللا نصيف3003
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قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.86احيائياوميد اكرم عزالدين بكر3004

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 55.50تطبيقياوناليا رائد بطروس بحو3005

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.50علمياوهام عبدالحميد عبدالرزاق عبود3006

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.57ادبياوهام نظيف برهه علي3007

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميايات ابراهيم احمد جارهللا3008

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيايات ابراهيم طعمه محمد3009

قسم وقاية النبات- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 62.86احيائيايات ابراهيم عدنان عبد السالم3010

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.29احيائيايات ابراهيم مجلي بناي3011

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.29احيائيايات احمد عبيد داود3012

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبيايات اسعد عبدعلي طارش3013

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 72.57علميايات اكبر شريف مراد3014

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 80.14تطبيقيايات اكرم نعمه كليب3015

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائيايات اكريم وسمي مايد3016

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.86احيائيايات امين مالك موسى3017

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 62.71تطبيقيايات باسم علي حسين3018

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 66.29علميايات باسم يونس زيارة3019

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 69.86علميايات بدري عبد الحسن جاسم3020

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29احيائيايات بشير صدام هاشم3021

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 59.00احيائيايات تأميم ياسر محمد3022

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 75.14احيائيايات ثجيل جخيم معارك3023

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيايات جابر منهي محمد3024

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 70.71تطبيقيايات جاسم حنون معيدي3025

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57احيائيايات جاسم رسن حيدر3026

قسم اللغة العربية- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.29ادبيايات جاسم محمد احمد3027

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43احيائيايات جاسم محمد حسين3028

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.86تطبيقيايات جبار سلمان حمود3029

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43احيائيايات جبار عبد الزهره سلمان3030

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علميايات جمعة محمد رمضان3031

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 79.29ادبيايات جياد جودة وحيد3032

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.57تطبيقيايات حامد جاسم حبيب3033

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43تطبيقيايات حامد جاسم عبد الزهرة3034

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.86احيائيايات حسن عبد الحسين عوده3035

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.86تطبيقيايات حسن نعيمه جامل3036

866 من 92صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 63.43احيائيايات حسين بجاي راهي3037

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.14احيائيايات حسين شريف حسين3038

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14تطبيقيايات حسين علي حسين3039

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيايات حسين قاسم عاصي3040

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيايات حسين محمد عليوي3041

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 77.43احيائيايات حسين مزعل عجر3042

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيايات حسين نهاب علي3043

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيايات حكمت احمد حسن3044

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.14احيائيايات حمود حسن حسين3045

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 82.71احيائيايات حميد رشم عريب3046

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيايات حميد عطيه جاسم3047

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 62.29احيائيايات حيدر عبيس جاسم3048

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 82.00علميايات حيدر علي جابر3049

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43تطبيقيايات خالد جميل كامل3050

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيايات خلف خضير عباس3051

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيايات داود سلمان عكله3052

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 73.71احيائيايات راسم عاجل سدخان3053

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.57ادبيايات راضي صياح مزعل3054

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.00احيائيايات رحمان هادي سلمان3055

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.86تطبيقيايات رحيم حسن جبر3056

عام- كلية القانون - جامعة سومر 68.00ادبيايات رحيم عبد الكريم نصار3057

عام- كلية القانون - جامعة واسط 63.00ادبيايات زاهد ناصر محمد3058

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيايات سالم ابراهيم رسول3059

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14تطبيقيايات سالم هميم مركب3060

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيايات سالم وليد عليوي3061

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14علميايات ستار جبار كاظم3062

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.29احيائيايات ستار حسين علي3063

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.57علميايات سعد جبار عبادي3064

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57احيائيايات سعد الحوك مصيول3065

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.57احيائيايات سعدي طلب علي3066

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.57تطبيقيايات سعدي عبود سرحان3067

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 74.29احيائيايات سالم احمد سعد3068

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.00تطبيقيايات سالم جاسم حرب3069
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عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 81.14احيائيايات سالم شنان ثغاب3070

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.00ادبيايات شمخي عبد المطلب مراد3071

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.29تطبيقيايات صبر عتيوي معله3072

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.57ادبيايات ضمد نجم عبد3073

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.14تطبيقيايات ضياء كريم حمزه3074

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 84.71احيائيايات طارق عبد الزهره حسن3075

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.00تطبيقيايات عادل عظيم جعفر3076

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.71احيائيايات عباس حسن بدر3077

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.00احيائيايات عباس فاضل علي3078

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.14ادبيايات عباس فريح حسون3079

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 59.29احيائيايات عبد الحسين عبد الواحد فليح3080

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.86احيائيايات عبد الكاظم شريف كريم3081

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.71احيائيايات عبدالحسين كاظم عبدالرضا3082

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.71تطبيقيايات عبدالساده عداي عبيد3083

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيايات عبدالستار جبار عكله3084

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميايات عبدالسالم نايف صيوان3085

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيايات عبدالقادر جهاد مهلهل3086

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57احيائيايات عبدهللا ابراهيم مجيد3087

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43احيائيايات عبدهللا جنيح حمد3088

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71علميايات عبيد مشجل سبهان3089

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.00احيائيايات عبيس هادي جاسم3090

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيايات عدي عياده خليفه3091

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.43احيائيايات عطيه حربي كحط3092

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 67.00احيائيايات عقيل صاحب عزيز3093

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيايات عالء حازم كاظم3094

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.86علميايات علي بعنون عبيد3095

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.43احيائيايات علي ثجيل عداي3096

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيايات علي حسن احمد3097

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيايات علي حسن فرج3098

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29علميايات علي حسين علي3099

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43احيائيايات علي عبد الحسين ناموس3100

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائيايات علي عبد حنون3101

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 85.57ادبيايات علي مجيد صيهود3102
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.00احيائيايات علي مطر جبر3103

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00ادبيايات عمران عبد محمد3104

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.00ادبيايات عويد موسى سنافي3105

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيايات غانم خضير عباس3106

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29تطبيقيايات فاخر جاسم محمد3107

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيايات فاخر عدوان محمد3108

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميايات فاضل عباس محمود3109

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.14احيائيايات فاضل عبدهللا حمد3110

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.29ادبيايات فاضل مسلم محمد3111

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.29تطبيقيايات فراس احمد ندا3112

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميايات قاسم عاشور زامل3113

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيايات كاظم جواد الزم3114

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيايات كاظم حسين منصور3115

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.86ادبيايات كاظم حيدر عناد3116

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.14احيائيايات كاظم سليم عبد الواحد3117

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.00ادبيايات كاظم عجمي محمد3118

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 88.86علميايات كاظم فيروز ثامر3119

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 64.71احيائيايات كاظم مجباس عبود3120

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيايات كاظم مصطفى مهدي3121

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.14ادبيايات كامل خزعل عبدهللا3122

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيايات كامل سهيل محيسن3123

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 66.86ادبيايات ماجد زيدان مسرهد3124

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.86احيائيايات مجيد هاشم علي3125

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.86ادبيايات محسن ورور شاهين3126

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00تطبيقيايات محمد راضي عبود3127

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيايات محمد عبد الرضا بدر3128

قسم اللغة العربية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.29ادبيايات محمد كاظم جاسم3129

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيايات محمد نجم عبد هللا3130

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.57احيائيايات محمد هاشم عبود3131

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 56.00ادبيايات محمد وحيد سلمان3132

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.71احيائيايات مسلم عبدالحسين عناد3133

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيايات مهدي حسين عبد هللا3134

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.29احيائيايات مهند رحيم عيسى3135

866 من 95صفحة 
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قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيايات نصير حمزه حسن3136

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.14احيائيايات هاني نعمه عويد3137

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.43ادبيايات وسام حمزة قاسم3138

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيايات وهاب فضل دحام3139

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.71علميايات ياسر محسن رسن3140

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.14احيائيايات ياسين ناصر حسين3141

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29ادبيايات يسر خيون طاهر3142

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.00احيائيايات يعقوب ايوب عزيز3143

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29ادبيايات يوسف احمد فليح3144

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 62.14ادبياياد احمد خلف عباس3145

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 77.86علمياياد احمد خليفه منصور3146

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علمياياد احمد سعدون خماط3147

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.57علمياياد احمد طه ساير3148

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.29ادبياياد احمد طه شهاب3149

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.43ادبياياد احمد محمد حسن3150

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 63.50علمياياد جميل عيسى توما3151

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 75.29علمياياد جميل محمدعلي عباس3152

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71احيائياياد جواد نجم عبدهللا3153

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.86ادبياياد حاتم فدان صالح3154

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 72.43ادبياياد حسن عيسى محسن3155

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.43ادبياياد حسن كاظم دهوس3156

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 61.67علمياياد حمدي حمودي احمد خضر3157

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 70.14ادبياياد حميد فرحان سياري3158

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.71احيائياياد داود سلمان ثعبان3159

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.71ادبياياد شكر محمود ابراهيم3160

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.86علمياياد شنان عبدهللا سلطان3161

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائياياد صالح محمد صالح3162

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 76.43علمياياد صباح عمر زينل3163

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائياياد ضمد اكريم بردي3164

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.43علمياياد طارق شهاب احمد3165

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.14ادبياياد عامر حمد عبدهلل3166

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.86احيائياياد عبد محمود حسين3167

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.14ادبياياد عبدالرحمن محمد وهب3168
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علمياياد عدنان صاحب عبدعلي3169

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.86تطبيقياياد علي عريبي تمكين3170

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29ادبياياد كاظم مسعيد عليوي3171

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 83.43علمياياد ماجد محمد سلمان3172

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.57احيائياياد محمد ويس حسون3173

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 72.71علمياياد مزاحم محمد مرموص3174

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.57احيائيايام عطاهلل فندي صايل3175

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.86تطبيقيايام نجم والي عبدالحسين3176

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.71احيائياية احمد عبد باقر3177

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.57ادبياية احمد علي خضير3178

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائياية احمد محمود علوان3179

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائياية ازاد عمر حمد3180

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.86احيائياية امير شكور صالح3181

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائياية باسم كريم جبر3182

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبياية ثامر فاضل محمود3183

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.00احيائياية جبار رحيمه موزان3184

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.43علمياية جليل نادر ناصر3185

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علمياية جمال حسين جواد3186

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائياية جواد كاظم مطلق3187

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائياية حسن مطشر عبدهللا3188

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبياية حسين عبد خلف3189

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00احيائياية حيدر خليل اسماعيل3190

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.00علمياية خضر عبد القادر خضر3191

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 61.29علمياية خليل ابراهيم الشمري3192

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 74.57احيائياية رحمان محمود عامر3193

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.43احيائياية رحيم كاظم جابر3194

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.00ادبياية رضا جعفر راضي3195

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.00احيائياية رعد عزيز حمود3196

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 59.57تطبيقياية رفعت مجيد حيدر3197

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.14احيائياية سامي محمد صديق3198

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.00احيائياية سمير جبار شاتي3199

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.86ادبياية ضياء نوري احمد3200

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبياية طلعت جمال محمود3201
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قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 88.00تطبيقياية عادل نوري عبدالواحد3202

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 59.43احيائياية عباس فاضل عيسى3203

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 73.71علمياية عبد الهادي علي عليوي3204

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.00ادبياية عبدالخالق محمد جاسم3205

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 61.00علمياية عبدالصاحب غباش محمد3206

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.00ادبياية عالوي عبيد هجوج3207

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائياية علي حميد مهدي3208

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 72.29علمياية علي عزيز فياض3209

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.86احيائياية عمار خلف جواد3210

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71احيائياية فاضل ناصر حسون3211

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علمياية فائق شخيمت مظلوم3212

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائياية فراس حميد ابراهيم3213

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.00تطبيقياية فيصل حميد صالح3214

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.14احيائياية كمال حافظ فرحان3215

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.29احيائياية ماهر عباس محمد3216

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائياية محمد علوان صالح3217

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقياية محمود شاكر علي3218

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.71احيائياية نور الدين عبد هللا محمد امين3219

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29احيائياية هيثم عباس موسى3220

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.14علمياية وسام محمد مطلق3221

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00ادبياية ياسين عباس حسين3222

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.86تطبيقياية يلدرم مصطفى محمود3223

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 81.43علمياية يوسف مجيد عباس3224

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيايثار رحيم كريم خماط3225

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيايثار صادق كريم حمود3226

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.43احيائيايثار عبدالساده بدر غبين3227

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 65.57ادبيايثار علي لعيبي شولي3228

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.00تطبيقيايثار هاني سالم ماضي3229

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.29احيائيايسر زنزل سامي عارف3230

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.57ادبيايسر عمار ابراهيم جسام3231

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.14علميايسر عمار علي سلمان3232

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.29احيائيايسر ماجد حسين عبد3233

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.71علميايسل جودت حكمت بهاء الدين3234
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.71تطبيقيايفان ستار صالح جياد3235

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29علميايفان علي كاظم سلمان3236

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 73.71ادبيايفان محمد حامد عبد الرزاق3237

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.71ادبيايالف ابراهيم جليل حسين3238

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.29احيائيايالف احمد رشدي فيضي3239

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.43ادبيايالف ازاد فاروق عبدالرحمن3240

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.57تطبيقيايالف اسعد نعمه هادي3241

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.43تطبيقيايالف اسماعيل غفور حسن3242

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 63.86احيائيايالف امير محمدحسن عبود فعيص3243

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميايالف انور عادل حسين3244

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائيايالف اياد امجد بهجت3245

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيايالف ايدن اسعد سعيد3246

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيايالف باسم محمد قدوري3247

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 69.86ادبيايالف ثامر عبد عباس3248

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيايالف حامد احمد محيسن3249

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 68.86احيائيايالف حسن احمد ناجي3250

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 59.71ادبيايالف حسن خلف ابراهيم3251

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.43احيائيايالف حسن علي رشيد3252

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.86ادبيايالف حسين كمال خورشيد3253

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيايالف حمدي ابراهيم احمد3254

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيايالف خميس جمعه محمد3255

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 69.57احيائيايالف رضا غازي ابراهيم3256

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.14علميايالف رعد عبدالوهاب احمد3257

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 75.29احيائيايالف رياض عليوي حسين3258

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيايالف سعد صبر محمد3259

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 67.57احيائيايالف سعدهللا محمود احمد3260

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 65.00علميايالف سعدون خوشي صبار3261

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 63.86ادبيايالف سعيد محمد سعيد3262

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 76.57علميايالف سليم خضير عبيس3263

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.57ادبيايالف سليم موسى مهدي3264

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علميايالف شاكر حسين سعدون3265

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.00احيائيايالف شاكر محمود عباس3266

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.57تطبيقيايالف شاهين عبدهللا خضر3267
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قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.14احيائيايالف صالح عثمان رمضان3268

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.43احيائيايالف صالح نوري نطاح3269

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبيايالف صباح حسام ابراهيم3270

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.86احيائيايالف صبري قدوري محمد صبري3271

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 60.00تطبيقيايالف عادل زين العابدين رستم3272

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.14احيائيايالف عادل شهاب حميدي3273

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 82.71علميايالف عادل محمد يوسف3274

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.43احيائيايالف عباس خليفه محجوب3275

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.29احيائيايالف عباس عدنان نعمة3276

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميايالف عبد االمير محمد عبدعلي3277

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14علميايالف عبد الحسين حمزه حمد3278

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيايالف عبد الكريم كاظم جاسم3279

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.00ادبيايالف عبدالحميد جاسم حسن3280

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 65.86احيائيايالف عبدهللا محمود عبد3281

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 69.29ادبيايالف علي حسين شبيب3282

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميايالف علي طالب شاني3283

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.29احيائيايالف علي كمال مهدي3284

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00تطبيقيايالف عماد حبيب محمود3285

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبيايالف فاضل عباس علي3286

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.86احيائيايالف فالح عبدهللا علي3287

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.43ادبيايالف فيصل عبد االله كبان3288

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.29احيائيايالف قاسم رحيم نافع3289

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبيايالف قحطان عدنان رشيد3290

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميايالف كاظم علي اكبر صالح3291

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 79.14علميايالف كفاح عباس سكران3292

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 64.29ادبيايالف ماجد صاحب جواد3293

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 55.86ادبيايالف مال هللا حسين عاصي3294

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43ادبيايالف محمد جاسم مظلوم3295

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 87.00احيائيايالف محمد عزالدين عبدهللا3296

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71احيائيايالف محمد كريم علي3297

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.14احيائيايالف محمود فاضل محيسن3298

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.43تطبيقيايالف مزهر علي مشكور3299

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.14ادبيايالف مشتاق محمود عمران3300
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.43ادبيايالف ناجي عطوان علوان3301

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.43ادبيايالف نجاة كريم موسى3302

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيايالف نجدت يوسف خضر3303

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86علميايالف نمر نصيف جاكة3304

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 63.14احيائيايالف هادي حسين هاشم3305

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.43احيائيايالف وعدهللا فتحي حنتوش3306

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيايالف ياسين سلمان كاظم3307

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 59.29احيائيايالم تعليم فاضل احمد3308

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيايمان ابراهيم عبار حميد3309

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيايمان احسان محسن ثامر3310

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.86ادبيايمان اسماعيل جري مطرود3311

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 65.14احيائيايمان امين علي عبود3312

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.71احيائيايمان امين مجيد امين3313

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 78.71ادبيايمان انيس عبد عيسى3314

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71تطبيقيايمان ثامر حسن عطيه3315

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57احيائيايمان ثامر سعد عباس3316

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.43احيائيايمان جالل سعود عباس3317

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.86ادبيايمان جمهور خورشيد ابراهيم عمر3318

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57ادبيايمان حازم احمد حسن3319

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.43احيائيايمان حافظ كريم عواد3320

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14علميايمان حامد كريم هادي3321

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.00تطبيقيايمان حبيب محمد علي جعفر3322

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.43احيائيايمان حسون نعيمه جياد3323

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43علميايمان حسين جفات هايت3324

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 76.57علميايمان حسين عبد االمير علي3325

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.57ادبيايمان حسين عبيس عبيد3326

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.43ادبيايمان حسين عنيد علي3327

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.14احيائيايمان حسين مرعي محسن3328

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.57احيائيايمان حسين ناصر شيت3329

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.14احيائيايمان حمد فرحان احمد3330

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميايمان حميد مجيد محمد3331

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29تطبيقيايمان خالد عبدالهادي محمد3332

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.43علميايمان خالد نمر درجال3333
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قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.86علميايمان خضير عبدهللا احمد3334

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 63.71احيائيايمان خليل محمد رضا3335

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14علميايمان راضي عبدالسيد عبد3336

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيايمان رافع مصعب عبد الرضا3337

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 68.67علميايمان رسول جعفر عظيم3338

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.29ادبيايمان رشيد عياش سعيد3339

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 59.57ادبيايمان زياد محمد عمر3340

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.86علميايمان سامي جمال رؤوف3341

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علميايمان سعد سادر حمدان3342

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.29تطبيقيايمان سعد كاظم جواد3343

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيايمان سعيد كاظم شبيب3344

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيايمان سلمان عبد الكاظم عبد الحسين3345

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.43ادبيايمان سنان سليم عمر3346

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.14احيائيايمان شكران حميد خضر3347

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71علميايمان صالح خطاب عبيد3348

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00تطبيقيايمان صبحي صالح الدين محي الدين3349

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.43علميايمان صفوة محمد قادر3350

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.86احيائيايمان صالح مهدي صالح3351

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميايمان طالب عبدهللا داخل3352

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.29علميايمان ظاهر حبيب حسين3353

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.14علميايمان ظاهر حمزة حسين3354

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيايمان ظاهر راشد مطيران3355

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 87.57علميايمان عاجل منصور علي3356

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.29ادبيايمان عادل عبداالمير وهيب3357

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29ادبيايمان عارف حسن عبود3358

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.00ادبيايمان عامر غانم محمود3359

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.57احيائيايمان عباس منيثر حسن3360

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86ادبيايمان عبد الخالق فاضل عباس3361

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.86احيائيايمان عبد الرحمن عبد الكاظم شابث3362

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيايمان عبد الكريم حميد عبد الكريم3363

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29علميايمان عبدالرحمن وهب محمد3364

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيايمان عبدالكريم رضا محمد3365

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.29ادبيايمان عبدهللا صبحي حمد3366

866 من 102صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.57علميايمان عبدهللا محمد عيسى3367

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57علميايمان عثمان عمر علي3368

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.86احيائيايمان عدنان خضير عباس3369

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 74.57علميايمان عزيز زينل محمد3370

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.14ادبيايمان عالوي وايد جوده3371

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00ادبيايمان علوان ناصر جبار3372

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86احيائيايمان علي عبد الكريم احمد3373

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيايمان علي لطيف محمد3374

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علميايمان غازي فارس ابراهيم3375

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.29احيائيايمان غازي محمد خليل3376

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 87.86احيائيايمان فريدون محمود عبدهللا3377

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.14علميايمان فالح حسن جاسم3378

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.43احيائيايمان قاسم عبود سبع3379

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.71احيائيايمان قاسم علي حمزه3380

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.00علميايمان كريم راضي سالم3381

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.14علميايمان كريم سعدون عبيد3382

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيايمان كريم هاتو جويعد3383

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميايمان لطيف مطشر حمود3384

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 90.14علميايمان ماجد حبيب كاظم3385

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71احيائيايمان ماجد فالح زهير3386

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71احيائيايمان محسن ساجت نعمة3387

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.71ادبيايمان محسن كريم افطيسة3388

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.71علميايمان محمد ابراهيم خليل3389

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 87.29احيائيايمان محمد جشني محمد3390

قسم القران والتربية واالسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 61.00ادبيايمان محمد حمد حسين3391

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 91.00احيائيايمان محمد شنور علوان3392

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.29احيائيايمان محمد صالح عبود3393

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميايمان محمد علي مرزا3394

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 70.14احيائيايمان محمود حمود ذنون3395

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.43علميايمان مرهون جواد مهدي3396

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.71احيائيايمان مسعود عمر معروف3397

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيايمان مسلم بديوي هداد3398

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائيايمان مهدي جواد علي3399
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قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.86ادبيايمان مؤيد خزعل احمد3400

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14تطبيقيايمان ناظم عيال ديان3401

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 65.67علميايمان هاشم عيسى عبد الرحيم3402

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.86علميايمان هاشم مصطفى سبات3403

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.00تطبيقيايمان وليد خيرهللا سلمان3404

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.14علميايمان ياسر لفتة سيد محمد3405

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.86تطبيقيايمان يوسف محمد محي الدين3406

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.14احيائيايمن ابراهيم حميد جاسم3407

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.14ادبيايمن احمد حسن احمد3408

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيايمن احمد حمد عيدان3409

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.43ادبيايمن جمال ابراهيم محمد3410

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيايمن حافظ ابراهيم عبد حمد3411

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14علميايمن حامد حسن اسماعيل3412

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيايمن حامد عبد علي3413

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.86احيائيايمن حامد عبدهللا ساهي3414

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 67.00ادبيايمن حسين غضبان وهيب3415

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.86ادبيايمن خالد رياش حسين3416

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.43علميايمن خالد عبد حربي3417

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 81.14علميايمن خالد عمر حمد3418

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيايمن خلف محمد دهام3419

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86احيائيايمن رحيم لعيبي مساعد3420

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيايمن زمان شنيع كاظم3421

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.00احيائيايمن سالم عبدالرسول احمد3422

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.71احيائيايمن ضياء خليفه اسماعيل3423

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14ادبيايمن ضياء خليل حسين3424

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.57ادبيايمن طه خضير عباس3425

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيايمن طه شكر دانه3426

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيايمن عباس عبدهللا صالح3427

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.29ادبيايمن عبد باشي علي3428

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.29احيائيايمن عبدالرحمن هدرس ابراهيم3429

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29احيائيايمن عبدهللا سوادي عبدهللا3430

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43تطبيقيايمن عبدهللا مصطفى محمد3431

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 63.86احيائيايمن عصمة رجب محمد3432
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قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.57احيائيايمن علي حسين جواد3433

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.29علميايمن علي حميد علي3434

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.57علميايمن علي ريسان حاتم3435

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيايمن علي مخيف ماضي3436

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.57علميايمن فرج مناتي فرج3437

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 68.71تطبيقيايمن قاسم علي دهر3438

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.14علميايمن قيس حمودي احمد3439

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيايمن كريم جاسم علوان3440

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14علميايمن كريم عبدهللا مسير3441

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.57احيائيايمن لواء عبدالكريم حمدان3442

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 67.14علميايمن ماجد حمدي عبد3443

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 76.00ادبيايمن مالك عبد الكريم حميد3444

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 66.29ادبيايمن محمد ذنون يونس3445

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.86تطبيقيايمن محمد فالح مزيد3446

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيايمن محمود حسين ياسين3447

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.29ادبيايمن محمود فرحان عبدهللا3448

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 69.71تطبيقيايمن منعم مسرهد محمد3449

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 65.14علميايمن مهدي راشد جبر3450

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.57ادبيايمن مهدي صالح بكر3451

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيايمن نعمان خلف احمد3452

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 82.29تطبيقيايمن وصفي عبدالصاحب حسن3453

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.43احيائياينار فؤاد حسين شوكت3454

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيايناس احمد زكي محمدعلي3455

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيايناس اياد يحيى فصيل3456

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.00علميايناس جعفر كامل جابر3457

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.00علميايناس حسن احمد محمود3458

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.71تطبيقيايناس حميد عطيه عبيس3459

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 64.00تطبيقيايناس حميد مجيد ريكان3460

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيايناس حيدر سعدون عطيه3461

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00احيائيايناس حيدر عداي محسن3462

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.43علميايناس رحيم عليوي مزبان3463

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.43علميايناس رعد حمود نصار3464

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيايناس رياض عيدان تقي3465
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 82.14احيائيايناس زياد خلف حسين3466

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.86ادبيايناس سعد خليل فاضل3467

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.86احيائيايناس سلمان عبد الحليم حسن3468

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.29ادبيايناس صالح مهيدي حاشوش3469

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيايناس صبري مالك محمد3470

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيايناس طالب عزيز عبيد3471

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57تطبيقيايناس طالب عيسى خصاف3472

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 63.00علميايناس عامر عبد الساده محمد3473

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 71.86ادبيايناس عباس جبار بدن3474

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.43احيائيايناس عباس صاحب محمد3475

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 75.71علميايناس علي حسين حيدر3476

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.86علميايناس عواد نعمه موسى3477

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 71.71علميايناس قاسم محمد حسن3478

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.14تطبيقيايناس كاظم امين عيسى3479

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.29ادبيايناس كاظم جبر رسن3480

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.86علميايناس الفي محمد حياوي3481

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.43ادبيايناس محمد بخيت محمد3482

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 65.43ادبيايناس محمد حمادي بدوي3483

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00علميايناس محمد كاظم عباس3484

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 76.43علميايناس مصطفى كافي مخلف3485

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيايناس مصطفى هادي حامد3486

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 65.00ادبيايناس ناظم امصال كشيش3487

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيايناس نعمة محمد مايوس3488

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائيايناس نوري غربي محمد3489

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 68.71علميايناس هادي خلف حسين3490

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيايناس وادي جواد منصور3491

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71ادبيايناس وجدي عبد المجيد رشيد3492

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.00ادبياينور علي يعقوب صالح3493

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.43احيائيايه احسان كريم حسن3494

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميايه احسان نعمان صبري3495

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.57احيائيايه احمد حسين وهاب3496

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.29ادبيايه احمد فاضل صالح3497

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.00تطبيقيايه احمد وسام عثمان3498

866 من 106صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.71ادبيايه اسماعيل غالي حسن3499

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.71احيائيايه هللا صباح محسن علي3500

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.43ادبيايه المهدي عبد الحسين حنتوش3501

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.71ادبيايه باسم جبار هادي3502

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميايه باسم محمد حسين3503

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.29احيائيايه باسم محمد سلمان بشارة3504

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.43تطبيقيايه بسام جبار سلمان3505

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.57تطبيقيايه جعفر ريسان عباس3506

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.29احيائيايه جمال تايه يوسف3507

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 61.33ادبيايه جميل ابراهيم علي3508

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.14ادبيايه جودت فاتح مجيد3509

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.14احيائيايه حاتم كريم عبد الحسن3510

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيايه حامد كريم امين3511

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43احيائيايه حسام الدين زيدان خلف3512

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 63.29تطبيقيايه حسن خليف عبد3513

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.43ادبيايه حسن هادي جبار3514

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.43ادبيايه حسن هاشم راضي3515

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.57ادبيايه حسين سهيل حسين3516

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.29احيائيايه حسين علي احمد3517

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 94.29علميايه حسين محمد احمد3518

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 63.86علميايه حسين مظيهر وناس3519

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.86احيائيايه حسين يحيى محمود3520

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 64.00ادبيايه حقي اسماعيل عنيفص3521

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.86تطبيقيايه حميد حسين صالح3522

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 81.29احيائيايه حيدر يوسف طاهر3523

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.00ادبيايه خالد عبد العباس شبيب3524

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.14ادبيايه خالد كسار عطيه3525

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيايه خضير حمود عطا هللا3526

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيايه راسم شاكر رسول3527

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.02احيائيايه رائد عباس ياس3528

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.43احيائيايه رزاق بستان نزال3529

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29احيائيايه رزاق عبد حسين3530

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.00ادبيايه رعد باقر جعفر3531
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.29احيائيايه رعد عبد الجليل محمود3532

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.71احيائيايه رياض حمد حسين3533

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29احيائيايه رياض حميد خنوس3534

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 66.71احيائيايه زياد مرعي ياسين3535

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيايه ستار جبار احمد3536

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.00ادبيايه ستار جبار محمود3537

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.86تطبيقيايه سعد رويح حسون3538

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيايه سمير سرحان فرحان3539

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.57احيائيايه شاكر محمود عثمان3540

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميايه صالح حسن عبد3541

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.57علميايه صباح كريم عبد الرضا3542

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.43علميايه صالح جاسم حمد3543

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.71علميايه صالح حاضر حبتور3544

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيايه صالح حياوي درويش3545

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 63.71احيائيايه طالل صالح حمود3546

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.14ادبيايه عادل سلمان مشالي3547

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.00ادبيايه عادل كاظم هاشم3548

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.29ادبيايه عامر حازم سعيد3549

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86احيائيايه عامر خليل ابراهيم3550

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.86ادبيايه عباس ظاهر عساف3551

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.29تطبيقيايه عبد الستار جبار عليوي3552

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.43تطبيقيايه عبد الواحد عبد هللا مفتن3553

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.29احيائيايه عبد علي محي رؤوف3554

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.57احيائيايه عبدالرزاق حسين يونس3555

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.00ادبيايه عبدالسالم صبري طه3556

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.14احيائيايه عبدالمجيد عباس محمد3557

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيايه عدوان حسين جاسم3558

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 82.43علميايه علي اسماعيل كريم3559

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيايه علي حسين علي3560

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.86ادبيايه علي داود سالم3561

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43علميايه علي شهاب نجم3562

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيايه علي عبدهللا علي3563

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.71ادبيايه علي محمد شلتاغ3564
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 71.00تطبيقيايه علي نجم عبد هللا3565

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.14احيائيايه علي هادي شكر3566

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 71.00ادبيايه علي هندي ناهي3567

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.86ادبيايه عماد عبد عباس3568

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيايه عمار ثابت طعمة3569

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.86علميايه فاضل جبر علي3570

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 81.57احيائيايه فراس خضير دايح3571

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.00احيائيايه فهد حميد محسن3572

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.71احيائيايه قاسم زامل عطوان3573

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائيايه قحطان علي سعيد3574

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71ادبيايه قصي داود خلف3575

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.33ادبيايه قصي نعمان درويش3576

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيايه كاظم محمد جوده3577

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيايه كنعان علي شلج3578

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 66.71تطبيقيايه ليث فالح حسن3579

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.86احيائيايه ماجد حمد خميس3580

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57ادبيايه مثنى عبد الحليم حمدان3581

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.71احيائيايه محسن فاضل عباس3582

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 62.57علميايه محمد احمد محمد3583

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.14احيائيايه محمد حسن حمادي3584

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.86احيائيايه محمد عبدالستار عبدهللا3585

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.00ادبيايه محمد عبدالقادر محمد3586

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 59.43احيائيايه محمد عجاج محسن3587

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.57ادبيايه محمد ناصر حسين3588

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.86تطبيقيايه محمدامين غانم الياس3589

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.00علميايه محمود جاسم محمد3590

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71تطبيقيايه منتصر رشيد مطلك3591

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 80.57احيائيايه منعم كاظم جواد3592

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86ادبيايه منير باسم طالب3593

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.71احيائيايه مهدي جاسم متعب3594

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.57ادبيايه مهدي دابس عبدالحسن3595

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.71تطبيقيايه مهدي عزيز صباح3596

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيايه موالن طهران بكتاش3597
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قسم السياحة- كلية العلوم السياحية - الجامعة المستنصرية 66.14علميايه مؤيد عبد بكي3598

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيايه نجم الدين عبد كرمش3599

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.43ادبيايه نجيب عبدهللا حمد3600

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.86ادبيايه هادي نور محيسن3601

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.14ادبيايه وسيم باقر علي3602

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيايه يوسف ذياب خليل3603

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 72.14ادبيايهاب احمد ابراهيم ظاهر3604

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.71تطبيقيايهاب احمد سرحان بربوني3605

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 69.43احيائيايهاب جبار محمد ابراهيم3606

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.71ادبيايهاب جميل مالل عباس3607

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيايهاب حسين علي حمود3608

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.71احيائيايهاب حيدر سهر نعيمه3609

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيايهاب رياض محمد سالم3610

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 80.29ادبيايهاب سرمد عبدالحسين غفوري3611

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 63.29ادبيايهاب صباح عبد هللا الجبوري3612

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 63.29ادبيايهاب صباح عبد عبد هللا3613

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.43احيائيايهاب صباح عبدهللا موسى3614

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 80.00تطبيقيايهاب صهيب حمد عبدهللا3615

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.71تطبيقيايهاب عبد الجليل عباس جاسم3616

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 67.14ادبيايهاب عبدالكريم هالل ذنون3617

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.86تطبيقيايهاب عالوي مهدي جواد3618

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.57ادبيايهاب عنتر شوكت محمد3619

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.71ادبيايهاب عيسى عبدهللا ضاهر3620

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.71احيائيايهاب غازي محمد موسى3621

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيايهاب فاضل سبع حميد3622

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.00ادبيايهاب ليث غانم غائب3623

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 86.29علميايهاب ماجد كاظم عصيد3624

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبيايهاب محمد خضر اسماعيل3625

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86علميايهاب مطر سحاب حمد3626

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 70.00علميايهاب مهدي جواد عبد الكريم3627

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيايهاب ناظم محمد غزاي3628

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.71علميايهاب نصير فاضل محمد3629

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.57ادبيايهان عبداالمام مبارك حبيب3630
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.00تطبيقيايهم يحيى علي حسين3631

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 66.71ادبيايوب ابراهيم خلف ابراهيم3632

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 77.57احيائيايوب حازم جحات محيسن3633

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيايوب خليل ابراهيم صالح3634

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.86تطبيقيايوب رحيم حنظل محسن3635

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 66.00ادبيايوب زهير مالك عبدالرحمن3636

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.86احيائيايوب سالم ساير جرك3637

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 75.29علميايوب صادق خضير جعفر3638

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.14ادبيايوب صباح قمر علي3639

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.14احيائيايوب صبحي محمد صالح3640

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيايوب صالح الدين عبد الهادي عبد الكريم3641

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.00ادبيايوب عبد عدنان عبد3642

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 72.14علميايوب عبدالرحمن خليل خميس3643

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 63.86ادبيايوب علي حمد اسليم3644

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيايوب علي عباس علوان3645

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيايوب كمال بادي حمد3646

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.14تطبيقيايوب لفته عبد الرضا عريبي3647

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 69.14احيائيايوب محمد ابراهيم عبد3648

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57تطبيقيايوب محمد علي قنديل3649

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.14علميايوب نجاة فاضل مصطفى3650

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علميايوب نجاة محمد امين3651

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.71علميايوب هاني محمد بدر3652

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.86ادبيايوب يوسف صخي كريم3653

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.43احيائيإبراهيم أحمد جاسم محمود3654

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.43علميإبراهيم حسين كشكول هالل3655

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 65.86ادبيإسراء ابوالهيل خزعل فليح3656

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 86.57احيائيإسراء محمد كاظم حسن3657

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 85.14احيائيإمامة قحطان رجب صفر3658

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيإيالف حسن عبد الهادي صيهود3659

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيإيالف فارس محمدامين حمد3660

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.57ادبيإيمان محمد قاسم محمد3661

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.86ادبيأباء عامر صابر محسن3662

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.14احيائيأباذر فاضل كاظم حمود3663
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قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 73.43احيائيأبتهال سعد زيدان خلف3664

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.71احيائيأبتهال صابر حسن عبد3665

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 74.71علميأبتهال فاخر خلف عيسى3666

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.86احيائيأبرار خالد مولود جولكي3667

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 65.71تطبيقيأبرار علي صاحب كاظم3668

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.50تطبيقيأبراهيم أنس مؤيد محمود3669

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.86تطبيقيأبراهيم خالد حسين علي محمد3670

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86علميأبراهيم كريم حسين أبراهيم3671

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 68.29ادبيأبو الحسن صالح سلمان صالح3672

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 81.14ادبيأثمار خضر صالح عليوي3673

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 59.86ادبيأثير ثامر عواد عطشان3674

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29ادبيأثير هاشم شبيب حيدر3675

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 68.14تطبيقيأحمد أميل جبار عاشور3676

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 68.86تطبيقيأحمد جاسم أسماعيل عبادي3677

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57علميأحمد جميل جالل سعيد3678

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 82.14علميأحمد جهاد جالل صالح3679

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43تطبيقيأحمد حسن يعقوب كشمر3680

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبيأحمد حسين علي سعيد3681

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 63.71تطبيقيأحمد حسين علي فهد3682

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.14علميأحمد حميد ريسان كاطع3683

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيأحمد حميد صباح محمد3684

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43تطبيقيأحمد خليل رسول فرحان3685

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.00ادبيأحمد رزاق جندي جياد3686

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.00علميأحمد سالم كاظم جبارة3687

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 68.00احيائيأحمد ستار جبار نعمة3688

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.00احيائيأحمد سعد ابراهيم سعيد3689

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 63.57علميأحمد سلمان شكبان سلطان3690

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.57علميأحمد سنجار سلطان محمد3691

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيأحمد شاكر عذيب عليوي3692

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيأحمد شبيب سعود كرهب3693

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43تطبيقيأحمد صباح جليل خليل3694

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علميأحمد صبحي أبراهيم مهدي3695

قسم تقنيات الميكانيك- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 66.43علميأحمد صالح الدين محمد سليمان3696
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قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 63.29تطبيقيأحمد ضياء مهدي صالح3697

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00ادبيأحمد عامر سعيد علي حسين3698

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.43احيائيأحمد عب العباس جواد حسن3699

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.86علميأحمد عبد الكاظم حزام عبد الخضر3700

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيأحمد عبد النبي عبدعلي أحمد3701

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيأحمد عبد محمد حسن3702

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيأحمد عبداالمير عيسى شاكر3703

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 89.57احيائيأحمد عدنان وادي حسين3704

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.71احيائيأحمد عماد صالح محمد حسن3705

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.71تطبيقيأحمد عويد جوده مزبان3706

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00علميأحمد فالح حسن لعيبي3707

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 68.00تطبيقيأحمد فالح مدلول جهلول3708

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 64.43ادبيأحمد كاظم غالم حسن3709

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29احيائيأحمد كامل حمود جابر3710

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 89.86علميأحمد كريم حميد جودي3711

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43ادبيأحمد ماجد خيون كاظم3712

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.71احيائيأحمد ماهر شاكر صالح3713

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 68.71احيائيأحمد ماهر صالح هالل3714

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيأحمد محسن صبري سلطان3715

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيأحمد محمد حمد هذال مطلب3716

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 79.86ادبيأحمد محمد خلف جاسم3717

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00تطبيقيأحمد محمد سعيد رحمان3718

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 72.43علميأحمد محمد نوري جودة3719

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.43ادبيأحمد محمد وليد خماس3720

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.43تطبيقيأحمد مرتضى حميد عبد الحسن3721

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.43احيائيأحمد مرتضى عبداالمام نويران3722

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.14تطبيقيأحمد مطر محمد يونس3723

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 74.57احيائيأحمد نبيل رعد سبع3724

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.71ادبيأحمد نوري محمد كزار3725

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 63.14تطبيقيأحمد هاشم لفته نوفي3726

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيأحمد ياس خضير محمد3727

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 70.14تطبيقيأحمد ياسر مطشر صباح3728

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43علميأحمد يوسف خيون زوير3729

866 من 113صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 70.00احيائيأديان حيدر طه محمد3730

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 57.14ادبيأديان عبدالرسول غانم عداي3731

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.29تطبيقيأديان عبدالرضا حسين علي3732

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيأديان علي سحيب حمد3733

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.71احيائيأرقم سعدون فارس زناو3734

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيأركان جعفر حميد حيدر3735

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيأركان علي اسماعيل شيحان3736

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيأريج شهيد علي محي3737

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيأزل حميد كامل حسون3738

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 86.43تطبيقيأزل شكيب شكر محمود3739

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.00ادبيأزهار سعيد يعقوب يوسف3740

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43علميأزهِر َحبيِب ْحيدر غريَب3741

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.14ادبيأزور صباح مصطفى حسن3742

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.29علميأسامة جمال كنعان جما3743

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 79.57علميأسامة رمضان نايف محمد3744

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.29احيائيأسامة ماجد رسول كريدي3745

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيأسامة محمد احمد حسين3746

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 73.14علميأسامة يوسف ابراهيم عباس3747

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.29ادبيأسامه رعد حسين علي3748

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57تطبيقيأسان عبد الكريم حسين صيهود3749

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57احيائيأستبرق عفيف فاضل علوان3750

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.71احيائيأستبرق قيس عبدالحسين احمد3751

قسم التصميم- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.86ادبيأسد صفاء رضا مهدي3752

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 79.00ادبيأسراء رعد شاكر سعيد3753

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.14احيائيأسراء صباح مهدي جرو3754

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيأسراء علي رفش مسعود3755

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيأسراء علي عبدالجليل أبراهيم3756

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.57علميأسعد رعد عبدالرزاق مطر3757

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00تطبيقيأسعد صالح خزعل هتيمي3758

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.43علميأسعد عبدالوهاب محمدعلي طه3759

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.43علميأسعد كريم حيدر فرج3760

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 71.43علميأسم طالب تجريبي للتجربة3761

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.57ادبيأسماء أبراهيم محمد احميد3762
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيأسماعيل صاحب جمعة مصطفى3763

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43احيائيأسن زبير سعدهللا يوسف3764

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57علميأسو ازاد مجيد كريم3765

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.57ادبيأسيا سيد رشيد رشيد كريم3766

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيأسيا محمد عبدالكريم رميض3767

قسم الفيزياء الحياتية- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 58.14احيائيأسيد قصي خيري احمد3768

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.00احيائيأسيل مهدي صالح شريف3769

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائيأشتى عثمان كريم امين3770

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 75.86تطبيقيأشرف خضير عباس أحمد3771

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيأشرقت رزاق مهدي حسين3772

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.14ادبيأفراح حسين عبد جبر3773

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.86احيائيأفنان ضمير ناجي الحاجي3774

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.57احيائيأفياء خليل خير هللا مزيد3775

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.57ادبيأفين نصرالدين كريم مصطفى3776

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 58.29تطبيقيأكثم عبادي كاظم عذاب3777

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيأكرم شريف زويد غالي3778

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.29ادبيأالء ثجيل شتام هربود3779

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيأالء جبار عبدالرزاق فتاح3780

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.00ادبيأالء حسين والي حمود3781

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.29ادبيأالء نصار كاطع خضير3782

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.00علميأالن سعيد حسن أحمد3783

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.57احيائيألق حميد حسن عبيس3784

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.29ادبيأم سلمه عامر جاسم حسن3785

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 62.29تطبيقيأمال عباس مطر سلطان3786

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 67.14ادبيأماني عبداالمير شناوه راضي3787

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.00علميأماني محسن طالب حسين3788

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 91.43علميأماني محمد صابر يحيى3789

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 69.29علميأمجد جاسم جويري محمد3790

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.86علميأمجد حميد داخل جبر3791

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.43احيائيأمجد راضي خشان ايدام3792

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيأمجد رياض حسين ادريج3793

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 75.71علميأمجد كتاب فضيل وحيد3794

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.43احيائيأمنة رؤوف محسن محمد3795
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.71احيائيأمنة علي محمد هاني3796

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.57تطبيقيأمنه حميد بالسم شغي3797

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.14احيائيأمنه خالد غانم عبدالعزيز3798

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.29احيائيأمنه رياض عبدالعزيز ياسين3799

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.86تطبيقيأمنه سمير ذياب عبدهللا3800

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيأمنه عماد عبد عصواد3801

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.63احيائيأمنية أمجد حمودي سعيد3802

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيأمير احمد غازي حمود3803

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 73.29احيائيأمير احمد فتحي حسين3804

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57علميأمير حسين عبد محمد3805

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.14ادبيأمير رائد جبار حسن3806

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.57ادبيأمير رحيم راضي محمد3807

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 67.14ادبيأمير سجاد جدوع كاظم3808

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيأمير سمير كوشي جاسم3809

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيأمير صالح مظلوم عناد3810

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00ادبيأمير عناد عبد هللا عذيب3811

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 78.29علميأمير مجبل داخل غنص3812

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 65.00تطبيقيأمير محمد عباس محمد3813

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.86تطبيقيأمير محمد عبداالمير جواد3814

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 74.00علميأمير ناصر عبد الحسين كاظم3815

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.43علميأمير هنين عطيه الوحاح3816

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00علميأمير يعقوب كاظم عليوي3817

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.29علميأميره عبد حسين جبر3818

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.86احيائيأمين رائد عباس مخيف3819

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.29تطبيقيأمين عالوي صبار متعب3820

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائيأنس عباس حمزه محمد3821

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.57ادبيأنس فراس علي جاسم3822

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 65.71تطبيقيأنس مالك منعم محمد3823

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.86احيائيأنعام قاسم محمد كريم3824

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.14علميأنعام مديح جبح دحام3825

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.86احيائيأنفال طالب عبدالجليل مالح3826

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيأنفال مسلم محمد جوده3827

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 71.00ادبيأنمار غازي جاسب شبيب3828

866 من 116صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة الموصل 64.71ادبيأنهار محمود محمد عبدهللا3829

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.43تطبيقيأنوار رافد جواد عبد ألحسن3830

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيأنور سالم خلف عمير3831

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 58.14ادبيأنور صبيح احمد جاسم3832

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.29احيائيأنور ضياء علي ناصر3833

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.14ادبيأنور عباس عبدالرزاق عبدالحسن3834

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 84.71علميأنور عبدزيد مهدي محمد3835

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.71تطبيقيأنور لطيف ياسر راضي3836

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيأنور محمد عباس خضير3837

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 69.57احيائيأوراد مظفر محمود شاكر3838

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.00احيائيأوفى رعد عباس حسن3839

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86علميأويس ستار جبار صبار3840

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.29احيائيأيات حيدر صالح مهدي3841

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.71احيائيأيات رعد عبدزيد حسن3842

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.14ادبيأيات طارق ابراهيم معتوق3843

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.00ادبيأيات محمد ساجت كاظم3844

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 83.00احيائيأيات مظفر عبدهللا كاظم3845

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيأياد شمران طعمه جابر3846

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 77.14ادبيأياد قاسم كاطع سلمان3847

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميأية احمد سعيد عويد3848

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيأية اياد حمدون حسين3849

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86علميأية أياد عبدالكريم طه3850

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيأية سعد احمد عباس3851

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميأية محمد كاظم شكر3852

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.50تطبيقيأيشو زكي ولسن سوريشو3853

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيأيفان عالء عدوان هيل3854

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيأيالف ماجد زباله حسن3855

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.43ادبيأيمان سويت علي داود3856

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.14احيائيأيمان ظاهر حمزه حسين حمودي3857

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيأيمان عبدالواحد رسول خديم3858

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.00ادبيأيمن جاسم محمد جواد3859

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.00علميأيمن جميل منصور شوكه3860

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.43تطبيقيأيمن رياض عبدهللا صالح3861
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقيأيمن عبدالشهد صالح حمادي3862

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.29ادبيأيه خليل احمد حمادي3863

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71احيائيأيه ضياء شاكر محمود3864

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.57احيائيأيه عبدالرحمن خليل ناصر3865

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيأيه فياض عبد خضير3866

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيأيه نزار منذر عبد الجليل3867

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 88.00احيائيأيهم حسين علي جاسم3868

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 66.71علميأيهم فالح صالح عبد هللا3869

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 61.71احيائيأيهم محمد سودان عباس3870

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 88.43احيائيأيوب حسن حسين عبدهللا3871

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.86احيائيآثار حكيم جمعه علي3872

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميآثار مقداد جمعه عزيز3873

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 79.57علميآسو يعقوب محمود حمه صالح3874

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.43احيائيآسيا حميد محمد مجيد3875

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71تطبيقيآصف رمضان مهلهل سدخان3876

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29احيائيآالء تمكين عرفي بردان3877

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14ادبيآالء حسن صكبان سلمان3878

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14علميآالء هاشم موسى علي3879

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 80.00علميآمال ادريس أحمد مصطفى3880

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.43علميآمال عادل عبد شياع3881

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 62.57احيائيآمال عادي فياض حسين3882

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 71.14احيائيآمنة مؤيد عباس عبدهللا3883

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.14ادبيآمنة وزير شهاب احمد3884

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيآمنه احمد ابراهيم علي3885

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيآمنه احمد رسن عبدهللا3886

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.57ادبيآمنه أحمد جميل أحمد3887

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيآمنه صبار رحمن نايف3888

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميآمين حسين عبيد نغيش3889

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.57احيائيآن سعد فؤاد محمد3890

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيآوس رحمان محسن عالوي3891

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 81.86احيائيآيات اياد عبد المنعم عطيه3892

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيآيات حسن شامخ سنيد3893

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.43احيائيآيات حسين محمد نعمه3894
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00علميآيات حميد منصور ابراهيم3895

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.86احيائيآيات سامي عويد عريم3896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.71تطبيقيآيات سالم عبد دعبول3897

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيآيات صبيح جبار بشاره3898

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57علميآيات عبد اللطيف محمد حامد3899

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.00علميآيات عبد صوي طارش3900

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.86احيائيآيات عبداالمير مانع راهي3901

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيآيات قاسم محمد جدوع3902

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيآيات مهدي حسن حميد3903

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيآيات ميثم علي عبيد3904

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.29ادبيآية حسام محمد هيدان3905

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيآية حسين فرمان نايلي3906

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.71احيائيآية عبد الكريم جبار عبد هللا3907

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميآية عدنان خلف شذر3908

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميآية فاضل مهدي علي3909

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيآية نزار حسين محمد3910

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71احيائيآيه باسم حسين خضير3911

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيآيه جالل عبد الكريم عبد الحسين3912

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 70.29احيائيآيه حماد حميد خلف3913

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 74.86احيائيآيه حيدر كاظم كريم3914

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيآيه خضير جبار سهيل3915

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيآيه سعد حلو كاظم3916

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 69.29احيائيآيه عباس عبد الزهره جابر3917

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيآيه عبد االله عبد الكريم جعفر3918

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.00احيائيآيه عدنان خلف عبد الساده3919

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 74.43احيائيآيه عرفان خلف عطيه3920

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.00احيائيآيه ناظم بشير عبدالكريم3921

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيآيه يحيى مصطفى صفاء3922

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.14ادبيبابان صباح حمه سليم رمضان3923

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 60.43ادبيباخان كريم احمد محمد3924

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 82.14ادبيباديه اديب مطر سلطان3925

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.00ادبيبارع جبار محجوب اسماعيل3926

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 58.71احيائيبارق احمد حسن قدوري3927
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 87.86علميبارق ايوب حمد محمد3928

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.71احيائيبارق بطاح هليكي مزهر3929

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.86تطبيقيبارق جمال عناد بعيوي3930

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 86.00علميبارق حمد مطر ظاهر3931

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيبارق خلف صكر ثابت3932

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29تطبيقيبارق زياد طارق زيدان3933

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.14ادبيبارق صباح حماد بردي3934

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.43احيائيبارق ضياء مهدي جبار3935

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.86ادبيبارق علي حسين سلمان3936

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيبارق عماد محمد صالح فندي3937

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.71ادبيبارق عيدان خضير راشد3938

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيبارق كريدي مريض كشاش3939

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.14علميبارق محمد فوزي شهاب احمد3940

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 71.57احيائيبارق محمد محمود حسين3941

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.00تطبيقيبارق مهند فاضل ناصر3942

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.86ادبيبارق نصار مهدي خضير3943

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.57ادبيباسل احمد جلوي عكيل3944

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.71ادبيباسل احمد فيصل علي3945

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 77.14ادبيباسل عبدالجبار حسن مهدي3946

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 70.57احيائيباسل عبدهللا خضر عواد3947

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبيباسل محمد عبدالوهاب حسن3948

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 73.00احيائيباسم احمد فتحي حسين3949

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.86ادبيباسم اسماعيل اسحاق بدر3950

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.14علميباسم جاسم جيجان سرحان3951

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيباسم حسن عالوي محمد3952

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيباسم حسين علي كاظم3953

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.43ادبيباسم حمد ابراهيم عبدهللا3954

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.00ادبيباسم حمد رمضان عبد3955

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 63.86تطبيقيباسم حميد رفيع مديد3956

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14علميباسم داود زرزور مدهوش3957

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.71علميباسم دلو قاسم حسن3958

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علميباسم سعد حسين وادي3959

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.29ادبيباسم عباس محناد فرحان3960
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.86علميباسم عبد االمير راضي عبد النبي3961

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميباسم عيدان خلف محمود3962

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.86تطبيقيباسم فاخر خلف صاحب3963

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 65.67ادبيباسم قاسم الياس خلف3964

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.00علميباسم محمد احمد حسين3965

قسم الحاسوب والمعلوماتية- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 81.71احيائيباسم محمد احمد عليوي3966

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيباسم محمد ثجيل عكيلي3967

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.71ادبيباسم محمد خلف حسن3968

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيباسم محمد شناوي مروح3969

قسم السياحة- كلية العلوم السياحية - الجامعة المستنصرية 71.57ادبيباسم محمد عبد الرضا معيدي3970

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 62.50علميباسم محمد علي الرحيم3971

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.43علميباسم محمد كريم شاهين3972

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.29احيائيباسم مهدي حسن كاظم3973

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00تطبيقيباسمة صباح عبد الحسن محمد3974

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 69.57علميباسمه صادق اسماعيل احمد3975

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.00ادبيباقر باسم حسن تهلوك3976

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.29احيائيباقر ثائر صاحب شنيشل3977

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيباقر جليل حاتم عبود3978

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 90.00علميباقر جمعه رستم بالسم3979

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيباقر جواد كاظم حديد3980

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.71تطبيقيباقر حبيب حسين عبد3981

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.86احيائيباقر حميد كاظم راضي3982

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.57علميباقر حيال ذياب داهش3983

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيباقر حيدر حداوي حسون3984

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.43تطبيقيباقر رائد عبد االمير ياسر3985

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00احيائيباقر رحيم مهدي راضي3986

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.71احيائيباقر سعد أحمد عطية3987

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 75.57احيائيباقر سلمان سعيد العالك3988

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيباقر سلمان عبيد حمود3989

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.86احيائيباقر سلمان عموش حسن3990

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيباقر صالح طالب سليم3991

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.71تطبيقيباقر عايد علي مهدي3992

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86ادبيباقر عبد االمير حمد ابراهيم3993
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قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.14تطبيقيباقر عبد الحسن علك جبر3994

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.00علميباقر عبد هللا ابراهيم محمد3995

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00علميباقر عبدالساده ناصر مريان3996

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 73.86احيائيباقر عدنان عبد الحسن حنون3997

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.14تطبيقيباقر علي خلف عوفي3998

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 71.00ادبيباقر عمار شاكر كاظم3999

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.71تطبيقيباقر عوده حسين حمزه4000

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 71.86ادبيباقر عوده مالك هاشم4001

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 69.14احيائيباقر فاضل جبار رسن4002

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.14تطبيقيباقر فؤاد جابر شايع4003

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57احيائيباقر قصي عبدهللا صادق4004

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 71.57ادبيباقر قصي مزهر عطوان4005

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.86احيائيباقر كاظم جليب عبد4006

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.57ادبيباقر كاظم سوادي حمود4007

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيباقر كاظم علي عبود4008

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00علميباقر كاظم فالح ثلج4009

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.29تطبيقيباقر لطيف فنجان سلطان4010

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.71احيائيباقر لفته جواد علي4011

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57تطبيقيباقر لؤي كاظم شنيشل4012

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.43علميباقر ماجد عبدالحمزه عبيد4013

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86تطبيقيباقر مجيد جابر علي4014

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.71احيائيباقر محمد مهدي صالح4015

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيباقر محمد هاشم محمدعلي4016

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.43تطبيقيباقر موحان بادي عرمش4017

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيباقر ناصر حسين كطان4018

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيباقر نعمه عبيد كاظم4019

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 61.71احيائيباقر هادي جاسم محمد4020

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيباقر هشام جاسب حسين4021

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيبان احسان عزيز كاظم4022

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.71احيائيبان احمد محمد نشاد احمد4023

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيبان باسم علي مرعيد4024

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيبان بشار عبدالرحمن رمضان4025

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.00ادبيبان حسين عبد الجبار حسين4026

866 من 122صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.71احيائيبان رحمن ياسين علي4027

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.00علميبان رعد مجيد صادق4028

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.00تطبيقيبان ستار صالح جياد4029

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 67.00ادبيبان سعد تركي مراد4030

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميبان سمير يعقوب ميرولي4031

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 80.29احيائيبان ظاهر صباح شفيق4032

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.86احيائيبان عادل حسين عبيد4033

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 69.00احيائيبان عبدالحسن خزعل شمخي4034

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.29علميبان عبدالهادي عبدهللا محمد4035

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57ادبيبان عثمان عبد الكريم حسين4036

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 64.57علميبان فواز عايد حمود4037

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.71تطبيقيبان فؤاد محمود عوده4038

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.71احيائيبان فيصل ابراهيم علي4039

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.14احيائيبان قاسم عجيل ماشي4040

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 72.50ادبيبان مالك هاشم احمد4041

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 76.71علميبان محمد جاسم كيطي4042

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.00ادبيبان مهند عبدالزهره حنون4043

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43احيائيبتول ابراهيم علي اكبر حسين4044

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 66.00احيائيبتول احمد عباس علي4045

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.71تطبيقيبتول احمد كريم حاتم4046

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 70.86تطبيقيبتول احمد هاشم عبدعلي4047

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيبتول ادريس عباس حسين4048

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 71.86احيائيبتول اسماعيل حميد ثني4049

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.86احيائيبتول امير حاجم سلمان4050

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86احيائيبتول ثامر عبدالكاظم بريبر4051

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيبتول جابر شبيت مجلف4052

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.14احيائيبتول جبار بحيوي راضي4053

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.29تطبيقيبتول جبار بردي علي4054

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيبتول جعفر جليل عاكول4055

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.71احيائيبتول جواد قاسم عيسى4056

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيبتول حازم محمد فيروز4057

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.86احيائيبتول حسن حمود حسن4058

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.86احيائيبتول حسن محمود عزيز4059
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيبتول حسين عنيد حسن4060

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.86احيائيبتول حسين نصيف حسين4061

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.00احيائيبتول حميد صالح علي4062

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00احيائيبتول حيدر داود محمد4063

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.00ادبيبتول خالد سلطان عبود4064

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيبتول خالد ياسين عبد4065

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14احيائيبتول خضير سلطان فرحان4066

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.00علميبتول خلف شايع رسول4067

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيبتول رحمان عبيد سايب4068

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيبتول رعد عطية محمد4069

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيبتول رمضان فرج حسين4070

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيبتول سالم علي سعيد4071

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 67.71احيائيبتول سامر محمود حسن4072

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.43ادبيبتول سامي تركي حايف4073

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.14احيائيبتول سعد جواد كاظم4074

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.86احيائيبتول سعد عزيز علي جنام4075

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 84.71احيائيبتول شوقي علي عبد4076

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29احيائيبتول صادق حسين عياش4077

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 58.00ادبيبتول صادق عبد الحسين طاهر4078

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.14احيائيبتول صباح اصغر جمعه4079

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيبتول صباح كاطع سلمان4080

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 76.57ادبيبتول عاد جاسم محمد4081

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.14احيائيبتول عايد كزار عبد الحسين4082

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.29احيائيبتول عباس سعدون هظم4083

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 80.71ادبيبتول عبد الرزاق حسن جسمان4084

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 69.14علميبتول عبد الكريم رحيمة محمد4085

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.00احيائيبتول عدنان محمد حسين4086

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.29احيائيبتول عزيز غافل ناصر4087

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 80.43احيائيبتول علي شهيد محمد4088

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.86احيائيبتول علي عاكول جبر4089

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.71علميبتول علي كزار ساجت4090

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.71تطبيقيبتول علي مجيد صالل4091

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيبتول عودة زامل وناس4092
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيبتول عويد عكاب ابوعوجه4093

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 61.86علميبتول عيسى عبدالرضا ضويان4094

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.00ادبيبتول فاضل جابر الدحيدحاوي4095

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيبتول فاضل علي اصغر مهدي4096

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيبتول فرقد محمد نجم4097

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيبتول كاظم مرهون كريم4098

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.14تطبيقيبتول كامل جواد شنيور4099

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14تطبيقيبتول كريم جبار جاسم4100

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.29تطبيقيبتول كريم سلمان حسين4101

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيبتول ماجد معتوق نجم4102

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 67.83ادبيبتول مبارك عبدالجبار كامل4103

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.14تطبيقيبتول محمد جبر هاشم4104

قسم رياض االطفال- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 60.57تطبيقيبتول محمد جبير كاظم4105

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيبتول محمد زكي فاضل احمد4106

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 70.00احيائيبتول محمد علي صاحب4107

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيبتول محمد عيدان موسى4108

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.71علميبتول محمد محسين تالل4109

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.00احيائيبتول محمود محمد علي جنيد4110

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 77.71علميبتول منصور عبد العزيز منصور4111

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.57احيائيبتول ميثم هادي عبود4112

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 72.57احيائيبتول ناصر حنتوش جوده4113

قسم الصيانة والترميم- كلية االثار - جامعة سامراء 59.43ادبيبتول نصيف جاسم مهدي4114

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 71.14احيائيبتول هاشم سلمان حسين4115

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.14احيائيبتول وليد جيخاو مشكور4116

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29علميبتول ياسر محسن رسن4117

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 62.57ادبيبثينة كريم داود احمد4118

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.14تطبيقيبثينة ناظم طعمة عواجه4119

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 65.86احيائيبحر رافد بحر محمد4120

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 63.29ادبيبختيار محمد عزيز احمد4121

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.00ادبيبخيت ذياب عويد ضاهر4122

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.14تطبيقيبدر ثامر علي حسين4123

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 67.29علميبدر جاسم عوده صالح4124

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.14ادبيبدر حسين كاظم دشاش4125
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عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 81.86علميبدر سعود صبر ذياب4126

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 62.29تطبيقيبدر طالب سنيم سفيح4127

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.71ادبيبدر عبد علي عبيد فيحان4128

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86علميبدر عبدهللا جاسم معارج4129

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43علميبدر عالء احمد بدران4130

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.00تطبيقيبدر نافع بدر حمود4131

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.00علميبدور حسين كاطع عنيس4132

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.14احيائيبدور حمد محمود حمد4133

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.43احيائيبدور حيدر عبدالعظيم مجيد4134

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57احيائيبدور شاكر رحيم عوده4135

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.57تطبيقيبدور عدنان جاسم حسين4136

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.29احيائيبدور علي عباس احمد4137

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميبدور فتحي صالح فتحي4138

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 63.57علميبدور ناصر مرزوق ظاهر4139

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميبدويه ياس خضير عباس4140

قسم تقنيات ادارة المواد- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 66.57ادبيبديوي عبدهللا دوري طوبان4141

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.57علميبراء احمد خضر محمد4142

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.86احيائيبراء احمد ذاكر حسين4143

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميبراء احمد علي اكبر4144

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.14ادبيبراء باسم قاسم زبون4145

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.42احيائيبراء تحسين علوان محسن4146

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.57ادبيبراء جاسم مصطفى احمد4147

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 72.29احيائيبراء جبار جودي محمد4148

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 57.86علميبراء جمال احمد حسين4149

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57احيائيبراء جمال كامل هالمه4150

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 88.71علميبراء حامد سعدون هادي4151

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيبراء حسين عبد صالل4152

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00ادبيبراء حسين عزيز سليمان4153

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.71تطبيقيبراء حقي عبد االمير لطيف4154

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.71احيائيبراء حيدر هالل خلف4155

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.14علميبراء رائد فخري حمزة4156

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 59.86ادبيبراء رحيم بدر شهيب4157

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيبراء رشيد احمد رحيم4158
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.71احيائيبراء رعد فياض سويف4159

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 76.14احيائيبراء سالم عوده خلف4160

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيبراء سمين حسين زالو4161

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 88.86علميبراء صبحي شكور توفيق4162

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 91.57علميبراء صبري محمد زكيحي4163

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.86تطبيقيبراء صدام صكبان عطيه4164

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 69.29علميبراء عباس محمدعلي شاكر4165

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00علميبراء عبد الجواد كاظم عباس4166

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.71ادبيبراء عبد عبدهللا بطاوي4167

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.29احيائيبراء عبد محمد عمير4168

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.14ادبيبراء عبدالجبار عباس حسين4169

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيبراء عبدالرضا جهلول منشد4170

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيبراء عبداللطيف مهدي صالح4171

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيبراء عدنان عبدهللا خالطي4172

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.29احيائيبراء علي حسين رحيل4173

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيبراء علي عبادي رسن4174

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00احيائيبراء علي كاظم هاني4175

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.43ادبيبراء عماد منهل عباس4176

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86ادبيبراء عمار علي متعب4177

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.00تطبيقيبراء غانم حميد شهاب4178

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.57علميبراء فاضل خليل احمد4179

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.00احيائيبراء فائز سليم علي4180

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 79.86احيائيبراء قاسم كريم حسن4181

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيبراء قيس قادر جاسم4182

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 78.14احيائيبراء كاظم عمران موسى4183

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00ادبيبراء لفته كاظم بريدي4184

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 72.29علميبراء ماجد مهدي حسن4185

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.14احيائيبراء محمد احمد حسين4186

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.71علميبراء محمد جوير احمد4187

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.86احيائيبراء محمد نجم جبيري4188

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.71احيائيبراء محمدعلي خليل ابراهيم4189

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.71احيائيبراء محمود بديوي هادي4190

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيبراء مردان مناوي عودة4191
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قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.29احيائيبراء معمر حمزه عباس4192

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 65.43احيائيبراء موفق كريم عبد الجبار4193

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.57احيائيبراء ناجي خنجر عريبي4194

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبيبراء هيثم سليمان صالح4195

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 60.71احيائيبراء يوسف عبد الحميد عباس4196

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.00تطبيقيبراءة محمد جاسم لطيف4197

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.14احيائيبراق احمد عباس هالل4198

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 58.29ادبيبراق احمد محمد موسى4199

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميبراق حبيب عيدان فرحان4200

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14علميبراق طالب مهودر عبيد4201

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.00احيائيبراق عادل عبد العباس ثابت4202

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميبراق عبدالستار عبدالجبار ارزوقي4203

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.71احيائيبراق قيس يحيى حسين4204

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.00احيائيبراق محمد رحيم سلمان4205

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.86احيائيبراق محمد سلطان شبل4206

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.86ادبيبراق يحيى كريم مجيد4207

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبيبرزان محمد ابراهيم عبدهللا4208

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 65.71علميبرزان مصلح مطلق محمد4209

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.57ادبيبرزان نامق نجم الدين عز الدين4210

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.43ادبيبرزين خورشيد كريم احمد4211

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيبركات ابراهيم عبدالخضر احمد4212

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86احيائيبركات جسام محمد احمد4213

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبيبركات حسين سليم منكاش4214

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.14ادبيبركات زهير سالم خميس4215

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميبركات سعدون علي محل4216

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43احيائيبركات عباس حسون فليح4217

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.86تطبيقيبرهان مجيد خلف عبد هللا4218

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 70.71احيائيبرهان ميثم كريم علي4219

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.86علميبرهم صالح قادر كريم4220

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 91.00علميبروا سالم طه كوخه محمد4221

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86ادبيبروج حسين محسن معيوف4222

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.00احيائيبروسك معروف صابر نادر4223

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.71ادبيبروين بهاءالدين فتاح معروف4224
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قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبيبروين رشيد سيده احمد4225

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86علميبروين فيض هللا حسن عبد علي4226

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.57احيائيبرى محمد صابر محمد4227

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.14احيائيبريفان حسين كاظم علي4228

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.71علميبسام احمد صالح رزاق4229

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيبسام جبار ابراهيم شعالن سلطان4230

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 78.57تطبيقيبسام جبار سلمان كاظم4231

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 85.57علميبسام حازم اسماعيل عبد هللا4232

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57تطبيقيبسام حميد صالح هدهد4233

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.86تطبيقيبسام حميد عبدزيد علي4234

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.14ادبيبسام دحام هليل علي4235

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 67.00ادبيبسام سعود معيوف برغش4236

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيبسام صبار كاظم شعالن4237

قسم التقنيات الميكانيكية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 54.43تطبيقيبسام عباس حسين مهدي4238

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 87.67علميبسام علي عبدالكريم موسى4239

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميبسام علي هاشم ياسر4240

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.43ادبيبسام قيس محمد كاظم4241

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.14ادبيبسام كاظم محمد بدن4242

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيبسام كامل احمد علي4243

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 82.14علميبسام مجيد شالش علي4244

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميبسام محمد جويعد جبر4245

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.00ادبيبسام محمد سلطان علي4246

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.71ادبيبسام مظهر سلطان عبد4247

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.00ادبيبسام نبيل منير شكري4248

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيبسام نعمه مراد عناد4249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.57ادبيبسام هادي جابر اليذ4250

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.00احيائيبسعاد عزيز فياض الحج4251

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.29ادبيبسمان حسن حمدون حسين4252

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.14ادبيبسمان زكي جالب محسن4253

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.29احيائيبسمان عبدالجبار بلو حسين4254

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.57احيائيبسمان محمد جدوع ياسين4255

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86احيائيبسمان محمد عبطان هادي4256

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.71احيائيبسمة باسل توفيق سبتي4257
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قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 64.57تطبيقيبسمة عبد المنعم حميد جواد4258

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 60.00ادبيبسمة عالء خليل ابراهيم4259

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.00احيائيبسمة محمد حمدون حامد4260

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.86علميبسمة وسام فاضل ناجي4261

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيبسمه بشير عبدهللا جواد4262

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيبسمه حسن غائب مصطفى4263

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 69.29ادبيبسمه خلف جاسم احمد4264

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.29احيائيبسمه عبد الكريم ياسين شالكه4265

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.14علميبسمه فاروق سعيد كاظم4266

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00ادبيبسمه محمد توفيق ابراهيم4267

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.43ادبيبسمه محمد كريم صالح4268

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 91.00علميبسمه محمود صبحي حسين4269

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 70.57تطبيقيبشار احسان محسن عطيه4270

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيبشار احمد حميد جبر4271

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 83.00ادبيبشار احمد عيسى سليمان4272

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميبشار جالل عبدالقادر عبدالكريم4273

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14علميبشار حسين محمود حسن4274

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.71احيائيبشار عادل صالح كللو4275

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.71ادبيبشار عبد الحق محمد سلو4276

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 71.86علميبشار عبدالحسين جاسم لفتة4277

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 63.57علميبشار عبدهللا حسين خلف4278

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.57ادبيبشار محسن صالح عبدالحسن4279

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.67علميبشار محمدصالح رشيد قاسم4280

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيبشار محمود خلف محمد4281

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيبشار نايف خضير نجم4282

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 83.43علميبشار ياسين علوان الطيف4283

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.29علميبشائر رياض عبدالمحسن حمادي4284

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.57ادبيبشائر طالب محسن خشان4285

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 67.14علميبشائر عبد الحسين جواد حمود4286

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علميبشائر عبد حسين جبر4287

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.86علميبشائر عبدالجبار عطية خلف4288

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيبشائر عدنان طماس احمد4289

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.57علميبشائر علي اوريوص عبود4290
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.57ادبيبشائر قاسم متعب جلود4291

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.86تطبيقيبشائر كاتب كاظم محل4292

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43علميبشائر محمد حسين عبداالمير4293

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.14ادبيبشائر هاشم طالب حمادي4294

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيبشائر وليد مهدي جبار4295

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميبشرى ابراهيم عبدهللا سالم4296

قسم التربية االسالمية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 61.00ادبيبشرى ابراهيم كاظم حسين4297

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.14علميبشرى ابراهيم لطيف ارحيم4298

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 68.29احيائيبشرى حسين كريم ظاهر4299

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيبشرى حسين نزال جياد4300

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 75.83ادبيبشرى خيون كاظم معارج4301

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 67.00ادبيبشرى ذنون جميل مجيد4302

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.86ادبيبشرى رشيد حميد محمود4303

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 66.71ادبيبشرى سلمان عبيد عبدالناصر4304

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيبشرى شاكر محمود احمد4305

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00احيائيبشرى عايد طالب حسن4306

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 90.43علميبشرى عبداالمير عادل خضر4307

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86علميبشرى عبدالمنعم ناصر عباس4308

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.86ادبيبشرى علي عثمان سلطان4309

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 67.33ادبيبشرى علي هندي عودة4310

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيبشرى عودة حيال صحن4311

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.43تطبيقيبشرى غالل شافي تومان4312

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.33علميبشرى غني محسن ثامر4313

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.57ادبيبشرى فتحي احمد امديد4314

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.29ادبيبشرى فوزي رشيد صالح4315

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.43احيائيبشرى محسن جوهر سهيل4316

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00تطبيقيبشرى محمد حسين علي4317

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.14احيائيبشرى ميري عبد زيد رومان4318

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميبشرى هادي محمد كاظم4319

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 50.86ادبيبشرى ياسين خليل ابراهيم4320

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 80.14علميبشرى يحيى فرج محمد4321

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيبشرى يوسف خورشيد عزيز4322

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 61.43تطبيقيبشرئ هادي حنوف خواف4323
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قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.57تطبيقيبشير جواد كاظم حسين4324

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيبشير جواد كاظم رباط4325

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.86احيائيبشير حامد ابراهيم عباس4326

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.86علميبشير حامد قاسم سلمان4327

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.57احيائيبشير خالد كاظم عليوي4328

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.86ادبيبشير خليل ابراهيم رجب4329

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.29علميبشير خيري هاشم كديمي4330

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 87.29احيائيبشير سعد عبدهللا عباس4331

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.57احيائيبشير شبر جبار عباس4332

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.57ادبيبشير طالب خوام خلف4333

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيبشير عباس سعدون عبدالحافظ4334

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيبشير عناد باصي علي4335

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71علميبشير فالح بشير سالم4336

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71علميبشير كاظم تمن جاعد4337

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيبشير كنعان حميد حسن4338

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.43ادبيبشير محمد يونس يوسف حمو4339

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57ادبيبشير نعمه جليل حسين4340

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.86تطبيقيبشير يوسف عيال شنون4341

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.29ادبيبشير يونس عبد اللطيف مريس4342

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.00تطبيقيبكر احمد عبيد كنو4343

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 75.86احيائيبكر ثامر لطيف جاسم4344

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيبكر جاسم محمد صلبي4345

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.14ادبيبكر حسن فالح حسن4346

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.14ادبيبكر حميد احمد علي4347

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.86ادبيبكر خالد فارس هجيج4348

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 54.29احيائيبكر سعد فاضل خالد4349

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبيبكر سلمان حسين خلف4350

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.00ادبيبكر عادل معيدي سبع4351

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.57ادبيبكر علي محمد جار هللا4352

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.14احيائيبكري مزهر عبود محمود4353

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.71ادبيبالج ناجي محمد خلف4354

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيبالل احمد عبدهللا محمد4355

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.86تطبيقيبالل جبر محيسن صكر4356
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عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.14احيائيبالل حميد عبدهللا حميد4357

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86احيائيبالل خالد احمد جدوع4358

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 58.71ادبيبالل خالد شريف محمد4359

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيبالل خزعل جاسم محمد4360

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيبالل خلف خليفه عبدهللا4361

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 79.14ادبيبالل رافع علي حسن4362

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.43علميبالل رحيم خضير الشوجه4363

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.14ادبيبالل رعد حمادي سلطان4364

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14احيائيبالل رفعت شاكر محمود4365

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.86ادبيبالل سفر اسماعيل عمر4366

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 81.29علميبالل صادق محسن موسى4367

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيبالل عادل مشرف محي4368

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 67.00تطبيقيبالل عامر عبد االمير عباس4369

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.57تطبيقيبالل عبد المنعم عجمان سعدون4370

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 60.43علميبالل عبدالناصر اسماعيل عبدهللا4371

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيبالل عالء صباح مهدي4372

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيبالل عالء فهد حسين4373

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.86تطبيقيبالل عيسى هادي عبدالحسن4374

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.71ادبيبالل غانم جرجيس عبدهللا4375

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيبالل فارس يونس علي4376

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 75.43احيائيبالل فاروق رشيد محمد4377

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميبالل فرحان محمد صالح4378

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.29ادبيبالل قاسم محمد جعفر حسن4379

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.00احيائيبالل قيس حميد حسن4380

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميبالل ليث مرشد شكور4381

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14احيائيبالل محمد محمود فرحان4382

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيبالل محمود سليمان صالح4383

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.14احيائيبالل منيب عبدهللا جاسم4384

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.14ادبيبالل مهدي سلمان علي4385

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.71علميبالل مهدي عبدالمجيد علي4386

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيبالل ناصر رياض ابراهيم4387

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.00علميبالل ناصر منسي طهيمز4388

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.57ادبيبلسم خميس حمد عبدهللا4389

866 من 133صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 78.14احيائيبلسم ستار جبار حسين4390

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيبلسم محمود عبدالرحيم شهاب4391

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 68.00تطبيقيبلسم محمود نايف جاسم4392

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.43علميبلسم مهدي نعمان محمد4393

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 86.00احيائيبلقيس احمد نعيم كريم4394

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.71تطبيقيبلقيس جعفر عزيز جعفر4395

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 66.43علميبلقيس خضر يوسف حسن4396

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.29ادبيبلقيس عدنان كاظم عيسى4397

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.71علميبلقيس محمد عبدالحميد خلف4398

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.71تطبيقيبلين سردار اسعد احمد4399

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.57ادبيبناء عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي4400

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71علميبناز بكر رمضان ابراهيم4401

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.71احيائيبناز جاالك رحمان افندي4402

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.43علميبناز عبدهللا حسن شريف4403

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.57احيائيبناز علي احمد عزيز4404

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيبناز علي محي الدين احمد4405

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.00احيائيبناز يوسف نوري حمه باقي4406

قسم المصارف والتمويل- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 63.71علميبنان احمد مهدي خميس4407

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.14تطبيقيبنان الزهراء ماجد جبار خضير4408

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيبنان توفيق طرفه هيالن4409

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 62.43احيائيبنان حازم اسماعيل حمد4410

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيبنان سمير حمود احمد4411

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.86احيائيبنان عبدالفتاح عبداللطيف حسين4412

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.43احيائيبنان ماجد فيصل مصطفى4413

قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.57علميبنان محمد سمير شهاب احمد4414

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.86ادبيبنت الهدى احسان عطا عبد4415

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 59.43تطبيقيبنت الهدى ضياء عبدالزهراء محمد حسين4416

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيبندر احمد جاسم محمد4417

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14احيائيبنين احمد باقر فنجان4418

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.86تطبيقيبنين احمد حسين عسر4419

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيبنين احمد صبيح عبدالوهاب4420

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.86ادبيبنين احمد عبدالعباس عطيه4421

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.57ادبيبنين احمد والي هاني4422
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عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.71احيائيبنين اياد كريم حسن4423

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29احيائيبنين باسم حسين دحام4424

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.00تطبيقيبنين بهلول علوان عريبي4425

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيبنين ثامر خشان فيوح4426

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 78.86ادبيبنين جبار جاسم عباس4427

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيبنين جبار جمعه عباس4428

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 60.14تطبيقيبنين جبار خريبط سعيد4429

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.29ادبيبنين جبار صالح مهدي4430

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.57احيائيبنين جليل عويد محمد4431

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.57احيائيبنين جواد عبد الكاظم عبود4432

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.71تطبيقيبنين جواد عبدياسر مزعل4433

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00تطبيقيبنين جواد مهيدي صباح4434

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.43احيائيبنين حازم لطيف عبد4435

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيبنين حافظ مديح فرمان4436

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.43احيائيبنين حبيب عبد العباس عيسى4437

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.00علميبنين حبيب نور حاجم4438

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 87.29احيائيبنين حسين حاجي جانون4439

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.57تطبيقيبنين حسين عبد هاشم4440

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43تطبيقيبنين حسين عبدالحسين ناجي4441

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 77.43تطبيقيبنين حسين عبود حسوني4442

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 60.29تطبيقيبنين حسين عبيس عبود4443

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.00احيائيبنين حسين عيفان كاظم4444

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 64.57ادبيبنين حسين فاضل حسن4445

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 65.71احيائيبنين حليم عبد الحسين كريم4446

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.29تطبيقيبنين حمزه حمود ثجيل4447

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.14ادبيبنين حمزه عبدالواحد عبدالسادة4448

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.00احيائيبنين حواس جالب عبود4449

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.43احيائيبنين حيدر جاسم عبد هللا4450

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.14احيائيبنين حيدر صاحب عبد4451

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.14تطبيقيبنين حيدر كاظم شاكر4452

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 64.71ادبيبنين خالد احمد خميس4453

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائيبنين خالد عصواد ناجي4454

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيبنين خالد عليوي فيحان4455
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عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.71ادبيبنين خليل اسماعيل ابراهيم4456

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57احيائيبنين داخل فرحان عدال4457

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.71احيائيبنين رافد رهيف مزعل4458

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 69.71احيائيبنين رحمان كريم نعيمه4459

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.57احيائيبنين رحمن صباح كاظم4460

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.57احيائيبنين رحيم وناس وثيج4461

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.29ادبيبنين رسول عبد االمير حسن4462

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.29علميبنين رياض عبد االمير جاسم4463

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71احيائيبنين رياض عمران عبيس4464

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيبنين سالم مذبوب خضير4465

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.00ادبيبنين ستار سعدون نصيف4466

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.57ادبيبنين سعد صافي كريم4467

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيبنين سعد عبيد عبد4468

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 56.00تطبيقيبنين سعيد كريم عباس4469

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيبنين سعيد مسلم جبير4470

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.14تطبيقيبنين سلمان صالح مهدي4471

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيبنين سمير اسعد سيد4472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيبنين سمير جميل هادي4473

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.29تطبيقيبنين سمير غازي عبيد عيدان4474

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86تطبيقيبنين سمير غالب مجبل4475

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيبنين شمال شريف زوير4476

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14ادبيبنين شهاب احمد اسماعيل4477

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيبنين صادق جعفر عبد4478

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.43احيائيبنين صادق حسين عباس4479

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.71احيائيبنين صادق خزعل حسين4480

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيبنين صباح حسن حسين4481

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 76.29ادبيبنين صباح مهدي عباس4482

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيبنين صفاء حسن احمد4483

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.71ادبيبنين صفاء علوان شكر4484

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43احيائيبنين صالح جاسم محمد4485

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 81.00احيائيبنين ضياء عباس هامل4486

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائيبنين طارق حايف كاظم4487

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.71ادبيبنين طالب تومه حسين4488
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قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.43احيائيبنين طاهر فيصل جابر4489

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 88.29احيائيبنين عامر حسين سلمان4490

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.86تطبيقيبنين عباس جبار علوخ4491

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.57احيائيبنين عباس حمزة عبد الحسين4492

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.00احيائيبنين عباس صاحب عبدالزهره4493

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.14تطبيقيبنين عباس صالح سويد4494

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.43علميبنين عباس كاظم مصيخ4495

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.71تطبيقيبنين عباس محسن عبد الحسين4496

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيبنين عبد الحمزه يوسف عبود4497

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.29احيائيبنين عبد الرحمن محمد عودة4498

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.29ادبيبنين عبد الرحيم عليوي عطيه4499

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.71احيائيبنين عبد الرزاق محمد عبد4500

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 66.00احيائيبنين عبد المهدي نور عزوز4501

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 76.00ادبيبنين عبدالحسين جاسم ياسر4502

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.71احيائيبنين عبدالحمزه عباس عيسى4503

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيبنين عبدالكاظم عواد عطيوي4504

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.00احيائيبنين عصام فيصل محمد علي4505

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.86احيائيبنين عالء حسين كاظم4506

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيبنين عالوي سادر جازع4507

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 74.14احيائيبنين عالوي مدب مرهج4508

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.29علميبنين عالوي مزهر حسن4509

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 71.14تطبيقيبنين علي اسحاق يعقوب4510

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.57تطبيقيبنين علي جبار عبد علي4511

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71احيائيبنين علي جعفر عبدالحسين4512

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 69.14تطبيقيبنين علي جواد كاظم4513

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14احيائيبنين علي حسين مخيف4514

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71تطبيقيبنين علي خضير علوان4515

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيبنين علي شمران مهدي4516

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00احيائيبنين علي عبد الكريم محسن4517

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.57ادبيبنين علي عبود كاظم4518

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.43ادبيبنين علي محمدرضا حسن4519

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.57ادبيبنين عمار جاسم حميدي4520

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيبنين عوده اسماعيل ضيدان4521
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عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.86ادبيبنين غانم عزيز هادي4522

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.00احيائيبنين فاضل خزعل حسن4523

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.57ادبيبنين فاضل عباس عواصة4524

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.57احيائيبنين فاهم جدعان ياسر4525

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00احيائيبنين فاهم لفتة فهد4526

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.14احيائيبنين فرقد عبد علي محسن4527

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيبنين قاسم عبد الحسين ثامر4528

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 76.86احيائيبنين كاظم حنيطه هادي4529

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيبنين كاظم سعد داود4530

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.57احيائيبنين كاظم صبار باني4531

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيبنين كاظم مزهر عبد4532

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.57ادبيبنين كريم عبدالسيد حنتوش4533

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 70.86احيائيبنين كريم عطية بخيت4534

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00احيائيبنين كريم كاظم شيحان4535

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00ادبيبنين كمال محمدقاسم كاظم4536

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.71علميبنين ماجد حسن اسماعيل4537

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 67.71احيائيبنين مجبل مزهر هادي4538

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 63.43احيائيبنين محمد جاسم دريس4539

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.00ادبيبنين محمد حاتم ساجت4540

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.86ادبيبنين محمد حميد عبدالحسين4541

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.86ادبيبنين محمد عبد حمدان4542

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيبنين محمد علي حسين4543

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيبنين محمد كاظم عبيد4544

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 79.86احيائيبنين محمد كامل محسن4545

عام- كلية القانون - جامعة واسط 61.86ادبيبنين محمد كريم متاني4546

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 60.57احيائيبنين محمد مهدي قنبر4547

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 71.71احيائيبنين محمد نوري عبد الحسين4548

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.71احيائيبنين محمود جابر كاطع4549

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيبنين مصطفى زرزور محمد4550

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.43احيائيبنين مكي كاظم محمد4551

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.29تطبيقيبنين منعم محسن يونس4552

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيبنين مهند محمد رشاد جعفر4553

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.29احيائيبنين ناجي حوير طوفان4554
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قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيبنين ناظم مجيد بريسم4555

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.57احيائيبنين نجاح هادي شمران4556

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57احيائيبنين نصير جابر كاظم4557

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيبنين نعمة عبد الكاظم حمزه4558

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00علميبنين نعمه عبد علي حسين4559

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.86علميبنين نعيم متعب سلمان4560

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.29احيائيبنين واثق ياسر شيال4561

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيبنين وطن جوده جاسم4562

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 78.57احيائيبنين وهاب حمد سمير4563

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.57ادبيبنين ياسين حسن خليف4564

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 72.71تطبيقيبنين يحيى عبد حمزه4565

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.86علميبه شدار عادل حسن سليمان4566

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 87.71علميبه لين غازي فاتح صالح4567

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.86احيائيبه لين مفيد جليل محمد4568

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.86ادبيبه يام رحيم عبدالكريم مراد خان4569

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.57احيائيبه يمان صالل اجل رضا4570

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيبهاء احسان علي حسن4571

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00احيائيبهاء الدين ثاير حسان محمود4572

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.71احيائيبهاء الدين حازم مهدي حسن4573

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.00احيائيبهاء الدين خميس حمدي بخيت4574

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.71علميبهاء الدين فاضل كتاب عبيد4575

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57احيائيبهاء الدين محمود شاكر ناصح4576

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86علميبهاء الدين معتبر علي عباس4577

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيبهاء الدين مهند فوزي سعيد4578

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.00ادبيبهاء جاسم محمد علوان4579

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيبهاء جبار رشيد طعمه4580

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.14تطبيقيبهاء جعفر محيبس هامل4581

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 60.00احيائيبهاء حسين علي عبد4582

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 65.43ادبيبهاء حمزة عبادي خلف4583

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 67.86علميبهاء حميد حسن عبد4584

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.71تطبيقيبهاء حيدر رضا رجب4585

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 68.29ادبيبهاء رحيم مطر جمعة4586

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.57علميبهاء رسول عبد الحسن حسين4587
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قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية الزراعة - جامعة االنبار 59.71احيائيبهاء ستار خليفه محمد4588

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.86احيائيبهاء طلب حسن عبود4589

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14احيائيبهاء عبد الحسن علي يوسف4590

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.71ادبيبهاء عبدالباسط غازي حسين4591

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقيبهاء علي مروح طهمور4592

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيبهاء فليح حسن عباس4593

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيبهاء كاظم عطوي فديغ4594

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيبهاء مجيد شايع وطبان4595

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميبهاء محمد صكب كعيد4596

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 61.29ادبيبهاء محمد عواد محمد4597

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيبهاء محمد كاظم حسن4598

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29احيائيبهاء وادي علي عناد4599

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيبهاءالدين كامل جواد راضي4600

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 70.43تطبيقيبهادء الدين وهاب جبار يوسف4601

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.50علميبهار طه شريف ولي4602

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.57ادبيبهجت بنيامين صليوه شمعون4603

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علميبهجت خالد شعبان عبود4604

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.57احيائيبهجت علي حمد ابراهيم4605

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.57ادبيبهدين حسن علي عبو4606

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيبهلو صالح علي جناع4607

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43علميبوتان يوسف امين محمد4608

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57تطبيقيبوكان حسن عبدهللا عودل4609

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 50.43ادبيبي كس ساالر علي رضا4610

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14علميبيان حميد عادل عبد الحميد4611

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.29احيائيبيان خالد كاظم عكله4612

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 66.43احيائيبيان شكور محمد علي4613

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيبيان غسان محمد قادر4614

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيبيان كريم عبدهللا مسير4615

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 71.86ادبيبيخال عاصي محمد ده رويش محمد4616

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 72.86ادبيبيخال عثمان كريم محمود4617

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.57ادبيبيداء احمد سكران حسين4618

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 57.71ادبيبيداء احمد ياسين احمد4619

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 65.86احيائيبيداء حسن مرار ضميد4620
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.71علميبيداء داخل عبدالحسين غالي4621

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيبيداء رسول صكر سعدون4622

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيبيداء زاهي شخير حسن4623

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 91.86علميبيداء عبدهللا عواد علي4624

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29علميبيداء علي كاظم محمد4625

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43تطبيقيبيداء علي مطير عبد هللا4626

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.57ادبيبيداء محاسن مكطوف صالح4627

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 60.71احيائيبيداء وثاب حسين سعدهللا4628

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 84.14ادبيبيداء وليد تركي صالح4629

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.00تطبيقيبيداء وليد جدي عبيد4630

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيبيرفان قابيل احمد عزت4631

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 63.86علميبيرق احمد كامل درب4632

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.00ادبيبيركول اصغر هزاع مفتاح4633

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.86احيائيبيري نظام فاتح احمد4634

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 75.00احيائيبيريفان بدر عمر عبدهللا4635

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.00احيائيبيريفان طاهر قادر مجيد4636

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.57احيائيبينات بهجت ديوان حسان4637

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 89.71علميبيوند سمين خورشيد كريم4638

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.71ادبيتابان ناظم محمد عيسى4639

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.86ادبيتابلو سيدكول نوري محمد4640

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57احيائيتارا صابر عثمان عمر4641

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00احيائيتارا قهرمان كريم مجيد4642

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.00احيائيتارا ئه زي محسن حسن4643

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71احيائيتاره انيس عبدالمجيد فليح4644

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 82.86علميتاره فؤاد محمد حسن4645

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.86احيائيتاره كاظم لطيف كاظم4646

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.14احيائيتبارك ابراهيم حمد حسين4647

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71احيائيتبارك ابراهيم خليل ابراهيم4648

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيتبارك ابراهيم لفته محمد4649

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 65.00احيائيتبارك ابراهيم محمد سمير4650

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.00احيائيتبارك ابراهيم مصطفى مرزوق4651

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.57احيائيتبارك احسان مهدي صالح4652

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيتبارك احمد رحيمه كاطع4653

866 من 141صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.86ادبيتبارك احمد صالح رسول4654

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.43ادبيتبارك احمد صباح محمود4655

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.29علميتبارك احمد طارق كاطع4656

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائيتبارك احمد عبدزيد علوان4657

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيتبارك احمد فاضل وشيح4658

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00تطبيقيتبارك احمد موسى احمد4659

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.14ادبيتبارك احمد نعمه كريم4660

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيتبارك احمد هاشم عبد4661

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 76.14احيائيتبارك اسماعيل ابراهيم قاسم4662

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.43ادبيتبارك امجد عبد الهادي محمود4663

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.29ادبيتبارك اوس احمد عباس4664

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.14تطبيقيتبارك اياد حبيب صبخي4665

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.00احيائيتبارك باسم ناجي جاسم4666

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29علميتبارك بدر ثامر محمد4667

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 79.43احيائيتبارك جاسم صخي شنابه4668

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.14احيائيتبارك جاسم محمد عبد هللا4669

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.00ادبيتبارك جبار حسين علي4670

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 83.86ادبيتبارك جبار عبدالرحيم اسلم4671

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.29احيائيتبارك جسام محمد خلف4672

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيتبارك جعفر كعيم محمد4673

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيتبارك جمعة سواري طاهر4674

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.14احيائيتبارك جميل كاظم شنجار4675

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.14تطبيقيتبارك جواد كاظم عباس4676

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيتبارك جوير جهيد جازع4677

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.00احيائيتبارك حبيب كاظم حمود4678

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 71.57تطبيقيتبارك حسن جواد حسن4679

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميتبارك حسن ذياب احمد4680

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.57احيائيتبارك حسن زامل البهادلي4681

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.29ادبيتبارك حسن طاهر ضجر4682

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيتبارك حسن عزيز دارم4683

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيتبارك حسن علي حمزه4684

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14احيائيتبارك حسن ياسين كاظم4685

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.29احيائيتبارك حسون مدلول عبود4686

866 من 142صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.57احيائيتبارك حسين جاسم محمد4687

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.43علميتبارك حسين عادل عيسى4688

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.43ادبيتبارك حسين عباس الهيازعي4689

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.29ادبيتبارك حسين غازي منديل4690

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 71.00علميتبارك حمودي صبر بستان4691

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71تطبيقيتبارك حميد شاكر محمود4692

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيتبارك حميد عبد الجبار مرعي4693

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14علميتبارك حيدر خوام عبود4694

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.57ادبيتبارك حيدر طه حسين4695

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.71ادبيتبارك حيدر طه عزيز4696

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14احيائيتبارك حيدر عبد الكريم حيدر4697

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيتبارك حيدر عزيز خلف4698

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.86احيائيتبارك حيدر محمد حسن خضير4699

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.71احيائيتبارك حيدر والي جبر4700

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.43احيائيتبارك خزعل صالح فرج4701

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.86تطبيقيتبارك خلدون حسن محمد4702

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيتبارك خليفه شهاب احمد4703

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.29تطبيقيتبارك خيري جاسم حمود4704

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.29تطبيقيتبارك دريد هادي عبد العزيز4705

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.57علميتبارك راجح صابر عبود4706

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيتبارك راضي حسين علي4707

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيتبارك راضي عبد الحسن شليخ4708

قسم التصميم- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.14ادبيتبارك رافد عدنان ابراهيم4709

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيتبارك رائد جبار محمد4710

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيتبارك رحيم حسن شيال4711

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 76.14احيائيتبارك رحيم مهدي صالح4712

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيتبارك رشيد عباس كاظم4713

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيتبارك رضا اسماعيل كريم4714

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 66.86ادبيتبارك رعد اسماعيل عبدهللا4715

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14احيائيتبارك رعد عوده غلطه4716

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيتبارك رمضان عبدالكاظم ثويني4717

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 88.57احيائيتبارك زمان صاحب جليل4718

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 66.57تطبيقيتبارك زهير علوان حسون4719

866 من 143صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.29احيائيتبارك سالم بدر صبيح4720

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيتبارك سالم شاكر شكور4721

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29احيائيتبارك سامي ابراهيم سلمان4722

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 68.86احيائيتبارك ستار جبار محمد4723

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 70.00احيائيتبارك ستار منشد هويدي4724

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 70.43احيائيتبارك سرمد عبد الحميد رزوقي4725

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.29تطبيقيتبارك سعد جاسم محمد4726

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيتبارك سعد سالم جليل4727

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 80.29احيائيتبارك سعد ظاهر فالح4728

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.71احيائيتبارك سعد عبد الحسن داخل4729

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 61.57احيائيتبارك سعد موسى حموز4730

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيتبارك سعدون جمعه حسين4731

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.57ادبيتبارك سعران فداوي نومان4732

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علميتبارك سعيد طاهر علي4733

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 57.14ادبيتبارك سفيان صالح خلف4734

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29ادبيتبارك سالم جاسم محمد4735

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.43ادبيتبارك سليمان حميد حسون4736

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 72.71تطبيقيتبارك صادق جعفر خضير4737

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيتبارك صادق كامل غضبان4738

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.14ادبيتبارك صائب حسين علي4739

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 59.29ادبيتبارك ضياء حمودي كاظم4740

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.43احيائيتبارك طارق زيدان خلف4741

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميتبارك طارق فاضل علوان4742

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86تطبيقيتبارك طالب احمد صالحان4743

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيتبارك طالب حسن نعمه4744

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيتبارك طالب محمد الزم4745

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيتبارك طاهر أغا ولي4746

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقيتبارك طه سكبان علي4747

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.29احيائيتبارك طه شايع محمد4748

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.00ادبيتبارك عادل جبر سويف4749

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 58.86تطبيقيتبارك عادل خلف جازع4750

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيتبارك عادل علي خلف4751

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.57احيائيتبارك عامر جبار خضير4752

866 من 144صفحة 
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قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيتبارك عامر جعفر محي4753

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86احيائيتبارك عامر داود محمود4754

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00احيائيتبارك عامر فالح عبد4755

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيتبارك عامر محسن ماجود4756

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 85.43تطبيقيتبارك عباس جاسم محمد4757

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.43احيائيتبارك عباس كريم زغير4758

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 64.86احيائيتبارك عباس مهدي مكادمة4759

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيتبارك عباس ناجي محمود4760

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيتبارك عبد الجبار محمد ونيس4761

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 79.43احيائيتبارك عبد الحليم حاشوش سفاح4762

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.43ادبيتبارك عبد الرضا شناوه محمد4763

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 71.43تطبيقيتبارك عبد الكريم علي تاخي4764

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيتبارك عبد الكريم غازي عبد الرزاق4765

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 73.86احيائيتبارك عبد الكريم الزم كريدي4766

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.14احيائيتبارك عبد الكريم مصطفى عبود4767

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00احيائيتبارك عبد المجيد طلحة عبد الجبار4768

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 95.14احيائيتبارك عبدالرحيم جري حسين4769

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.00تطبيقيتبارك عبدالعظيم هاشم عبدالرضا4770

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.29احيائيتبارك عبدهللا فليح حسين4771

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 66.71احيائيتبارك عدنان محسن قاسم4772

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيتبارك عزيز نويصر حسين4773

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.71ادبيتبارك عقيل جليل سعدون4774

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57ادبيتبارك عقيل زوير جلود4775

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيتبارك عقيل طالب احمد4776

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيتبارك عالء حسين فتحي4777

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.14ادبيتبارك علي جواد كاظم4778

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.71علميتبارك علي حسن عويد4779

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميتبارك علي حسين نفل4780

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.71احيائيتبارك علي حسين يونس4781

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 77.86احيائيتبارك علي حميد عباس4782

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميتبارك علي راضي موسى4783

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14احيائيتبارك علي رزاق عيسى4784

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.71احيائيتبارك علي سلمان عبد4785

866 من 145صفحة 
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قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 73.14احيائيتبارك علي صكبان رشتي4786

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.29احيائيتبارك علي عايز حكيم4787

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 62.00احيائيتبارك علي عبد الغني عبد الكريم4788

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00احيائيتبارك علي عبداالمير يوسف4789

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14احيائيتبارك علي فيصل كريم4790

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.00ادبيتبارك علي نصيف حسون4791

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.43ادبيتبارك عماد سوادي فضل4792

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.71تطبيقيتبارك عمر حازم علي4793

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.86تطبيقيتبارك عويد مطر نصير4794

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.29احيائيتبارك غانم محمد بردان4795

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.14ادبيتبارك غني عبد حسن4796

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.29ادبيتبارك فارس جودت حسين4797

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.57احيائيتبارك فارس سالم محمد4798

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيتبارك فاروق محمد رضا4799

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 75.29احيائيتبارك فاضل عباس اجعاز4800

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 66.29احيائيتبارك فاضل علي خضير4801

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71علميتبارك فاضل فليح خايف4802

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.43ادبيتبارك فاضل كريم سليم4803

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 68.71علميتبارك فرج منسي محمد4804

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.00احيائيتبارك فزع مجيد لطيف4805

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.43ادبيتبارك فالح حسن مشكور4806

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.71ادبيتبارك فيصل غازي كاظم4807

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيتبارك قحطان خلف منشد4808

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.29تطبيقيتبارك قحطان عبدالجبار عبيد4809

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيتبارك قيس جواد مجيد4810

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيتبارك قيصر ماضي غضب4811

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.86ادبيتبارك كاظم علي عبيد4812

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.86احيائيتبارك كاظم هادي لفتة4813

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 78.43احيائيتبارك كاظم واصف كاظم4814

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.29احيائيتبارك كامل جبار حسن4815

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيتبارك كامل حمود جابر4816

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71احيائيتبارك كامل عبد الوهاب حمد4817

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيتبارك كامل مهدي مرزه4818
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قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيتبارك كريم جبار علي4819

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.43احيائيتبارك كريم كاظم شالل4820

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 64.71احيائيتبارك اليج غضبان عطار4821

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 72.71احيائيتبارك ماجد حميد رشيد4822

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 65.14علميتبارك ماجد عباس محمد4823

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيتبارك محسن رزاق حمد4824

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.00تطبيقيتبارك محسن عبدالحسين جليل4825

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.71احيائيتبارك محسن كاظم هادي4826

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00تطبيقيتبارك محسن لعيبي عاتي4827

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيتبارك محمد اسعد مهيدي4828

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميتبارك محمد جاسم حسين4829

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.86احيائيتبارك محمد جبر جاسم4830

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.14احيائيتبارك محمد حاتم صبح4831

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيتبارك محمد حريب مبارك4832

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.43احيائيتبارك محمد سلطان علي4833

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 67.14تطبيقيتبارك محمد شاكر ليلو4834

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.14ادبيتبارك محمد صبيح زنيد4835

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86ادبيتبارك محمد عبد الكريم عيسى4836

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86تطبيقيتبارك محمد عبد وطبان4837

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.14احيائيتبارك محمد عبدالحسين كاطع4838

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيتبارك محمد لطيف خيرهللا4839

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.43علميتبارك محمد مرزه حمزه4840

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57احيائيتبارك محمد ملوح حميد4841

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57احيائيتبارك محمد ناجي صاحب4842

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.71احيائيتبارك محمد هاشم محمد4843

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00علميتبارك محمود لزام مخيلف4844

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.29ادبيتبارك مرتضى جبار كرم4845

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيتبارك مسلم خضير حمزة4846

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيتبارك مشتاق طالب محمد4847

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 82.00علميتبارك مشكور طه بكر4848

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 74.14احيائيتبارك مطشر طعيمه حداوي4849

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيتبارك مظهر حمد كروط4850

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيتبارك مكي عبد عبود4851
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قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 69.57علميتبارك مهدي جعفر راضي4852

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.43ادبيتبارك مهدي صالح محمد4853

قسم التربية الفنية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيتبارك مهدي صالح محمد4854

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيتبارك مهدي ناهي عوده4855

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبيتبارك مؤيد محسن غني4856

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.57تطبيقيتبارك ميثاق عبداليمه شامي4857

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيتبارك ناجي محمد حسن4858

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 79.43ادبيتبارك ناصح جواد محمد4859

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29ادبيتبارك ناصر علي حسين4860

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.86احيائيتبارك ناظم حميد علك4861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 74.00ادبيتبارك نبيل صبري شريده4862

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 85.43احيائيتبارك نجم عبد بريسم4863

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.57احيائيتبارك نصار جعفر احمد4864

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.71ادبيتبارك نهاد عباس كريم4865

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 63.29تطبيقيتبارك هادي جهاد غالم4866

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 74.86احيائيتبارك هادي سوادي باهض4867

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.71احيائيتبارك وسام صاحب عبد4868

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.57احيائيتبارك وليد عبد هللا محسن4869

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 75.00احيائيتبارك وليد عبد خضر4870

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.29احيائيتبارك وليد نعيم موسى4871

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 74.57ادبيتبارك يحيى محمد عبد4872

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14ادبيتبارك يعقوب حنون يعقوب4873

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 67.14ادبيتحرير جاسم محمد عود4874

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.00ادبيتحرير حسين رشيد محمد4875

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 70.71ادبيتحرير عباس عطيه سعود4876

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.00ادبيتحسين رؤوف محمد علي4877

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقيتحسين رياض جاسم حايف4878

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيتحسين سليم خيون جدوع4879

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 76.00ادبيتحسين عاصي جاسم فيصل4880

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.43تطبيقيتحسين عالوي حميد عليوي4881

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.29ادبيتحسين علي تركي طعان4882

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.29علميتحسين علي جاسم وهيب4883

قسم التربية الفنية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.71علميتحسين علي حسين شتوي4884
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيتحسين علي حسين عبدالحسن4885

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 81.43علميتحسين فالح غانم جابر4886

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 69.14علميتحسين مطشر هاشم عيدان4887

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 67.86علميتحسين نعيم ادرول خضر4888

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.33احيائيتروسكه ابراهيم سليمان عبدالرحمان4889

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.14ادبيتريفه احمد كريم رحمان4890

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيتسنيم شاكر احمد علي4891

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71احيائيتسنيم عبد الخالق خضر مجبي4892

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيتسنيم محمد نواف فارس4893

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيتسنيم محمد نواف فارس فرحان4894

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 58.43احيائيتسواهن سالم حديد علي4895

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيتغريد خليل ابراهيم علي4896

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 64.00ادبيتغريد زرفان احمد عبد4897

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيتغريد سعد مجيد محمود4898

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.14ادبيتغريد عبدالرحمن ذيبان صالح4899

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.29ادبيتغريد علي صالح احمد4900

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيتغريد كريم هايس هزاع4901

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57ادبيتغريد مهدي عبداالمير عبدهللا4902

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.57علميتغريد مهدي هاشم ظاهر4903

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيتقواتي صباح كاظم حسن4904

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 64.57ادبيتقوى توفيق محمدعلي حسين4905

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيتقوى جياد بداد وناس4906

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 79.14احيائيتقوى عبد الباسط عبد الهادي محمد4907

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 74.71احيائيتقوى عبود مزهر شمخي4908

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.43ادبيتقوى عزام وعدهللا محمد4909

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.29علميتقوى غالب موحان يعكوب4910

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.71ادبيتقوى فاضل عباس سهيل4911

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيتقوى محمد عبد حاشوش4912

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.57علميتقوى محمد عدنان شاكر4913

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.86احيائيتقوى نبيل نعمه محمد4914

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 75.00احيائيتقى ابراهيم خليل اسماعيل4915

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.71احيائيتقى احمد رشيد حسين4916

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيتقى اديب محمود عبد الحسن4917
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 76.71علميتقى أمين وهاب أمين4918

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 60.57تطبيقيتقى جبار قاسم محمد4919

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.57تطبيقيتقى جعفر حسين جبر4920

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميتقى جواد عبد الجليل ظاهر4921

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 89.29احيائيتقى حسين لطيف محمد4922

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 90.14احيائيتقى حسين نوري عباس4923

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيتقى حسين وناس طعمه4924

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 57.00ادبيتقى حميد مانع فيصل4925

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 72.86ادبيتقى حيدر جياد كاظم4926

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيتقى حيدر حسين حمودي4927

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.14احيائيتقى حيدر شريف عبداالمير4928

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيتقى حيدر قاسم اسماعيل4929

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيتقى رعد عبدالكريم احمد4930

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.29ادبيتقى رياض مشرف شيال4931

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 70.86علميتقى ستار جبر حمود4932

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.57احيائيتقى سمير سلمان محيسن4933

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيتقى شاكر عكار حسين4934

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 68.43ادبيتقى عادل عباس ردام4935

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيتقى عباس فاضل مظهر4936

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 68.71علميتقى عبد هللا محمود ال مكتوب4937

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.29ادبيتقى عدنان خلف كريم4938

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 84.57علميتقى عزيز محمد علي4939

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيتقى عصام عبد الواحد وهيب4940

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.00تطبيقيتقى عصام علي رشيد4941

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.00تطبيقيتقى عالء عبدالجبار عباس4942

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 74.14احيائيتقى علي عبد الرحمن نصيف4943

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 62.71احيائيتقى علي عبدالسادة حسب4944

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 57.43ادبيتقى علي قاسم محمد4945

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29احيائيتقى علي موفق اسماعيل4946

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 75.25احيائيتقى عماد محمد رضا كاظم4947

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميتقى عماد مهدي حسن4948

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.00احيائيتقى عيسى داخل هاشم4949

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 74.00احيائيتقى غريب عبود رشم4950
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.43احيائيتقى كيالن صبحي عزت4951

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 61.71احيائيتقى ماجد حسين طاهر4952

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.86احيائيتقى ماجد وادي خرنوب4953

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.29احيائيتقى مثنى جابر نجم4954

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيتقى محسن عبد الواحد محسن4955

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.43احيائيتقى محمد جاسم كزار4956

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.86ادبيتقى محمد جواد رشيد جواد4957

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.57احيائيتقى محمد خليل ابراهيم4958

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14احيائيتقى محمد عبدالكريم جمعه4959

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29احيائيتقى محمد كاظم عباس4960

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71علميتقى مصعب عبد الصمد ابراهيم4961

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.29ادبيتقى ميثاق راضي حسين4962

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيتقى نبيل سلمان جواد4963

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.00احيائيتقى نصرهللا ناصر حديد4964

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 82.57احيائيتقى وليد خالد عكله4965

قسم رياض االطفال- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.00ادبيتقى يعقوب يوسف محيي4966

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيتقي الدين احمد راضي سهم4967

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86علميتقي رياض محمد كريدي4968

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.86تطبيقيتقي زهير الزم محمد4969

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.29احيائيتقي هيثم منشد زغير4970

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.71علميتقيه حسن غياض محمد4971

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.71احيائيتكتم حيدر عبيد علي4972

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيتكتم عبد الساده حمد جبر4973

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 82.71علميتكليف حامد شالكه غازي4974

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.29تطبيقيتليد ناظم سعدي كاظم4975

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 66.71ادبيتمار جبار منصور خضير4976

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميتمار فالح محي جعفر4977

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.29ادبيتمارا سمير عباس عبد الكاظم4978

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.71ادبيتمارا علي سلمان داود4979

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43علميتمارا عماد عمر رشيد4980

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.86احيائيتمارا مازن اسماعيل كاظم4981

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيتمارا محمد عبد الحسين محمد علي4982

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.43ادبيتمارا نهاد حسين رجب4983
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.29احيائيتمارا نوري نادر جمعه4984

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.43احيائيتمارا هادي كامل كاظم4985

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.86احيائيتمارة سامي عباس حسون4986

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57ادبيتمارة فارس اكرم الياس4987

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيتماره امين طالب علي4988

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.71تطبيقيتماره جرجيس ويس مصطفى4989

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 73.57احيائيتماره خالد خضير عباس4990

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 79.71علميتماره معروف ادريعي عبدهللا4991

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.29علميتماره معن محمد علي4992

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14تطبيقيتماره مهند امجد خضير4993

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00علميتماره نظير حسن كاظم4994

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميتماره يحيى عليوي محمد4995

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.43احيائيتماضر محمد هجوج مطشر4996

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.86احيائيتماظر علي فرحان حسين4997

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.14احيائيتمام حبيب عمير منشد4998

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.57ادبيتمام علي عباس عبد4999

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.43احيائيتمام محمد صالح خلف5000

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 87.57علميتمامه حسين عدنان حمود5001

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57احيائيتنهيد عادل محمود ابراهيم5002

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.86احيائيتهاني جبار حسن خميس5003

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميتهاني جياد كاظم شهاب5004

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.29ادبيتهاني حسن غانم محي5005

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.00احيائيتهاني طارق فتح هللا عبدهللا5006

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيتهاني عايد خلف نايف5007

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.14تطبيقيتهاني عبد الستار عبد الجبار شعبان5008

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14احيائيتهاني علي عجه جابر5009

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 72.86احيائيتهاني كاظم عبيد حرز5010

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.00تطبيقيتوانا شيروان نامق رحيم5011

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.71ادبيتوانا علي محمد خضر5012

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.29احيائيتوانا نجم الدين قادر محمد5013

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.14تطبيقيتوفيق احمد حميد عبدهللا5014

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 65.00علميتوفيق جبار عيسى معتوق5015

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.43تطبيقيتوفيق حيدر سلمان كرنون5016

866 من 152صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيتوفيق سلمان مجيد حبيب5017

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.57ادبيتوفيق عالوي محمد صالح5018

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71علميتوفيق عماد مهدي حسين5019

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 65.43ادبيتونس حسن عواد احمد5020

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 66.29تطبيقيتيا اسعد سعدون عبدهللا5021

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.14ادبيتيسير امين حسن عبد القادر5022

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.43علميتيسير فالح حسن علي5023

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 77.71احيائيتيسير كريم عبدهللا خضير5024

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 73.86علميتيسير مالك سهيل عبو5025

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.57احيائيتيماء حسن محمد خلف5026

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.86احيائيتيماء ياسر سعدي عبد علي5027

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.83علميتيمور عباس صالح حسين5028

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيثابت ثامر ثابت تركي5029

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.14ادبيثابت محمد منشد مشهور5030

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علميثاقب عباس علي خشان5031

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.14ادبيثامر ابراهيم مرعي حمادي5032

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميثامر حاتم محيميد عواد5033

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43احيائيثامر حازم علوان سعيد5034

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 58.14ادبيثامر حمود جاسم عبد الحسن5035

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.14ادبيثامر عامر معيوف رجب5036

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.29ادبيثامر عبد حسين علي5037

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.57ادبيثامر عبد صالح حميد5038

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 64.86تطبيقيثامر عبدالعزيز متعب عجيل5039

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00ادبيثامر عطيه حميد احميد5040

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86تطبيقيثامر علي محمد علي5041

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.14ادبيثامر غايب عبداالمير غايب5042

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 61.71تطبيقيثامر فالح صادق حسين5043

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 53.57ادبيثامر قابل هادي عبود5044

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43احيائيثامر قيدار احمد طه5045

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.86تطبيقيثامر محمد عواد عبدهللا5046

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.71ادبيثامر محمد هاشم بريج5047

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86علميثامر مطلك نواف محمد5048

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.43تطبيقيثائر رياض منصور وساك5049
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عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.00ادبيثائر سلمان علي حسين5050

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 66.00ادبيثائر عبد علي عبد السادة عبد5051

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.67ادبيثائر عبدهللا مرعي حويد5052

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيثائر عزيز عبدهللا جاسم5053

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 59.71ادبيثائر محمد مهدي صالح5054

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 75.50ادبيثراء عبد الكريم جوي منعم5055

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.29تطبيقيثراء عبدهللا حامد احمد5056

قسم التربية الفنية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.57علميثريا جساب خضير حمزه5057

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.43احيائيثريا حسين كاظم حصو5058

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.00ادبيثريا سمير شياع سلمان5059

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 70.86احيائيثريا عبدالهادي عبداالمير كشمر5060

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.43علميثريا علي شاكر رضا5061

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميثريا عمار محمد عبدالزهره5062

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيثريا كاظم ماجد حميدي5063

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.71احيائيثقى هادي كيطان كشيش5064

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.86علميثقيف صادق حميد محيي5065

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.17علميثمينه محي عبود ذرب5066

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.00ادبيثناء يحيى خلف حسين5067

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.14تطبيقيثنوان عبدالزهره هادي دغيم5068

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 70.43ادبيثوره جاسم عبد لفته5069

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيجابر احمد علي كاظم5070

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيجابر بدر كريم رسن5071

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 79.43احيائيجابر جواد حسوني زغير5072

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.86تطبيقيجابر راجي احمد عطيه5073

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيجابر رحيم عبيس حمزه5074

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.71علميجابر عبداالمير كاظم جابر5075

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.43تطبيقيجابر عثمان جابر خزعل5076

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 83.14ادبيجابر فاضل جابر عبدهللا5077

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميجابر قصي هذال كاظم5078

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 77.71احيائيجابر هادي سرحان كاطع5079

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 85.86علميجابر هاشم جابر داود5080

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.71تطبيقيجار هللا وريش عبد هللا محمد5081

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.71احيائيجاسب شنباره عيسى جبار5082
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميجاسم احمد عبدهللا خلف5083

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.00احيائيجاسم اكرم عبدهللا تبان5084

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.57تطبيقيجاسم انمار عبد الحسين هاشم5085

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71تطبيقيجاسم إسماعيل حمد مريسن5086

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.00تطبيقيجاسم جمال حمود فرهود5087

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.43احيائيجاسم حاكم مهول ابراهيم5088

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 64.14علميجاسم حسين محمدسعيد ابراهيم5089

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 58.43علميجاسم حمدان شاطي غبار5090

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29تطبيقيجاسم حمزه حمد بعير5091

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 82.57احيائيجاسم حميد هادي حمزه5092

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيجاسم رامي جاسم عبدالحسين5093

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.29ادبيجاسم سعد عزيز عبدهللا5094

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.71احيائيجاسم صادق هادي حسن5095

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29تطبيقيجاسم طه دبو حمد5096

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.29علميجاسم عبد االمام محمد عودة5097

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميجاسم عبد العباس مهجج فرهود5098

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 71.71ادبيجاسم عبدالزهره ناشي بشيش5099

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.29تطبيقيجاسم عبيد حسن عفات5100

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.14احيائيجاسم علي حسن علي5101

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 58.43تطبيقيجاسم علي شاناوه ياسر5102

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.00ادبيجاسم فاهم جابر علوان5103

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.57تطبيقيجاسم فتنان كاظم سالم5104

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 70.14تطبيقيجاسم فريد عبد اللطيف محمد5105

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 78.86ادبيجاسم كاظم والي حسين5106

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيجاسم كريم بدوي جاسم5107

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 75.29ادبيجاسم محمد احمد صالح5108

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.29تطبيقيجاسم محمد افليح حسن5109

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 65.86ادبيجاسم محمد امين درويش علي5110

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.43ادبيجاسم محمد باشي مفتن5111

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57علميجاسم محمد جاسم شعبان5112

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 80.71علميجاسم محمد جاسم محمد5113

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.57ادبيجاسم محمد جبار صالح5114

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71علميجاسم محمد جواد طه حسن5115
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قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيجاسم محمد حسن أحمد5116

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيجاسم محمد حسن حمادي5117

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.00ادبيجاسم محمد حسن مطر5118

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيجاسم محمد حمدان علي5119

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 75.86احيائيجاسم محمد خلف جسام5120

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43ادبيجاسم محمد خليل ابراهيم5121

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 67.71ادبيجاسم محمد رشيد رشيد5122

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.29احيائيجاسم محمد زغير شريده5123

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.29تطبيقيجاسم محمد زيارة عاشور5124

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.14ادبيجاسم محمد سامي محمود5125

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.57احيائيجاسم محمد سلمان جاسم5126

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57احيائيجاسم محمد عباس زغير5127

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 68.43علميجاسم محمد عباس محسن5128

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.71ادبيجاسم محمد عبد زيدان5129

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.57علميجاسم محمد عبدالكريم ضمد5130

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29ادبيجاسم محمد عدنان نايف5131

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 73.57ادبيجاسم محمد عالوي عبد5132

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 61.43ادبيجاسم محمد علي عبد الحسن مياح5133

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00تطبيقيجاسم محمد فخري منصور5134

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 64.00احيائيجاسم محمد كعيم خنياب5135

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.29ادبيجاسم محمد كواز خشان5136

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86احيائيجاسم محمد محمود ضبعان5137

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.57ادبيجاسم محمد معيجل معود5138

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29علميجاسم محمد نجف عاشور5139

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71ادبيجاسم هلول محمد موجد5140

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيجاندال جبار دعيج صالح5141

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.71ادبيجاوان محمد عبدهللا محمدامين5142

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43علميجاوكال جبار محمد صادق5143

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.86علميجاوه روان زيدان حميد مصطفى5144

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29احيائيجايد عدنان رحيم كويت5145

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 65.17علميجبار ثجيل مطلك علوان5146

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيجبار جمعه جبار نعيمه5147

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيجبار حسن حميد نايف5148
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57ادبيجبار كاظم مهدي محمد5149

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبيجراح عامر شمخي جابر5150

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 62.00تطبيقيجراح عدنان ذياب بركات5151

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.00ادبيجرجيس اسماعيل احجاب عبدالرحمن5152

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.71علميجرو محمد نوري صادق محمد امين5153

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 71.43احيائيجرو هيمن صباح محمد5154

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57احيائيجسام ناصر حسن خلف5155

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 60.86تطبيقيجعفر احمد حسن علوان5156

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيجعفر احمد راضي عبدهللا5157

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.43احيائيجعفر احمد عودة عناد5158

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 76.29احيائيجعفر الصادق احمد كاظم ناجي5159

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيجعفر الصادق عالء كريم حميد5160

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00تطبيقيجعفر اياد احمد عباس5161

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيجعفر بدر شهد حمود5162

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيجعفر جبار حسين خمام5163

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86علميجعفر جبار شيال مختاض5164

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57تطبيقيجعفر جالل كريم وهيب5165

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43ادبيجعفر جواد كاظم محسن5166

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.00احيائيجعفر حازم احمد حميد5167

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 79.86تطبيقيجعفر حاكم كاظم سعود5168

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.43علميجعفر حامد قاسم سلمان5169

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.14تطبيقيجعفر حبيب زبون مجمان5170

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 74.57ادبيجعفر حبيب سعدون عبيان5171

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.57ادبيجعفر حسن شرشاب سلوس5172

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43علميجعفر حسون فارس حمادي5173

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.00ادبيجعفر حسين جواد كاظم5174

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 61.86ادبيجعفر حسين رحيم زاجي5175

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيجعفر حسين شاكر حميد5176

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.43احيائيجعفر حسين نعمه حنون5177

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.00تطبيقيجعفر حكمت جعفر كاظم5178

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 61.14احيائيجعفر حمدان زغير حلبوص5179

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 63.43ادبيجعفر خالد محسن عبد5180

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 75.43علميجعفر رائد صالح خلف5181
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قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 69.00ادبيجعفر ريسان مطشر رحيمه5182

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيجعفر ساجد عبدعلي محسن5183

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيجعفر سعد كريم هادي5184

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.29احيائيجعفر شمخي مطر موشي5185

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71علميجعفر شوقي عبدهللا خلف5186

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيجعفر صاحب شنيشل كاظم5187

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.71علميجعفر صادق أحمد صنكور5188

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.86ادبيجعفر صادق تركي عطوان5189

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيجعفر صادق جبر خلف5190

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيجعفر صادق جبير محمود5191

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.14ادبيجعفر صادق خزعل عبد الكريم5192

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 68.86احيائيجعفر صادق غانم مسير5193

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبيجعفر صادق كاظم علي5194

قسم التأريخ- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.00ادبيجعفر صادق لطيف كريم5195

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.71ادبيجعفر صادق مجبل حطيب5196

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.43علميجعفر صادق محمد راضي5197

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14علميجعفر صادق محمد عثمان5198

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14احيائيجعفر صادق هادي عليوي5199

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.57ادبيجعفر صالح حسين مساعد5200

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.71علميجعفر صباح كاظم مزيعل5201

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.14تطبيقيجعفر صبيح عويد مشري5202

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.57احيائيجعفر عادل تبل عبد الرضا5203

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيجعفر عادل جريو جعفر5204

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 67.71احيائيجعفر عادل مهدي عباس5205

قسم اللغة العربية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.71ادبيجعفر عاشور جوامير قادر5206

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.00احيائيجعفر عامر عبيد مزهر5207

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 73.14علميجعفر عباس صالح محمود5208

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.43علميجعفر عبد االمير سعيد علي5209

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.00ادبيجعفر عبد الرضاء علوان عبود5210

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيجعفر عبد علي صالح مطلق5211

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 65.57علميجعفر عبدالخالق سلمان حمود5212

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.86تطبيقيجعفر عبدالسالم رعيد عبدالسيد5213

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 58.29احيائيجعفر عزيز كشيش ناصر5214
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قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.00علميجعفر عقيل سامي جعفر5215

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.00ادبيجعفر عالء محسن سعيد5216

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيجعفر علي جالب عبود5217

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.71ادبيجعفر علي حسين جبر5218

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29علميجعفر علي حسين عباس5219

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 62.29علميجعفر علي عبد النبي يعقوب5220

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.00احيائيجعفر علي محيسن مهدي5221

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.71احيائيجعفر عماد حامد عبداالمير5222

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86تطبيقيجعفر عيسى انعيمه كمر5223

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.86علميجعفر فيصل مزعل والي5224

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.57علميجعفر قاسم علي جعفر5225

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.14علميجعفر كاظم حرين كشيش5226

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.71تطبيقيجعفر كريم رسول عكيب5227

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.00تطبيقيجعفر كريم عبيد فرحان5228

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.14تطبيقيجعفر محسن حاتم محان5229

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.43احيائيجعفر محمد جعفر حبيب5230

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيجعفر محمد جواد كاظم5231

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيجعفر محمد زامل محمد5232

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 78.29احيائيجعفر محمد شامل محمد5233

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.57ادبيجعفر محمد صاحب علوان5234

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 73.14علميجعفر محمد كاظم عبد5235

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيجعفر محمد كامل حاتم5236

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 66.14علميجعفر محمد كريم رسن5237

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14تطبيقيجعفر محمد وطن غنداوي5238

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيجعفر محمود شاكر كموش5239

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.43علميجعفر معن عبد الكريم سلطان5240

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71تطبيقيجعفر مناضل كاظم هزاع5241

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.71احيائيجعفر منعم كاظم حبيني5242

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 69.29تطبيقيجعفر موسى خلف ماجد5243

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميجعفر ناظم خميس عباس5244

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.86تطبيقيجعفر ناظم عبدهللا خادم5245

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيجعفر نزار حمزه علي5246

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيجعفر هاشم غركان كاطع5247
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قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.57علميجعفر هالل سلطان سفيح5248

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.29ادبيجعفر يثرب احمد حردان5249

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 81.00احيائيجعفرالصادق غالب كريم عريمش5250

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 63.29ادبيجالب ثامر جالب احمد5251

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 68.17ادبيجالل خضر جعين عواد5252

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيجالل رباح محمد اسماعيل5253

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.71تطبيقيجالل عباس علوان مجيد5254

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيجالل عماد حسين ناصر5255

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.29ادبيجالل كامل مطر حسون5256

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 78.29ادبيجلنار وطن كامل حبيب5257

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.00علميجليل جعفر ناصر حسين5258

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 66.67علميجليل علوان حسين رشيد5259

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 64.29ادبيجليل غازي علي زوير5260

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيجمال احمد حسون علي5261

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 60.57تطبيقيجمال الدين جالل احمد حسن5262

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 70.57علميجمال جميل عبدالقادر علي5263

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيجمال حسين محمود علي5264

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 75.29ادبيجمال راشد خليفة عبطان5265

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.00احيائيجمال سبهان عبدهللا صالح5266

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيجمال صالح عبدهللا طرموز5267

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 64.43ادبيجمال عبد االرحيم خليل مطر5268

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43تطبيقيجمال عبد الحسن شامخ حساب5269

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.86علميجمال عبدالحميد عواد حسين5270

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57ادبيجمال فاضل عباس محمود5271

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميجمال كامل عبود حسين5272

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.57ادبيجمال كمال نعيمة طالب5273

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.86علميجمال محمد شيخ جرداوي5274

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.14ادبيجمال محمد ياسين حبيب5275

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.33ادبيجمال محمود كريم عبدهللا5276

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.86تطبيقيجمال مهند لطيف داود5277

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.29احيائيجمانة عالء عودة عبيد5278

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.00ادبيجمانة نبيل غازي حسن5279

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيجمانه حاتم عبداالمير حسن5280
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قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 68.00احيائيجمانه حسن درب بلي5281

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.43علميجمانه حمزه ثويني مهلي5282

قسم الفيزياء الحياتية- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 60.00احيائيجمانه رباح خطيب عكاب5283

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 69.00علميجمانه شاكر احمد خلف5284

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.14تطبيقيجمانه عبدالحسن خليفه عبدهللا5285

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 68.43احيائيجمانه عدنان حسن وهب5286

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.29احيائيجمانه عدنان درويش محمد5287

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيجمانه ناجي لفلوف عباس5288

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 62.57علميجمعة خضير شحاد جربوع5289

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 94.00علميجمعة مهنه حمزة شهاب5290

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.86ادبيجمعه احمد عمر فقي5291

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبيجمعه حمه امين امين خواكرم5292

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.00تطبيقيجمعه علي سليمان ذيب5293

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.86ادبيجمعه محمد جمعه محمد5294

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.67علميجميل نعمة صالح فندي5295

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 61.14احيائيجميلة ضامن شهاب احمد5296

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.43تطبيقيجميلة غزوان محمدمصطفى وهب5297

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.57تطبيقيجنات الرحمن جليل ابراهيم صالح5298

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43ادبيجنات جواد حسين عباس5299

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71احيائيجنات حازم عبدالخالق طاهر5300

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.86احيائيجنات حسام سهيل هالل5301

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيجنات حسين احمد محمد5302

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيجنات حسين جعفر عبد الباقي5303

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 86.97احيائيجنات حسين عبدالجبار عبدالكريم5304

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.71تطبيقيجنات رحيم مهدي ناصر5305

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.00احيائيجنات سعيد عبد الرضا عباس5306

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.43تطبيقيجنات عدنان جليل عبدعلي5307

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.43احيائيجنات عدنان شاهين حمادي5308

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.86احيائيجنات قاسم شياع مرزه5309

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 72.43احيائيجنات قصي ناطق ياسين5310

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.00احيائيجنات كريم دراج مناحي5311

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.14احيائيجنات وداد جبار عمر5312

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيجنات ياسر ابراهيم حسن5313
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قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 65.57ادبيجنار احمد عبدهللا فتاح5314

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.43ادبيجنار محمد عبدهللا حسين5315

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.43احيائيجنار ناظم جاسم ولي5316

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.29علميجنار ناظم محمد خضر5317

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.14احيائيجنان احمد حبيب موسى5318

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.86احيائيجنان اسماعيل عباس حسين5319

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.71احيائيجنان تحسين خضير عباس5320

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.14ادبيجنان حسين علي اجباره5321

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 77.14احيائيجنان رسول حسين يونس5322

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيجنان رضوان ابراهيم عيسى5323

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.71ادبيجنان رواد شامي جيجان5324

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 69.43احيائيجنان طاهر جهلول عيدان5325

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 68.43احيائيجنان ظافر هادي حمد5326

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيجنان عباس عيدان عطيه5327

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.29ادبيجنان عبد الكاظم مزبان حنش5328

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 77.00ادبيجنان عبداالمير نجم عبود5329

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.43علميجنان عطيه محمد عباده5330

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميجنان عكيدي مكحول نجم5331

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيجنان علي طه عساف5332

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيجنان علي يوسف ناصر5333

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.43ادبيجنان عليوي ورد ثاني5334

قسم التربية االسالمية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.00ادبيجنان فليح محيسن حسين5335

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14احيائيجنان كاظم شنو فرهود5336

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.71ادبيجنان كريم طالب محمد5337

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14علميجنان كريم فالح ناصر5338

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبيجنان كريم مطشر عبود5339

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 70.86احيائيجنان مأمون سلمان عباس5340

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيجنان مبارك زماط سباهي5341

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.43علميجنان محمد عبد القادر محمد5342

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيجنان محمد عوده إبراهيم5343

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.14احيائيجنان مدحت حمود كشيش5344

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.71ادبيجنان مصطفى علي اربيع5345

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.29ادبيجنان مهدي خضيري رميض5346
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قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيجنان واحد جليل عباس5347

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميجنه خالد نجم حسن5348

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيجنه نصير حسين علي5349

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 68.86علميجنيد اسماعيل شريف سمين5350

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 75.29علميجنيد اياد محمد اديب صالح5351

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.14احيائيجنيد باقر حسن عزيز5352

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيجنيد حسام عباس خليل5353

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.57ادبيجنيد خليل يوسف لطيف5354

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.86ادبيجنيد طارق رشيد حمدان5355

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.14ادبيجنيد ماهر عبدالرزاق عليوي5356

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.57علميجه زا علي طه خليفه5357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.00ادبيجهاد احمد ابراهيم فاضل5358

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.71احيائيجهاد انتكال لهمود جبر5359

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.14ادبيجهاد حسن علي حميد5360

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.00ادبيجهاد حسين جياد موسى5361

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.29تطبيقيجهان عبدالكريم عبدهللا مزيد5362

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.57تطبيقيجهينة حيدر كاظم حسين5363

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 75.43احيائيجهينه عبدالستار خضير زيدان5364

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00تطبيقيجواد احمد لطيف شريف5365

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.43تطبيقيجواد احمد مهدي عباس5366

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.57ادبيجواد جاسم غائب حسن5367

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00تطبيقيجواد جميل جواد كاظم5368

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيجواد حسين جواد مصلح5369

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57احيائيجواد راسم جواد عبد ايوب5370

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيجواد سعد حسين جواد5371

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيجواد سعدي عليوي حمادي5372

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.71احيائيجواد سمير ياسين احمد5373

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 77.86علميجواد عبدالحسين جواد عباس5374

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.57تطبيقيجواد كاظم جاسم محمد5375

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.83علميجواد كاظم جواد حمود5376

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.29تطبيقيجواد كاظم حمد جاسم5377

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 67.00ادبيجواد كاظم حمود فرهود5378

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.43تطبيقيجواد كاظم راشد شندي5379
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.86ادبيجواد كاظم محسن يوسف5380

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.71تطبيقيجواد كاظم معن خوير5381

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.14تطبيقيجواد كاظم نعيم محيبس5382

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.86احيائيجوان اسماعيل ياور فتاح5383

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.14ادبيجوان جمال محمد غريب5384

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.14احيائيجوان عبد المنعم عباس محسن5385

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.50ادبيجوان محمد معروف محمد5386

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.29علميجوان نجاة احمد خورشيد5387

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.00تطبيقيجوانرو شامل احمد كوخه رجب5388

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.86علميجوانه عبد الحليم هاتف حسين5389

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 60.71ادبيجوفين اسعد احمد محمد5390

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.71ادبيجوالن عوده كاضم رسن5391

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.29احيائيجوهر جواد كاظم محمد5392

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 72.43علميجيان جمال صبحي عطيه5393

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00علميجيان خالد سالم جبر5394

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.86علميجيالن احمد خورشيد محمد5395

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيجيالن نوري زبار عبد5396

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميجيهان اسامه ناظم ابراهيم5397

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 75.29ادبيجيهان اياد جمعه ابراهيم5398

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.86تطبيقيجيهان حيدر عباس جواد5399

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيجيهان خليل رحيم كاظم5400

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43ادبيجيهان سالم ابراهيم مخلف5401

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.86تطبيقيجيهان سعيد جالوي جعباز5402

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 64.83ادبيجيهان شمعون طلو صليوة5403

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.57احيائيجيهان عبدالرحمن علي محمود5404

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.00تطبيقيجيهان عدنان ناصر حسين5405

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00احيائيجيهان فرهاد عباس امين5406

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيجيهان فالح عبدهللا محمد5407

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.57احيائيجيهان قاسم مرحب حسين5408

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائيجيهان محمد خضير حمزه5409

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.86تطبيقيجيهان محمد خلف عبد5410

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 56.57تطبيقيجيهان محمد طاهر حويس5411

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.57احيائيجيهان محمد عباس حسين5412
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قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.71ادبيحاتم احمد حاتم جميل5413

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 64.86علميحاتم احمد محمد حسن5414

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.71احيائيحاتم اكرم عاجل محمد5415

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43تطبيقيحاتم بشار حاتم ثابت5416

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 64.00ادبيحاتم ثامر كاظم حمد5417

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 63.86احيائيحاتم حسن احمد عبد هللا5418

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.50ادبيحاتم رزيج عيدان خلف5419

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.71ادبيحاتم سامي ذياب حنظل5420

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.71ادبيحاتم سليمان علي عبدي5421

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.29علميحاتم عبدالكريم عبدالستار غلوم5422

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 76.00تطبيقيحاتم غضبان عطيه حاتم5423

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميحاتم كريم تركي عبد5424

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 80.57علميحاتم كريم عبدالمنعم عبدالحسين5425

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.29ادبيحاتم كريم فرحان مكيف5426

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86احيائيحاتم كريم محمد سخط5427

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.71ادبيحاتم محمد عليان جارهللا5428

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.00تطبيقيحاتم محمد ياسر شريده5429

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 62.43تطبيقيحاتم نوفل حاتم سالم5430

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائيحاتم واثق هادي لهمود5431

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.43احيائيحاتم ياسر ياسين طه5432

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 76.00علميحاتم ياسين جاسم محمد5433

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيحاجم راكان نجرس محمد5434

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 60.57احيائيحارث احمد مصطفى كوردي5435

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبيحارث جمعه جاسم محمد5436

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 73.71احيائيحارث حامد سالم صالح5437

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائيحارث حامد هادي عباس5438

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيحارث حماد دهيمان حماد5439

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيحارث خالد فرحان عبد5440

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 73.29علميحارث رعد محمد كاظم5441

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 71.14تطبيقيحارث رعد منير مهدي5442

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.71ادبيحارث شاذل عبد احمد5443

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.29احيائيحارث شعبان خليل فتوح5444

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71ادبيحارث صالح خليل عبد5445
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قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.43تطبيقيحارث طاهر دفتر جثير5446

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 82.43علميحارث طه ياس خضير5447

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيحارث عباس جدعان ذياب5448

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيحارث عبدالرزاق نايف جوير5449

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 92.71علميحارث عبدهللا يونس عيسى5450

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيحارث عدنان عبدهللا المشاهدي5451

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 67.71احيائيحارث عدنان محمود داود5452

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.14علميحارث عالوي محمد مديد5453

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.43احيائيحارث كريم عواد صالح5454

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائيحارث مثنى ابراهيم عبد الجبار5455

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيحارث مثنى جميل مهدي5456

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 74.29ادبيحارث مناع ابراهيم عالوي5457

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 76.29تطبيقيحارث وليد محمود امين5458

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.29علميحازم اسماعيل خيرهللا مرسول5459

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيحازم بديوي حسين فارس5460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيحازم جندي مريض كشاش5461

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.14ادبيحازم خلف طعمه علي5462

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57ادبيحازم رياض حازم ذنون5463

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.86علميحازم ماجد عباس رشيد5464

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 60.00ادبيحازم محسن عنكود مخرب5465

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيحازم ميثم سهام داود5466

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86علميحازم نواف احمد حمادي5467

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43تطبيقيحافظ حميد صبيح حطحوط5468

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.33ادبيحاكم مطشر معين خشان5469

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.86علميحامد تركي جواد كاظم5470

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.57تطبيقيحامد تركي عطيه راضي5471

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.14ادبيحامد حمد سحاب فرهود5472

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.71تطبيقيحامد ذياب جالب رجي5473

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.14ادبيحامد شاكر فليح دريز5474

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيحامد صالح عبدهللا رمضان5475

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 59.71ادبيحامد عبد الخالق مشرف عبعوب5476

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 72.71علميحامد عبدالرحيم عبدالعزيز عثمان5477

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.86احيائيحامد عدنان غالي علي5478
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيحامد فياض عطيوي خفيف5479

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.86تطبيقيحامد قاسم محمد حسن5480

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00احيائيحامد محسن حمزه حسان5481

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 59.14علميحامد محمد ناصر العبيس5482

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 75.00احيائيحامد منصور ريس سيد5483

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.29تطبيقيحامد نعيم عبدنور احمد5484

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 92.43احيائيحبيب بهجت حميد كريم5485

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 74.57علميحبيب جاسم محمد حسين5486

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.29تطبيقيحبيب سعد شريف شلبه5487

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.57احيائيحبيب سالم حسن ظاهر5488

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29ادبيحبيب عبيد محمد سالم5489

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيحبيب علي غالب محمدطاهر صالح5490

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57احيائيحبيب علي محسن حسين5491

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 67.14ادبيحبيب عمران جادر لطيف5492

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.57احيائيحبيب فريد منعم عبد5493

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيحبيب محي روضان غضب5494

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.29تطبيقيحبيب مردان منسي عبدالحسين5495

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.14علميحبيب يوسف ياسين الياس5496

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.57احيائيحبيبه علي جاسم خورشيد5497

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 71.00علميحذام عبدالعزيز هاشم محمد5498

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.83علميحذام عبدالعزيز هاشم محمد سرحان5499

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.86احيائيحذيفة سالم عبد مجرن امطيران5500

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.86ادبيحذيفة محمد يعقوب يوسف5501

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيحذيفه احمد محمد ساير5502

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71تطبيقيحذيفه احميد حمزه حواس5503

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيحذيفه حسام هاشم محمود5504

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.57ادبيحذيفه رافع كريم محمد5505

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.43ادبيحذيفه رؤوف جمال رؤوف5506

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.00احيائيحذيفه لؤي سعود عبدالعزيز5507

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيحذيفه محمد يوسف زبالة5508

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيحرب سعر عبدهللا سليم5509

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.57علميحردان يحيى خلف احمد5510

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيحرير مؤيد حسين علي5511
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قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيحسام اسماعيل خلف عبدهللا5512

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 73.71علميحسام الدين حمدي حسن حمد5513

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.43ادبيحسام جبر ملك طربوش5514

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.57تطبيقيحسام حازم احمد طعمه5515

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 67.86علميحسام حزام ذياب جاسم5516

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيحسام حسن ابراهيم كاظم5517

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43تطبيقيحسام حسن علوان حميد5518

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 70.14ادبيحسام حسن علي عبد الرضا5519

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.71تطبيقيحسام حليم كريم علي5520

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 63.43تطبيقيحسام حميد حاجم خليفه5521

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.29ادبيحسام حميد زيدان خلف5522

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 63.14ادبيحسام حميد يوسف علي5523

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.86ادبيحسام خالد اسماعيل حنوش5524

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 78.86ادبيحسام خلف حسن حمود5525

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيحسام راشد براك احمد5526

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.43علميحسام رحيم طاهر صالح5527

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.00علميحسام رياض مظهر راضي5528

قسم تقنيات المعلوماتية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 65.86تطبيقيحسام سامي عبدالواحد احمد5529

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.57ادبيحسام ستار كاظم حسن5530

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.71علميحسام سراج عباس جعب5531

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.86تطبيقيحسام سرحان سعيد علوان5532

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.29تطبيقيحسام شريف قاسم سليمان5533

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيحسام صالح ادهام سدخان5534

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.57ادبيحسام صالح رمضان محمد5535

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 74.00علميحسام طالب دخيل خليف5536

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.29علميحسام عبد الزهره جوده كطان5537

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيحسام عبد الكريم نجم عبد هللا5538

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.57تطبيقيحسام عبدالحليم عبدهللا مايل5539

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.14ادبيحسام عبدالرزاق ابراهيم حميد5540

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.86ادبيحسام عبدالرزاق طريد سلمان5541

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 78.29علميحسام عبدالزهره مشيجل نهير5542

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 88.57علميحسام علوان جراد عبدهللا5543

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيحسام علي خضر طعمه5544
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيحسام عمر محمد ابراهيم5545

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 70.57ادبيحسام عيدان عبد محسن5546

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيحسام فرج حمدان جالس5547

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.14علميحسام فالح رفيع طعمة5548

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.71ادبيحسام قيس فاضل شهاب5549

عام- كلية القانون - جامعة سومر 66.14ادبيحسام كاطع طاهر بشير5550

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.71احيائيحسام كاظم ثجيل عطيه5551

عام- كلية القانون - جامعة سومر 65.00ادبيحسام كاظم كريم سلمان5552

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيحسام كاظم مجبل عواد5553

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 77.43تطبيقيحسام محمد جاسم زبين5554

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.29ادبيحسام محمد حسن شامي5555

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 66.71ادبيحسام محمد داود سالم5556

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 63.29ادبيحسام محمد طاهر محمد5557

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيحسام محمد عايف حامد5558

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86تطبيقيحسام محمد مصلح زغير5559

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيحسام محمدمهدي جبار حسن5560

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.29احيائيحسام ناجي قزموز عباس5561

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.71ادبيحسام هشام عبد الرزاق حميد5562

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 63.86تطبيقيحسان حسون موحان جبر5563

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.71ادبيحسان شكيب محمد مرعي5564

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.57تطبيقيحسان نزهان خلف خضير5565

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.29ادبيحسن ااحمد حسن زرداو5566

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.43ادبيحسن ابراهيم سلطان علي5567

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 69.00علميحسن ابراهيم عبد الحسن حول5568

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيحسن ابراهيم محمد مكي5569

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيحسن احمد اكرم كامل5570

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيحسن احمد بذاه حسن5571

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيحسن احمد بيرولي مراد5572

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.14تطبيقيحسن احمد جاسم فريح5573

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43احيائيحسن احمد جليل حميدي5574

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.71ادبيحسن احمد جوده حمادي5575

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.29ادبيحسن احمد حسن زرداو5576

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.57علميحسن احمد حسن محمد5577
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.43احيائيحسن احمد حسن محمود5578

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.57ادبيحسن احمد حسين علي5579

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيحسن احمد خيري عبدالزهره5580

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.86ادبيحسن احمد يونس حسين5581

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00تطبيقيحسن اركان طعمه مهودر5582

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.86تطبيقيحسن اسحاق جعفر عبدالحسين5583

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71ادبيحسن اسعد شنور فياض5584

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 61.43تطبيقيحسن اسعد محمود سحور5585

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.57تطبيقيحسن اسماعيل اصغر زناو5586

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.71تطبيقيحسن اسماعيل حسن بديوي5587

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.57ادبيحسن اسماعيل مفتن حسن5588

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيحسن انور صبحي خضير5589

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 67.86تطبيقيحسن أدريس صقر ياسين5590

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.14تطبيقيحسن باسم عجمي عباس5591

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.29احيائيحسن باسم محمد محسن5592

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 63.86ادبيحسن بشار عز الدين راشد5593

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.29تطبيقيحسن بهجت سامي نعمة5594

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيحسن تركي حسين خضر5595

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.86ادبيحسن ثامر حسن محمد5596

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 61.43تطبيقيحسن جابر عبدالحسين ظاهر5597

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43علميحسن جادم عبدهللا ظاهر5598

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.29علميحسن جاسب منشد كزار5599

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.14احيائيحسن جاسم حسن خضير5600

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.29احيائيحسن جاسم حسين علوان5601

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.71علميحسن جاسم داود سلمان5602

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيحسن جاسم كاظم حسن5603

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 59.29علميحسن جاسم لطيف حسين5604

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 75.86علميحسن جبار حسين حسن5605

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 68.57تطبيقيحسن جبار حسين دحام5606

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 70.43ادبيحسن جبار عويد زاير5607

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيحسن جعفر حسن ساجت5608

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيحسن جالل كاظم نور5609

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.00تطبيقيحسن جالل هياس سمين5610
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قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميحسن جليل حساني عبطان5611

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.57علميحسن جمال عبدالرحيم عبدالصمد5612

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيحسن جمعه حسن جبر5613

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيحسن جمعه عصواد ناجي5614

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيحسن جميل عليوي صليبي5615

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.57احيائيحسن جندي عبود موحان5616

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 79.86احيائيحسن جهاد عبدالحسين عيدان5617

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.14تطبيقيحسن جواد سالم نزال5618

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.29علميحسن جواد غضبان شويره5619

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 84.57علميحسن جواد كاظم ثامر5620

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيحسن جواد كاظم منشد5621

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.67ادبيحسن حاتم عطوان حسين5622

قسم تقنيات الكترونيك- النجف /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.86تطبيقيحسن حازم زهوري عبدالحسن5623

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.00احيائيحسن حامد علي جعفر5624

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.43تطبيقيحسن حبيب جبار مسير5625

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبيحسن حبيب حسن علي5626

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 64.86ادبيحسن حبيب زغير لفته5627

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.86علميحسن حبيب عباس صغير5628

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.29تطبيقيحسن حسون موحان جبر5629

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 75.57تطبيقيحسن حسين جاسب مدلول5630

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.57تطبيقيحسن حسين خضير طاهر5631

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيحسن حسين طالب حسين5632

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.57ادبيحسن حسين عبيد حسين5633

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 70.86ادبيحسن حسين غزاي جسام5634

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيحسن حسين فاخر روضان5635

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيحسن حسين فرحان جهادي5636

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.86احيائيحسن حسين محمد عبد الرضا5637

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43ادبيحسن حمد احمد خطاب5638

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.14احيائيحسن حمزه حسون عبيس5639

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.71احيائيحسن حمزه عمر اسماعيل5640

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحسن حمود رزيج عيدان5641

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.00تطبيقيحسن حميد ابراهيم جبر5642

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيحسن حميد جواد كاظم5643
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.14تطبيقيحسن حميد سعدون طلب5644

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 74.14تطبيقيحسن حميد سوادي علي5645

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.29تطبيقيحسن حميد كاظم هاشم5646

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.86تطبيقيحسن حميد ماجد خضير5647

قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 62.29علميحسن حنون جبار غانم5648

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.57ادبيحسن حول حمود عاجل5649

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 70.71احيائيحسن حيدر حميد عبد الشهيد5650

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيحسن حيدر رسول عباس5651

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيحسن حيدر صخي غثوان5652

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.43احيائيحسن حيدر فخري عباس5653

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 69.29تطبيقيحسن حيدر محسن كلول5654

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.43تطبيقيحسن حيدر محمد علي5655

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29علميحسن خالد رسن ربيج5656

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.86علميحسن خالد عباس محمود5657

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 62.29تطبيقيحسن خالد عبد الجبار عثمان5658

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 81.71احيائيحسن خالد عبد سلطان5659

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيحسن خالد منديل جاسم5660

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 69.14تطبيقيحسن خضير اكشيش فليح5661

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.71ادبيحسن خضير عباس شبرم5662

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.57احيائيحسن خضير عباس علي5663

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 63.67علميحسن خلف سعد عليوي5664

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيحسن خليل احمد عبيد5665

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 88.71علميحسن خليل لفته خليل5666

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.86ادبيحسن خليل موسى عيسى5667

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.43ادبيحسن خميس قاسم محمد5668

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيحسن خيون سفاح خفي5669

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 74.14احيائيحسن داخل جويد محمد5670

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيحسن داخل حالوة عبيد5671

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.57ادبيحسن دويج حسن حمدهللا5672

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.57تطبيقيحسن ذياب كاظم عبيد5673

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.14ادبيحسن راتب كامل كاظم5674

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيحسن رحيم ساهي مريبي5675

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائيحسن رحيم عبدهللا حمد5676
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيحسن رحيم غازي عبد5677

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.71احيائيحسن رزاق حسن حميد5678

قسم وقاية النبات- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 60.14تطبيقيحسن رعد حسن ياسين5679

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.00احيائيحسن رعد عزيز خضير5680

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميحسن رعد محمد عبدالساده5681

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيحسن رعد مطر علي5682

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيحسن رياض حسن ماجد5683

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.14تطبيقيحسن رياض عبد الصاحب محمود5684

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيحسن ريسان حاتم حسن5685

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.43تطبيقيحسن زكي جميل حيدر5686

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيحسن ساجد جعفر مبارك5687

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 83.71علميحسن سالم حسن علي5688

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.57احيائيحسن سالم رحيمه عليج5689

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43تطبيقيحسن سالم علي حسين5690

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86تطبيقيحسن ستار عبدالرحمن غليم5691

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.29تطبيقيحسن سعد عبد االمير عليوي5692

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 62.29ادبيحسن سعد قند راضي5693

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.29احيائيحسن سعد مجيد عبدهللا5694

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.29تطبيقيحسن سعدون حسون عاكول5695

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيحسن سعدون عبد الخالق جاسم5696

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.29ادبيحسن سعيد حميد زاير5697

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.29احيائيحسن سالم عبدالحسين محمد5698

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.14علميحسن سلمان عبيد بايع5699

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.86تطبيقيحسن سمير سهيل نجم5700

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00تطبيقيحسن سمير غافل سوادي5701

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.14ادبيحسن شاكر ثامر علي5702

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.14ادبيحسن شاكر عبود جبر5703

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.29ادبيحسن شبل الزم صالح5704

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.86علميحسن شعبان غضبان رزاق5705

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.43تطبيقيحسن شهاب صالح مهدي5706

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.71تطبيقيحسن صاحب رسول جعفر5707

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 67.86تطبيقيحسن صالح شالكه حسن5708

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.00علميحسن صالح علي صالح5709
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57ادبيحسن صباح حسن كريم5710

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.57تطبيقيحسن صباح حمودي فليح5711

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.14ادبيحسن صباح غازي فلحي5712

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيحسن صبحي حسين علوان5713

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.43احيائيحسن صبر بجاي سلطان5714

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علميحسن صبيح جبار شخير5715

عام- كلية القانون - جامعة واسط 71.29ادبيحسن صبيح شيحان حسن5716

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.57تطبيقيحسن صدام عودة جبار5717

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.29احيائيحسن صالح حسن الزم5718

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.57تطبيقيحسن صالح حسن ناجي5719

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43تطبيقيحسن صالح عذاب نعيثل5720

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيحسن صالح كاظم جبار5721

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 87.14تطبيقيحسن صالح منصور فرحان5722

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيحسن ضياء حسن ادريس5723

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.14تطبيقيحسن ضياء دعيم ياسين5724

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57تطبيقيحسن ضياء طاهر عبود5725

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71تطبيقيحسن ضياء محيسن علي5726

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.86تطبيقيحسن طالب حسن حسين5727

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.14تطبيقيحسن طالب عطيه لهمود5728

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.43تطبيقيحسن ظافر عبد الحميد عبد الزهره5729

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.71ادبيحسن ظاهر محسن محمد5730

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.71ادبيحسن عابر عبد الحسين راضي5731

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29احيائيحسن عادل حمد سعد5732

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.29تطبيقيحسن عادل عبدالحسن حسن5733

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.00ادبيحسن عارف نصيف سمين5734

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.57ادبيحسن عامر جاسم حسن5735

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.57ادبيحسن عامر حامد عثمان5736

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.14احيائيحسن عامر طعمه صالح5737

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.86علميحسن عامر عبد الصاحب ذياب5738

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57ادبيحسن عائد كاطع موسى5739

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.00ادبيحسن عباس صدام خلوني5740

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيحسن عباس كامل حسن5741

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.14تطبيقيحسن عبد االمير حسن حنتوش5742
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 63.29علميحسن عبد الحسين جواد محمد خليل5743

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 61.14ادبيحسن عبد الخالق احمد علوان5744

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 63.14تطبيقيحسن عبد الرحمن جري المالكي5745

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 82.29احيائيحسن عبد الكاظم عبد الخالق عبد الحسين5746

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 74.57علميحسن عبد الكريم حسين حسن5747

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.43ادبيحسن عبد الكريم خالد عبود5748

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيحسن عبد الكريم شندي ثامر5749

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيحسن عبد الكريم هالل جاسم5750

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيحسن عبد الهادي فتح هللا مهدي5751

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 59.29ادبيحسن عبد رحيمه عبدالساده5752

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.43ادبيحسن عبداالمير جعفر عبدالحسين5753

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيحسن عبداالمير ضمد جابر5754

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيحسن عبدالباري حامد فزع5755

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.29احيائيحسن عبدالخالق صالح رحيم5756

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.14تطبيقيحسن عبدالرزاق عبدالرحمن عبدالرزاق5757

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29احيائيحسن عبدالرضا جلود مالح5758

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.71تطبيقيحسن عبدالرضا عجيل حسن5759

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 92.29احيائيحسن عبدالزهره سلمان عراك5760

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.14احيائيحسن عبدالعظيم فالح هويدي5761

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.57تطبيقيحسن عبدالكريم حسون محمد5762

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.71تطبيقيحسن عبدالكريم عتاب مطرود5763

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71تطبيقيحسن عبدهللا حسن محمد5764

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 60.14ادبيحسن عبدهللا خزعل مطلك5765

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 68.29تطبيقيحسن عبدالهادي فارس عبداالمير5766

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.57ادبيحسن عبدالهادي هدهود عطيه5767

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.00تطبيقيحسن عبدالواحد عبدهللا داود5768

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43علميحسن عبدالوهاب محمد علي حسين5769

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيحسن عبدعلي هادي كشيش5770

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 74.86علميحسن عبيد فرحان موزان5771

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.14تطبيقيحسن عداي عبد علي دويلي5772

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيحسن عدنان فنجان صدام5773

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 61.57احيائيحسن عدنان محمد بريزل5774

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.00علميحسن عدنان نعمه جواد5775
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عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.29احيائيحسن عذاب حسن جاسم5776

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيحسن عريبي كريم جبر5777

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.00علميحسن عزيز الياس خضر5778

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43تطبيقيحسن عزيز علي سفاح5779

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميحسن عزيز كريم عبد5780

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.50ادبيحسن عسكر صالح رضا5781

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29احيائيحسن عصام حسن علي5782

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.86احيائيحسن عقيل كاظم القرغلي5783

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.14ادبيحسن عالء طعمه جميل5784

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.71تطبيقيحسن عالء عارف جاسم5785

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 78.57احيائيحسن عالء محسن عليوي5786

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 69.71احيائيحسن عالوي محمود نجم5787

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائيحسن علي احمد خلف5788

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.43احيائيحسن علي اسماعيل بدر5789

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.43علميحسن علي اسماعيل طابور5790

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.00احيائيحسن علي اطرم علي5791

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 83.57احيائيحسن علي اوسط محسن موسى5792

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.71تطبيقيحسن علي أحمد حسين5793

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيحسن علي بهلول حمدان5794

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.57احيائيحسن علي جبار صعصاع5795

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.43احيائيحسن علي جبار عوده5796

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيحسن علي جمعة جالو5797

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقيحسن علي حسن صبيح5798

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 70.86تطبيقيحسن علي حسن معتوك5799

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائيحسن علي حسين حسب5800

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 67.86علميحسن علي حسين طعيمه5801

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.71ادبيحسن علي حسين علي خان5802

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيحسن علي حسين عليوي5803

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيحسن علي حسين فلحي5804

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.29تطبيقيحسن علي ذياب طارش5805

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيحسن علي راضي حافي5806

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 83.00احيائيحسن علي رديم جاسم5807

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 87.43احيائيحسن علي زبون فالح5808
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيحسن علي سلمان حرز5809

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيحسن علي سلمان رجا5810

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 68.00تطبيقيحسن علي صالح مهدي5811

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيحسن علي طه شغيدل5812

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.29احيائيحسن علي عبد االمير جعفر5813

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.71تطبيقيحسن علي عبد الرضا نهاب5814

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.86تطبيقيحسن علي عبدالحسين طخم5815

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيحسن علي عران معيوف5816

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71علميحسن علي عطيه عبيد5817

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.86ادبيحسن علي عواد ريحان5818

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيحسن علي فاضل ساجت5819

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.71احيائيحسن علي فرحان علوان5820

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.43تطبيقيحسن علي فيصل عبدالكاظم5821

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيحسن علي كاظم العيوس5822

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 60.14احيائيحسن علي كاظم برغوث5823

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.14احيائيحسن علي محمد امين جابر5824

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميحسن علي محمد جاسم5825

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.57ادبيحسن علي محمد خلف5826

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.14ادبيحسن علي محمد مخلف5827

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.43تطبيقيحسن علي محمدصالح هادي5828

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.00تطبيقيحسن علي مشكور محمود5829

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 66.00ادبيحسن علي مصطاف محمد5830

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيحسن علي مكي حمزه5831

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 70.29تطبيقيحسن علي مهدي كاظم5832

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.29علميحسن علي ناصر مكطوف5833

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيحسن علي نجم ياسين5834

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 79.71علميحسن علي هادي شكر5835

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيحسن علي هاشم موسى5836

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.43احيائيحسن عماد عبدالكريم علوان5837

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.00احيائيحسن عماد كاظم عبد5838

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57تطبيقيحسن عمار نوري هادي5839

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيحسن عمر حسن علوان5840

عام- كلية القانون - جامعة سومر 64.14ادبيحسن عنيد كميكم شكبان5841
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29احيائيحسن عواد شناوه علوان5842

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 87.71احيائيحسن عواد ناصر خليل5843

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00تطبيقيحسن عيدان فليح البزوني5844

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 60.86ادبيحسن غانم عبد الحمزه ناجي5845

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.43احيائيحسن فاضل تايه ثامر5846

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيحسن فاضل رحيم جياد5847

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.71ادبيحسن فاضل ضباب مسعود5848

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيحسن فاضل عبدالعباس رمضان5849

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميحسن فالح غركان حسين5850

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيحسن فالح مهدي صالح5851

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.22تطبيقيحسن فائق حمود فرج5852

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيحسن فرج وحيد جابر5853

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00تطبيقيحسن فرحان مغير حسين5854

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.86علميحسن فرحان هالل مناع5855

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.86ادبيحسن فالح جبر سالم5856

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.57احيائيحسن فالح حسن رزاق5857

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.14ادبيحسن فالح حسن نخش5858

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.43ادبيحسن فالح صالح الدين عبدهللا5859

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيحسن فالح قاسم احمد5860

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29تطبيقيحسن فالح كريم ناصر5861

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.29تطبيقيحسن فالح محيسن حميدي5862

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.57تطبيقيحسن فليح حزيم رحيمه5863

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.86ادبيحسن فليح حسن وادي5864

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقيحسن فيض هللا مشير جالل5865

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيحسن قاسم ثجيل جبر5866

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.29احيائيحسن قاسم جبير مشحوت5867

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 76.14احيائيحسن قاسم محمد شهاب5868

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.57ادبيحسن قيس نايف عبيس5869

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيحسن كاطع مرجان عالء5870

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 64.29ادبيحسن كاظم عباس اسماعيل5871

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيحسن كاظم عباس عطيه5872

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيحسن كاظم عبدالحسين كاطع5873

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 69.14علميحسن كاظم عبيد تبينه5874
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قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.71تطبيقيحسن كاظم هاشم محمد5875

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.00ادبيحسن كامل تركي كليب5876

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.43تطبيقيحسن كامل داخل طالب5877

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيحسن كامل عجيل خضير5878

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00تطبيقيحسن كريم جندي شامل5879

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.57ادبيحسن كريم حسين منصور5880

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.14احيائيحسن كريم زايد جابر5881

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيحسن كريم عباس حسون5882

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.71احيائيحسن كريم عبد الحسين حبيب5883

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.00احيائيحسن كريم عبدهللا حسن5884

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.14تطبيقيحسن كريم عبدالنبي عبيد5885

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 84.29علميحسن كريم كاظم ضيدان5886

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43تطبيقيحسن كريم محمد هادي5887

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيحسن كريم محيل جابر5888

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 67.14ادبيحسن كريم واشي ازناد5889

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 81.29علميحسن ماجد حسن عوده5890

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيحسن ماجد عبد الخضر مسعد5891

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 66.00احيائيحسن ماهر عبد المهدي عباس5892

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقيحسن مجيد عبدالزاق راضي5893

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبيحسن محروس فهيم محمد5894

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيحسن محسن علي عبد العزيز5895

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.86تطبيقيحسن محمد جميل حسن حسين5896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيحسن محمد سامي عبد الحسين5897

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.43علميحسن محمد سعيد عبد الحسين علي5898

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيحسن محمد صالح عبيد5899

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.71تطبيقيحسن محمد عبد خضير5900

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيحسن محمد عبيد الصلخي5901

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.00احيائيحسن محمد علوان حسين5902

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.57احيائيحسن محمد علي بهلول عمران5903

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57احيائيحسن محمد علي حشيش5904

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.43تطبيقيحسن محمد علي كريم5905

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 64.86ادبيحسن محمد عليوي خنياب5906

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.00ادبيحسن محمد فرج احمد5907
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.14احيائيحسن محمد كاظم معيلي5908

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.43ادبيحسن محمدعلي قاسم حسن5909

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.86ادبيحسن محمود عبد عصواد5910

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 66.43علميحسن محمود عبدالحسن زغير5911

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 79.14ادبيحسن مرعي هليم ربع5912

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57تطبيقيحسن مروان خليل مجيد5913

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيحسن مزهر عبد كاطع5914

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 71.71ادبيحسن مزهر عطوان شدل5915

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 66.14ادبيحسن مشتاق احمد جاسم5916

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 66.29ادبيحسن مصطفى علي دهروب5917

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 74.29ادبيحسن مطر حمد عبدهللا5918

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71ادبيحسن مطشر مسير ناصر5919

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.14ادبيحسن مطلك حسن هالل5920

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيحسن معروف حافظ نعمه5921

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيحسن مقداد دارخان ملك5922

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.71احيائيحسن مكي كامل هادي5923

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.71ادبيحسن منهل عبد الحسن حسون5924

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71تطبيقيحسن مهدي صالح عبدهلل5925

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيحسن مهدي وحيد عطيه5926

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.29علميحسن مهيدي صالح سبود5927

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.57احيائيحسن موحان فتين مراد5928

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.71تطبيقيحسن موسى عبد ذكر5929

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.00ادبيحسن موسى محمود عبدهللا5930

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 59.00احيائيحسن موفق عبود نور5931

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 79.29احيائيحسن موفق عطا حمد5932

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.43تطبيقيحسن مؤيد عبود فليح5933

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.14احيائيحسن مؤيد هاتف سلمان5934

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00علميحسن ميثم عبد المحسن غانم5935

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.14تطبيقيحسن ميثم محمد علي5936

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 72.00احيائيحسن ميري شراد بريدي5937

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 62.00ادبيحسن ناصر بدر سلمان5938

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.57احيائيحسن ناصر شرامه جاسم5939

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.86تطبيقيحسن ناظم كريم جاسم5940
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيحسن نجم صديق توفيق5941

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 68.29تطبيقيحسن نجم عبد رسن5942

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 77.43تطبيقيحسن نزار منذور عباس5943

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 64.71احيائيحسن نشوان محمود مجيد5944

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.71احيائيحسن نعمه عبيس علي5945

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71ادبيحسن نعيم منشد دبيس5946

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 70.43علميحسن نهاد حسن موسى5947

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.29احيائيحسن نوزاد صابر حسين5948

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.29احيائيحسن هادي جابر جاسم5949

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.57تطبيقيحسن هادي داخل سلمان5950

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميحسن هادي رحم عبيد5951

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00ادبيحسن هادي صالح هادي5952

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 70.57ادبيحسن هادي عباس حسين5953

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.86تطبيقيحسن هادي عبد الكريم حسين5954

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29علميحسن هادي عزيز هادي5955

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 68.43ادبيحسن هادي علوان حسين5956

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيحسن هادي علي حمزه5957

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 59.14ادبيحسن هادي عواده جياد5958

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.86تطبيقيحسن هادي كاظم جبر5959

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 75.86علميحسن هادي كاظم حمد5960

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 88.86تطبيقيحسن هادي مكطوف بشاره5961

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميحسن هادي هندي عبود5962

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.00تطبيقيحسن هاشم فليح شجر5963

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.57ادبيحسن هاشم كاظم حسن5964

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.14تطبيقيحسن هاني سعدون بشاره5965

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.86علميحسن هاني طه جايد5966

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيحسن هشام سالم مالحسين5967

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.57تطبيقيحسن واثق حسن مجهول5968

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيحسن ياسين جاسم محمد5969

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.86احيائيحسن ياسين حسين محل5970

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.43تطبيقيحسن ياسين خيرهللا عبادي5971

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.57علميحسن ياسين طاهر شنون5972

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 77.00علميحسن يوسف يعقوب الكنعاني5973
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.29ادبيحسناء أنس محمود محمدعلي5974

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.14ادبيحسناء شاكر محمود حيدر5975

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيحسناء ظاهر حبيب مكي5976

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.14ادبيحسناء عبدالعظيم كاظم عباس5977

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.29ادبيحسناء هادي صالح محسن5978

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيحسنه عوني عبد هللا خلف5979

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 65.57احيائيحسنين احمد ناجي نعمه5980

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيحسنين برير سلمان جابر5981

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.57علميحسنين جاسم ارحيم زايد5982

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 67.14علميحسنين جبار عاصي عليخ5983

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيحسنين جبار قاسم كرم5984

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00احيائيحسنين حبيب حسون عبيد5985

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 63.00ادبيحسنين حسون حميد عمران5986

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيحسنين حمد حمزه شمخي5987

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.57ادبيحسنين حميد فالح عبدالرحيم5988

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.14علميحسنين خالد حميد مجيد5989

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.57احيائيحسنين خالد منديل محمد5990

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.86ادبيحسنين راضي عبد حمزه5991

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 68.57ادبيحسنين سعد عبدهللا فرج5992

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29علميحسنين عباس حضيري عبدهللا5993

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.57تطبيقيحسنين عباس حميد محمد5994

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.00احيائيحسنين عبد الجليل عبد المحسن ربح5995

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.14علميحسنين عبد علي فاضل سلمان5996

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 75.14علميحسنين عبدالعظيم عبدالكريم محمد5997

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.86تطبيقيحسنين عبدالكريم شامل عبد5998

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14احيائيحسنين عبدهللا صالح محمود5999

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.86تطبيقيحسنين عالء جبر جاسم6000

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.43تطبيقيحسنين عالء حمود حطاب6001

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 72.86علميحسنين عالء رزاق علي6002

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 89.14علميحسنين عالوي عبد االمير عباس6003

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.86احيائيحسنين علي اسعد حسن6004

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميحسنين علي حبيب كاظم6005

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيحسنين علي حسين عبدالحسين6006
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.14تطبيقيحسنين علي زاجي عباس6007

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.00علميحسنين علي سعيد كريم6008

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.43تطبيقيحسنين علي شاكر هاشم6009

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.71احيائيحسنين علي طعيمه شتيت6010

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيحسنين علي عبداالمير عاصي6011

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.57تطبيقيحسنين علي مهدي عبدالحسين6012

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.43تطبيقيحسنين عماد معتوق حسين6013

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 67.00احيائيحسنين عمار حسوني عبدهللا6014

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 71.57ادبيحسنين فالح لطيف طالب6015

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.29احيائيحسنين فليح عبد ساجت6016

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 65.57احيائيحسنين فؤاد بشير حميد6017

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيحسنين كاظم فرهود ياسر6018

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.29علميحسنين كاظم ناصر مجبل6019

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيحسنين كريم جاسم كاظم6020

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.86ادبيحسنين محمد جاسم زبون6021

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29ادبيحسنين محمد طعمه جياد6022

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 75.71علميحسنين محمد عبدالجبار كاطع6023

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيحسنين محمد عبود خضير6024

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.43احيائيحسنين مزهر برهان حنوان6025

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.57تطبيقيحسنين مضر مجيد عبداالمير6026

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 74.71ادبيحسنين مهدي حسن حبيب6027

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.29احيائيحسنين مهدي صالح مهدي6028

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.14علميحسنين مؤيد ثامر اسحاق6029

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 70.57احيائيحسنين مؤيد غازي مصحب6030

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 65.86تطبيقيحسنين مؤيد قادر عبدالحسين6031

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيحسنين نعمان موسى كاظم6032

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيحسنين هادي غازي بحر6033

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيحسنين وليد مجيد جاسم6034

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.86ادبيحسنين يحيى عبد هللا اسماعيل6035

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00احيائيحسين ابراهيم طه حسين6036

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 72.29احيائيحسين ابراهيم علي حسين6037

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيحسين ابراهيم فاضل عبدهللا6038

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 74.69احيائيحسين ابراهيم كاظم احمد6039
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيحسين احسان فخري جاسم6040

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.71ادبيحسين احمد الوس ماهود6041

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14علميحسين احمد جارح رهيج6042

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.71احيائيحسين احمد جاسم محمد6043

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.14ادبيحسين احمد حسين حميدي6044

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.71احيائيحسين احمد حسين عباس6045

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.29ادبيحسين احمد حسين علي6046

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.43احيائيحسين احمد حسين محمد6047

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 68.71تطبيقيحسين احمد خالد ابراهيم6048

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيحسين احمد رجا حسين6049

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.14ادبيحسين احمد سالم احمد6050

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 64.71تطبيقيحسين احمد سالم عبد6051

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.29تطبيقيحسين احمد سدخان مشعل6052

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 71.29علميحسين احمد سطام حمد6053

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيحسين احمد صالح عبيد6054

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 71.86احيائيحسين احمد عبد االمير خليل6055

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيحسين احمد عبدالجبار محمدعلي6056

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.00علميحسين احمد عبدالساده مناتي6057

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيحسين احمد غازي السعيد6058

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.29علميحسين احمد غازي زاهي6059

قسم السيارات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 65.86تطبيقيحسين احمد غازي عباس6060

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43تطبيقيحسين احمد لفتة خميس6061

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00احيائيحسين احمد محيسن جبر6062

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيحسين احمد هصاري ناصر6063

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.29احيائيحسين ادريس محمد احمد6064

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.57علميحسين ازاد حسن محمد6065

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.10تطبيقيحسين اسامة حسين قمر6066

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29علميحسين اسعد زغير عبد هللا6067

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.57تطبيقيحسين اسعد عبد الهادي وهام6068

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة بابل 64.57تطبيقيحسين اسعد محسن عبد الحسين6069

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.29ادبيحسين اكرم ثابت عزيز6070

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيحسين المهدي علي سالم ظاهر6071

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.29احيائيحسين الياس علي قنبر6072
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قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.00احيائيحسين امجد حميد عبود6073

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.00علميحسين امين اذياب اعكاب6074

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.86ادبيحسين امين ذنون صالح6075

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة واسط 65.71تطبيقيحسين امين علي حزام6076

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.43علميحسين انتظار راضي عبدعلي6077

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.29تطبيقيحسين اياد جاسم حسين6078

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 84.14علميحسين اياد نعيم مجيد6079

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.86احيائيحسين أحمد حسن حسون6080

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.43ادبيحسين باسم جاسم زاير6081

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.71تطبيقيحسين باسم حميد عيدان6082

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.71ادبيحسين باسم كامل محسن6083

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.43احيائيحسين باسم محسن جبر6084

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.29تطبيقيحسين بردي حسين محمد6085

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيحسين بشار هالل شيوب6086

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 67.29احيائيحسين بشير جواد حسن6087

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29احيائيحسين بهاء هادي جواد6088

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43ادبيحسين توفيق صمد خضر6089

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71تطبيقيحسين توفيق هاشم عبدهللا6090

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00احيائيحسين ثائر جليل حسين6091

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.29ادبيحسين جابر حمود رشم6092

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.29علميحسين جاسب ماجد ياسين6093

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.71احيائيحسين جاسم جودة عبود6094

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00علميحسين جاسم حسين ناصر6095

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيحسين جاسم رحيم حسين6096

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.86احيائيحسين جاسم ساهي سعد6097

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيحسين جاسم عبدالكاظم حسين6098

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيحسين جاسم علي بدع6099

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.86ادبيحسين جاسم علي عبد6100

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.29تطبيقيحسين جاسم فليح تريخي6101

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.71ادبيحسين جاسم محمد حسين6102

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57علميحسين جاسم محمد سكران6103

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.14ادبيحسين جاسم محمد كاظم6104

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.71تطبيقيحسين جامل يدام مسير6105
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيحسين جبار جواد كاظم6106

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 82.14علميحسين جبار حسن لفته6107

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.43علميحسين جبار حنون طاهر6108

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيحسين جبار محمد حمود6109

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيحسين جبار ناهي كريم6110

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.29علميحسين جثير حسين محمد6111

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 73.43احيائيحسين جعفر نجم عبد6112

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيحسين جالل عبدهللا محسن6113

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86احيائيحسين جليل جواد كطان6114

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.83ادبيحسين جليل دايخ عبد الرضا6115

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيحسين جليل راشد عبد6116

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.43تطبيقيحسين جمال عبد الحسن احمد6117

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.71ادبيحسين جمال محيسن شعبان6118

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 63.00ادبيحسين جمعه عبد صالح6119

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.57تطبيقيحسين جميل حاوي علوان6120

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.43ادبيحسين جميل رحمه جبر6121

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 58.14ادبيحسين جميل ظالم هامل6122

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيحسين جميل فليح حسن6123

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.03تطبيقيحسين جميل كاطع فليح6124

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيحسين جواد كاظم اصغير6125

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00احيائيحسين جواد كاظم جاسم6126

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 73.57احيائيحسين جواد كاظم شمخي6127

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.00احيائيحسين جواد كاظم الزم6128

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميحسين حاتم فهد درويش6129

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 76.00ادبيحسين حازم اسماعيل جواد6130

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 62.00احيائيحسين حازم حسن هالل6131

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 73.14ادبيحسين حازم حسين علي6132

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيحسين حاكم طعمه فرحان6133

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقيحسين حامد جعاز عبد6134

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 64.29ادبيحسين حامد شكر محمود6135

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.00ادبيحسين حامد عزيز حسين6136

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.57علميحسين حامد علي جعفر6137

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيحسين حامد ناجي حمد6138
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.43احيائيحسين حبيب ابراهيم شهادي6139

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.00تطبيقيحسين حسام محمد حربي6140

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيحسين حسن بنات دلي6141

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 74.86ادبيحسين حسن رضا حسون6142

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 58.29تطبيقيحسين حسن عبد الحسين راضي6143

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيحسين حسن عبيد شالكه6144

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.00ادبيحسين حسن عجيل صخي6145

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.86تطبيقيحسين حسن عمران موسى6146

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.86ادبيحسين حسن كاظم علي6147

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيحسين حسن كامل حمزه6148

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.14ادبيحسين حسن محمد بدر6149

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.57احيائيحسين حسن هادي عبد6150

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.43ادبيحسين حكمت جواد عودة6151

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29احيائيحسين حليم حواس عطشان6152

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 66.86تطبيقيحسين حمدان جاسم كريم6153

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.43ادبيحسين حمزة جاسم غانم6154

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميحسين حمزة عبد الرضا عودة6155

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيحسين حمزه جواد كاظم6156

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيحسين حمزه عبدعون محمد6157

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيحسين حمزه غفور عبدالرحمن6158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيحسين حمزه قاسم غايب6159

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيحسين حمود هادي حسين6160

قسم التربية االسالمية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 60.14احيائيحسين حمودي شطنان عبد6161

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71احيائيحسين حمودي عبدالزهره جابر6162

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 60.14تطبيقيحسين حميد جبر عويمر6163

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 75.00احيائيحسين حميد حسين كاظم6164

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيحسين حميد رميح عوده6165

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.00ادبيحسين حميد سوادي علي6166

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيحسين حميد عبد الحسين عوده6167

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.86احيائيحسين حميد عبدالمجيد معتوق6168

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.57تطبيقيحسين حميد عبيس حمد6169

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 95.14علميحسين حميد عطيه غانم6170

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00ادبيحسين حميد علي حسين6171
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قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.57تطبيقيحسين حميد قاسم جالب6172

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.86ادبيحسين حميد مجهول عبد6173

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيحسين حميد ميس محيسن6174

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيحسين حميد هوبي عبدهللا6175

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.29ادبيحسين حميد يعكوب نعيمه6176

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.29احيائيحسين حيدر جابر هاني6177

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 78.71تطبيقيحسين حيدر جاعل داود6178

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.43احيائيحسين حيدر حسين حيدر6179

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيحسين حيدر حسين عبد علي6180

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيحسين حيدر ذياب شالكه6181

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 81.57احيائيحسين حيدر عايز محسن6182

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحسين حيدر عبد الرسول جاسم6183

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 73.29احيائيحسين حيدر عبد سلمان6184

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.57احيائيحسين حيدر عبدالحسين عبيد6185

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيحسين حيدر عنبر محمد6186

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86احيائيحسين حيدر فاضل محسن6187

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيحسين حيدر محسن منسي6188

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيحسين حيدر وناس عبد6189

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحسين حيدر ياسر عمير6190

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.86احيائيحسين خالد جميل محمد6191

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.29تطبيقيحسين خالد حسن جغيني6192

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.71تطبيقيحسين خالد عبد اللطيف ناصر6193

قسم البيئة والتلوث- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.29علميحسين خالد عبدالهادي عبدالزهره6194

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.14احيائيحسين خالد علي حسين6195

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.86تطبيقيحسين خالد كاظم خلف6196

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.00ادبيحسين خالد هربود سبيع6197

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 76.00تطبيقيحسين خزعل زغير حمود6198

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.43ادبيحسين خضر حسين عبدهللا6199

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 87.86علميحسين خضر زينل داود6200

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43تطبيقيحسين خضير حسين علي6201

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحسين خضير محار عيال6202

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 83.29علميحسين خضير محمد علي6203

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.00ادبيحسين خلف عبد فرج6204
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيحسين خلف كاظم ساجت6205

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.43ادبيحسين خليل ابراهيم حسن6206

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.86تطبيقيحسين خليل جاسم محمد6207

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيحسين خوام ياسين مجلي6208

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86تطبيقيحسين خيري عودة وحيد6209

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.29تطبيقيحسين داخل عبد الرضا حسين6210

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.86ادبيحسين داود صالح حمودي6211

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيحسين دعير حلو حافظ6212

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43تطبيقيحسين دعيل خفي مطير6213

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيحسين ذياب صالح كريدي6214

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيحسين راشد حسين علي6215

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.71تطبيقيحسين راضي بريسم هليل6216

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14تطبيقيحسين راضي حسن علي6217

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 62.43تطبيقيحسين راضي عرار دويح6218

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيحسين راضي عوده حلو6219

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.86احيائيحسين راضي محمد حسين6220

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيحسين رائد هادي كريم6221

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 67.14احيائيحسين رحم جبر عكار6222

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.00تطبيقيحسين رحمن جاسم محمد6223

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيحسين رحمن عبود عمر6224

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 77.71احيائيحسين رحيم جاسم كاصد6225

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.43ادبيحسين رحيم خنيطل عبدالعباس6226

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيحسين رحيم سعدون جعفر6227

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحسين رحيم صبر جبينه تمر6228

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00علميحسين رحيم عبود فالح6229

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.00تطبيقيحسين رحيم فنجان رفاس6230

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.71احيائيحسين رزاق زغير حسين6231

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 73.43احيائيحسين رزاق سهيل داغر6232

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيحسين رزاق عبدالحسن جاسم6233

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.43احيائيحسين رسمي مهدي جوالن6234

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.00احيائيحسين رضا سلمان عناد6235

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57تطبيقيحسين رضا عبد علي غزاي6236

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 88.86علميحسين رعد خلف خضير6237
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيحسين رعد عباس ناهي6238

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.71تطبيقيحسين رعد عبدهللا مؤنس6239

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.57ادبيحسين رميض وادي حاشوش6240

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57تطبيقيحسين رياض حسين عسر6241

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 73.71تطبيقيحسين رياض ماضي خلف6242

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.29تطبيقيحسين زاهي عبد الرزاق علي6243

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.57تطبيقيحسين زهير كامل جوده6244

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.71ادبيحسين زيد جليل محي6245

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.86تطبيقيحسين ساجت حمادي لفته6246

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 62.14ادبيحسين ساجد محمد خالص6247

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيحسين سالم حسين عاتي6248

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 69.00احيائيحسين سالم خضير محمد6249

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.00تطبيقيحسين سالم عبدالكريم سالم6250

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 85.86تطبيقيحسين سالم غافل فرحان6251

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيحسين سامي بحت فرحان6252

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 77.00تطبيقيحسين ستار جبار راضي6253

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيحسين ستار جبار ساجت6254

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.14علميحسين ستار جسام محمد6255

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43تطبيقيحسين ستار سعدون عوده6256

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.29ادبيحسين سجاد جدوع كاظم6257

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميحسين سرحان عبيد كرم6258

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميحسين سعد ابراهيم عيسى6259

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 76.57ادبيحسين سعد حسين علي6260

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبيحسين سعد حميد حمزه6261

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.29ادبيحسين سعد درويش فاضل غدير6262

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحسين سعد صابر عبيد6263

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.00تطبيقيحسين سعد عباس عبد6264

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 78.29ادبيحسين سعد غني حسن6265

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86احيائيحسين سعد كاطع محمد6266

قسم الرياضيات- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 59.29تطبيقيحسين سعد كاظم عباس6267

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.71احيائيحسين سعد مطر طرفه6268

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.43احيائيحسين سعد منصور حسين6269

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيحسين سعدون حسين خثي6270
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيحسين سعدون علوان جاسم6271

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 75.00علميحسين سعدون فالح حسين6272

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيحسين سعود زمزوم عبدهللا6273

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.00احيائيحسين سعيد عاجل جياد6274

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00ادبيحسين سعيد عبدهللا احمد6275

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.43علميحسين سعيد عبيد عواد6276

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.14ادبيحسين سعيد فرحان دليم6277

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.14علميحسين سعيد ياسر عبيد6278

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.86تطبيقيحسين سالم جاسم حسن6279

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00احيائيحسين سالم عبد الرزاق سالم6280

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.00احيائيحسين سالم موحان نايف6281

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 74.86تطبيقيحسين سلمان جبر حدوان6282

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.67احيائيحسين سلمان عبد حسين6283

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 78.00علميحسين سلمان كاظم عباس6284

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.57تطبيقيحسين سليم وحيد صالح6285

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.14تطبيقيحسين سمير جبار طعمه6286

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.43تطبيقيحسين سمير سهيل نجم6287

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميحسين سمير عباس محمود6288

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.71ادبيحسين سمير ناجي اسماعيل6289

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيحسين سويف لعيوس مبارك6290

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 91.29علميحسين شاطي ريسان هاشم6291

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علميحسين شاكر ثامر شهاب6292

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 60.29ادبيحسين شاكر جعاز نعمه6293

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.71علميحسين شاكر زغير بجاي6294

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43تطبيقيحسين شاكر عباس نعيم6295

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيحسين شاكر عبد االمير حسين6296

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.00ادبيحسين شاكر عبد الحسين كاطع6297

عام- كلية القانون - جامعة واسط 61.14ادبيحسين شاكر عبود جبر6298

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.00ادبيحسين شاكر محمود طلب6299

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.86احيائيحسين شاكر محيسن عليوي6300

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 76.71تطبيقيحسين شريف عبدالنبي جابر6301

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71تطبيقيحسين شهيد عباس سهر6302

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحسين شهيد محسن ناصر6303
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قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71احيائيحسين شهيد محمد شهيد6304

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 63.43علميحسين شويع عباس حمد6305

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 70.43تطبيقيحسين صابر عبد الحسين علي6306

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43احيائيحسين صادق تكليف سعيد6307

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 79.71تطبيقيحسين صادق جبار عواد6308

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميحسين صادق خطاب حسن6309

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 67.86ادبيحسين صادق شاكر عبيد6310

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.29تطبيقيحسين صادق محمد امين6311

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيحسين صالح جهاد عبدالزهره6312

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.14تطبيقيحسين صالح حسن كاظم6313

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيحسين صالح سلمان عبدهللا6314

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.00تطبيقيحسين صالح عبدالزهره محمد6315

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.83ادبيحسين صالح عبدالمجيد احمد6316

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.00احيائيحسين صالح مهدي حسين6317

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيحسين صالح مهدي عبد6318

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيحسين صباح جواد كاظم6319

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيحسين صباح عبدهللا خلف6320

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيحسين صبار شريف مانع6321

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 53.43تطبيقيحسين صبار عزارة كاظم6322

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00علميحسين صفاء عوج عاجب6323

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00تطبيقيحسين صفاء كاظم جابر6324

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 69.00احيائيحسين صالح حسن مزيود6325

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميحسين صالح عبدالحسين مهدي6326

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيحسين صالح هادي عبادي6327

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.00تطبيقيحسين ضغير ريه نعيمه6328

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 88.57تطبيقيحسين طارش عبد عوده6329

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71احيائيحسين طارق عبد عمران6330

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.57تطبيقيحسين طارق وريوش لعيبي6331

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.29تطبيقيحسين طالب حسين موسى6332

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 65.14تطبيقيحسين طالب رحيم خليفة6333

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 61.14احيائيحسين طالب عبد الرزاق عبد هللا6334

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 66.00علميحسين طالب عكله علي6335

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيحسين طالب كاظم عبد6336
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميحسين طاهر حسين جاسم6337

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29ادبيحسين طالل حسين عبدهللا6338

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 69.00ادبيحسين طالل عبد الزهره حمد6339

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيحسين طه مالك كاظم6340

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.29تطبيقيحسين ظافر صبر فريح6341

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.00احيائيحسين عادل حبيب عمران6342

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.00تطبيقيحسين عادل حسون عبد6343

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيحسين عادل خيون عباس6344

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57تطبيقيحسين عادل ذرب مشري6345

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبيحسين عادل رمضان حسين6346

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.43احيائيحسين عادل سلمان عبد6347

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57احيائيحسين عادل طاهر بغيه6348

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيحسين عادل كاظم عباس6349

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائيحسين عادل كريم هادي6350

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 64.29تطبيقيحسين عادل مهدي صالح6351

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.00ادبيحسين عارف مصطفى شنيار6352

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 64.71احيائيحسين عامر صبار لطوفي6353

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.57تطبيقيحسين عامر عبود راضي6354

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.43احيائيحسين عامر كاظم كريم6355

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.57علميحسين عامر كريم عبيد6356

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43احيائيحسين عايد كريم حسون6357

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.86علميحسين عبادي ناصر حسين6358

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.00ادبيحسين عباس جاسم محمد6359

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 62.00تطبيقيحسين عباس حميد عبد6360

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.57احيائيحسين عباس طالب كاظم6361

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.29احيائيحسين عباس عبد الرحمن حسون6362

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.51احيائيحسين عباس عبد العزيز جبر6363

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.14تطبيقيحسين عباس عبدهللا فياض6364

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيحسين عباس عبيد دخيل6365

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14احيائيحسين عباس عواد كاظم6366

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيحسين عباس عيداوي حرج6367

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 90.00احيائيحسين عباس قاسم حسن6368

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.00احيائيحسين عباس كريم عجيل6369
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحسين عباس مرود جاسم6370

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيحسين عباس هادي بندر6371

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.14احيائيحسين عبد االمام ثامر ثامري6372

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 95.00علميحسين عبد االمير حبيب خلف6373

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.57علميحسين عبد االمير مطرود جابر6374

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.29تطبيقيحسين عبد الحسن طالب هليب6375

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.57تطبيقيحسين عبد الحسين علي جوار6376

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 78.14احيائيحسين عبد الرزاق جاسم علي6377

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيحسين عبد الرزاق هالل فتات6378

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.00احيائيحسين عبد الستار جبار خليف6379

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقيحسين عبد الكاظم عبد هللا بطي6380

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57تطبيقيحسين عبد الكريم محمد عبد6381

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 94.60احيائيحسين عبد هللا ابراهيم حلو6382

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.57علميحسين عبد هللا محمد دحام6383

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 77.86ادبيحسين عبد المنعم سعيد توفيق6384

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 69.71تطبيقيحسين عبد جاسم دليمي6385

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.43ادبيحسين عبد زاير بداي6386

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.14ادبيحسين عبد علي سوادي عبد هللا6387

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.86ادبيحسين عبد علي صيهود شريت6388

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.43احيائيحسين عبد فهد حسين6389

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيحسين عبد مهوس منخي6390

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.43تطبيقيحسين عبداالمير اسماعيل صالح6391

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.00ادبيحسين عبدالثاني علي حسين6392

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.29احيائيحسين عبدالجبار جرجيس محمد6393

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.00تطبيقيحسين عبدالجبار حسين محمدسعيد6394

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.86احيائيحسين عبدالجبار فارس نعمان6395

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29احيائيحسين عبدالحسن حسين خلوهن6396

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.29تطبيقيحسين عبدالحسن حنون مشالي6397

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.00علميحسين عبدالحسن خطاب عمر6398

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيحسين عبدالخضر شهل رومي6399

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.43علميحسين عبدالرزاق مجيد عبدالحسين6400

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيحسين عبدالرزاق يوسف سعد6401

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.29علميحسين عبدالرضا جواد كاظم6402
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.00علميحسين عبدالرضا حميدي المالكي6403

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.43علميحسين عبدالرضا سعدون محمد6404

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحسين عبدالرضا عبد علي خالد6405

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميحسين عبدالرضا موسى حسن6406

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.86تطبيقيحسين عبدالزهرة نجدي عجيمي6407

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيحسين عبدالزهره كاظم عبدالمهدي6408

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيحسين عبدالساده غانم فرحان6409

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.57ادبيحسين عبدالستار حسين جبر6410

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.14ادبيحسين عبدالعباس راشد سعيد6411

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.71ادبيحسين عبدالعظيم جاسم جواد6412

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيحسين عبدالقادر مهدي صالح6413

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.71ادبيحسين عبدالكاظم طه مسفر6414

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.00احيائيحسين عبدالكاظم عبد كاظم6415

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57احيائيحسين عبدالكريم عباس حسن6416

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 76.86علميحسين عبدالكريم علوان سهيل6417

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيحسين عبدهللا خوير ياسر6418

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.57احيائيحسين عبدهللا صالح شيحان6419

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.00تطبيقيحسين عبدهللا طالب شهاب6420

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 76.71تطبيقيحسين عبدهللا محمد مال هللا6421

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيحسين عبدهللا مطر عمران6422

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 67.14ادبيحسين عبدهللا منسي ساجت6423

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.14ادبيحسين عبدهللا ياسين طارش6424

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.29تطبيقيحسين عبدالمهدي نصيف جاسم6425

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.29تطبيقيحسين عبدعلي كاظم ناهي6426

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيحسين عبيد دحام معله6427

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.43ادبيحسين عبيد اليج حافظ6428

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.29احيائيحسين عجيل شذر مروان6429

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.00تطبيقيحسين عدنان حسين علوان6430

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 81.00ادبيحسين عدنان شعن كاظم6431

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57ادبيحسين عدنان كامل سلومي6432

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيحسين عدنان محمد عويد6433

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00احيائيحسين عدنان موزان بشاره6434

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيحسين عدنان ناصر حسين6435

866 من 195صفحة 
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.86علميحسين عدنان نون جنام6436

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.43احيائيحسين عدنان وهيب خلف6437

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبيحسين عزيز عبد عزيز6438

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيحسين عطا فضاله عوده6439

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 61.00تطبيقيحسين عطوان عجرش بليبص6440

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيحسين عظيم خواف ظاهر6441

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيحسين عقيل جاسم محمد6442

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيحسين عالء حامد درويش6443

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14ادبيحسين عالء حسين رهيف6444

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 73.29احيائيحسين عالء حسين عبد العلي6445

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيحسين عالء حسين عطيه6446

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.71تطبيقيحسين عالء راضي عبد6447

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميحسين عالء سليم ناصر6448

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيحسين عالء عبد الحسين حمزة6449

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 65.00احيائيحسين عالء عبد فرحان6450

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيحسين عالء كامل عبد6451

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43تطبيقيحسين عالء كامل علي6452

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.71احيائيحسين عالء مجيد حميد6453

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86تطبيقيحسين عالء محمد احمد6454

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيحسين عالء محمد مدلول6455

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.86احيائيحسين عالء ياسين جدوع6456

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 61.57احيائيحسين عالء يوسف عبدالرضا6457

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.14احيائيحسين عالوي بجاي عالوي6458

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيحسين عالوي حسان زعيط6459

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائيحسين عالوي شريف رحم6460

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.29تطبيقيحسين عالوي عبد الزهره طراد6461

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيحسين علوان عبد طوفان6462

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميحسين علي ابراهيم اسعيد6463

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيحسين علي ابراهيم عبود6464

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.57احيائيحسين علي ابراهيم محمد6465

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.00علميحسين علي ابراهيم محمد علي6466

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.29تطبيقيحسين علي احسان بكر6467

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبيحسين علي اسماعيل عجر6468

866 من 196صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.29احيائيحسين علي اصغر صالح مصطفى6469

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.14احيائيحسين علي اكبر جمعه اكبر6470

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57احيائيحسين علي اهالل امطير6471

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيحسين علي بجاي جعفر6472

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميحسين علي بردان اسود6473

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57احيائيحسين علي جابر غانم6474

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.86تطبيقيحسين علي جابر فاضل6475

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيحسين علي جابر كاظم6476

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.14تطبيقيحسين علي جاسم محمد6477

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.14ادبيحسين علي جاسم محمد6478

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيحسين علي جبار جهاد6479

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.43علميحسين علي جبار منشد6480

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 83.00تطبيقيحسين علي جبوري عبد علي6481

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 62.00علميحسين علي جعفر علي6482

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائيحسين علي جعفر ناجي6483

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.14ادبيحسين علي جفات حسون6484

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 65.00تطبيقيحسين علي جليل بصري6485

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.71تطبيقيحسين علي جواد عبد الكريم6486

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00تطبيقيحسين علي جواد عبدالعالي6487

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيحسين علي جواد عمران6488

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيحسين علي جواد يوسف6489

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.86ادبيحسين علي حازم متعب6490

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.86احيائيحسين علي حامد صكر6491

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.57تطبيقيحسين علي حبيب حسين6492

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيحسين علي حبيب مجيد6493

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.00تطبيقيحسين علي حسن مصطفى6494

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميحسين علي حسن مهدي6495

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 70.57تطبيقيحسين علي حسين جبر6496

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.29احيائيحسين علي حسين جعفر6497

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيحسين علي حسين جعفر6498

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.86تطبيقيحسين علي حسين خضير6499

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43تطبيقيحسين علي حسين خليل6500

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29احيائيحسين علي حسين دخيل6501

866 من 197صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 81.57تطبيقيحسين علي حسين عبيد6502

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.86ادبيحسين علي حسين عطيه6503

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 80.57احيائيحسين علي حسين علي6504

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 92.71علميحسين علي حسين علي6505

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 84.57تطبيقيحسين علي حسين علي6506

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.43تطبيقيحسين علي حسين علي6507

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86احيائيحسين علي حسين عوده6508

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.29ادبيحسين علي حسين فلحي6509

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.00تطبيقيحسين علي حسين كاظم6510

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.00احيائيحسين علي حسين محمد6511

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.00تطبيقيحسين علي حسين محمد علي6512

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيحسين علي حسين مزهر6513

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 68.43علميحسين علي حسين مشاري6514

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.86احيائيحسين علي حسين موسى6515

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 59.00تطبيقيحسين علي حسين نجم6516

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86علميحسين علي حمزه عباس6517

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.43علميحسين علي حمزه يوسف6518

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71ادبيحسين علي حنون هاشم6519

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 81.00احيائيحسين علي خبار عكش6520

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 77.71احيائيحسين علي خضر ابراهيم6521

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.43ادبيحسين علي خلف رسن6522

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.14ادبيحسين علي خليف محمد6523

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 73.57احيائيحسين علي خليل سلطان6524

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 83.29احيائيحسين علي داود سلمان6525

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 63.86ادبيحسين علي دبوس عبود6526

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.86ادبيحسين علي دعيبل فهد6527

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.14علميحسين علي راشد محيي6528

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.14تطبيقيحسين علي رحمه زوير6529

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيحسين علي رزاق مجلي6530

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 81.86علميحسين علي رزوقي حمزه6531

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.43علميحسين علي رشيد اسكندر6532

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيحسين علي رميض هادي6533

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيحسين علي زبال هذال6534

866 من 198صفحة 
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 80.57علميحسين علي ساقي محمد6535

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيحسين علي سالم عبد6536

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.86تطبيقيحسين علي سعد حمادي6537

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 62.00احيائيحسين علي سعدون طاهر6538

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 73.43احيائيحسين علي سلمان عويد6539

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.14تطبيقيحسين علي سودان احمد6540

عام- كلية القانون - جامعة واسط 64.29ادبيحسين علي شاكر حمودي6541

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.00احيائيحسين علي شريف مطر6542

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.29تطبيقيحسين علي شهد عبد6543

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57احيائيحسين علي صادق عبد علي6544

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.00احيائيحسين علي صادق محمد6545

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.00ادبيحسين علي صبار سعدون6546

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.86احيائيحسين علي صبار محيسن6547

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.29احيائيحسين علي ضاري رزوقي6548

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.86تطبيقيحسين علي طاهر حنون6549

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائيحسين علي عاصي الميالجي6550

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.43احيائيحسين علي عبد اسود6551

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيحسين علي عبد الجليل جويد6552

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29احيائيحسين علي عبد الجليل رشيد6553

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.14علميحسين علي عبد الحسين جازع6554

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 58.29ادبيحسين علي عبد الحسين جاسم6555

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.43احيائيحسين علي عبد الحسين غالي6556

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيحسين علي عبد الحسين مهدي6557

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71علميحسين علي عبد الزهرة عبد الحسن6558

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.00احيائيحسين علي عبد الكريم علي6559

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 64.00تطبيقيحسين علي عبد جبر6560

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.86تطبيقيحسين علي عبد شعواط6561

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيحسين علي عبد صالح6562

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.00ادبيحسين علي عبد علي6563

قسم التصميم- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 60.57علميحسين علي عبد علي6564

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.43ادبيحسين علي عبد كاطع6565

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.14علميحسين علي عبدالحسين حمدوش6566

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.86تطبيقيحسين علي عبدالحسين محمد6567
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.57احيائيحسين علي عبدالحسين مسلم6568

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.57احيائيحسين علي عبدالرزاق عبدعلي6569

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29علميحسين علي عبدالرضا حمزه6570

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيحسين علي عبدالزهره جبار6571

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.71تطبيقيحسين علي عبدالساده عطيه6572

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيحسين علي عبدالعباس مزهر6573

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيحسين علي عبدهللا خضر6574

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 77.86علميحسين علي عبدهللا رشيد6575

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.29تطبيقيحسين علي عبدالواحد ابراهيم6576

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57تطبيقيحسين علي عجيل سمير6577

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 73.86احيائيحسين علي عدنان عباس6578

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 66.57احيائيحسين علي عزيز حسين6579

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.00تطبيقيحسين علي عكار عبد هللا6580

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.71علميحسين علي عواد عيدان6581

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 68.86احيائيحسين علي عوفي علي6582

قسم االذاعة والتلفزيون- كلية األعالم - جامعة ذي قار 58.00احيائيحسين علي عويز بحيلج6583

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.14احيائيحسين علي عياش بطي6584

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.29ادبيحسين علي غازي فنجان6585

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيحسين علي غالب مجيد6586

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيحسين علي غضبان سالم6587

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.00ادبيحسين علي فاضل علوان6588

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيحسين علي فرحان فليح6589

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 79.00احيائيحسين علي فرحان كاطع6590

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيحسين علي فرحان مذكور6591

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.14احيائيحسين علي فياض حمادي6592

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.86ادبيحسين علي كاطع سيد6593

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 78.14تطبيقيحسين علي كاظم بدن6594

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.00تطبيقيحسين علي كاظم جميعي6595

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيحسين علي كاظم جواد6596

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.71تطبيقيحسين علي كاظم جوي6597

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.43علميحسين علي كاظم سبتي6598

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 67.00ادبيحسين علي كاظم عبدهللا6599

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيحسين علي كاظم عبيس6600
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علميحسين علي كاظم كعاع6601

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 83.57احيائيحسين علي كاظم محمد6602

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 70.00تطبيقيحسين علي كريم دهش6603

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيحسين علي كريم مهن6604

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.14تطبيقيحسين علي الزم عبيد6605

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيحسين علي لفتة سلومي6606

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.86ادبيحسين علي مجبل ابراهيم6607

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.29تطبيقيحسين علي مجبل مروشن6608

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 88.57علميحسين علي مجول قلم6609

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيحسين علي محسن عبد6610

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.57احيائيحسين علي محسن عبدالكريم6611

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71علميحسين علي محسن موسى6612

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبيحسين علي محمد ابراهيم6613

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحسين علي محمد حسين6614

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 62.57تطبيقيحسين علي محمد حمزه6615

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحسين علي محمد شهاب6616

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00علميحسين علي محمد عباس6617

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.29احيائيحسين علي محمد عبد الساده6618

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 66.71علميحسين علي مخلف جبار6619

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.14تطبيقيحسين علي مسرب فهد6620

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.00علميحسين علي مكطوف جويد6621

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.86احيائيحسين علي مهدي راضي6622

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.71تطبيقيحسين علي ناصر حسن6623

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43احيائيحسين علي ناصر حسين6624

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.29ادبيحسين علي ناظم عبدهللا6625

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيحسين علي نافع عباس6626

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.57تطبيقيحسين علي هادي طاهر6627

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.14علميحسين علي هادي عباس6628

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43احيائيحسين علي ياسر جبر6629

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.00ادبيحسين علي ياسر صافي6630

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقيحسين عليان جعاز جارهللا6631

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.43تطبيقيحسين عليوي نجم حسين6632

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.00احيائيحسين عماد خضر مجبي6633
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيحسين عماد رهيف بريسم6634

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.71تطبيقيحسين عماد عيدان بريسم6635

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 67.71تطبيقيحسين عماد فاضل مهوس6636

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.29تطبيقيحسين عماد قاضي علي6637

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.14علميحسين عماد كاظم حري6638

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.57تطبيقيحسين عماد كاظم مهدي6639

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00احيائيحسين عماد مجيد حسون6640

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيحسين عماد ياسين عبدهللا6641

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.57احيائيحسين عمار ابراهيم سعيد6642

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.43احيائيحسين عمار عبيد عراكي6643

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيحسين عمار عمران فياض6644

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29علميحسين عمر حسن محمد6645

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيحسين عمران فاهم عبيد6646

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86تطبيقيحسين عوفي عبدالزهره عوفي6647

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.71علميحسين عيدان عبود عون6648

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 78.57ادبيحسين عيسى صبار خويط6649

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.00ادبيحسين عيسى كامل زغير6650

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 75.43احيائيحسين غانم حسن عبدالعال6651

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.14ادبيحسين غانم موسى عشبان6652

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيحسين غدار طه عباس6653

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 79.29ادبيحسين غنام كريم عطية6654

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.29احيائيحسين غني جبار حسن6655

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة واسط 63.14تطبيقيحسين غياث عبد عبدالرزاق6656

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.00ادبيحسين فاخر جالب خابط6657

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.57تطبيقيحسين فارس بدر ماجد6658

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.29علميحسين فارس شهاب حمد6659

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.00ادبيحسين فاضل حسين محمد6660

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.14تطبيقيحسين فاضل سلمان علي6661

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.43ادبيحسين فاضل شريف حمزه6662

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00احيائيحسين فاضل عبد الحسن طبيج6663

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.29ادبيحسين فاضل كاظم عبد6664

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 78.29ادبيحسين فاضل متعب جراد6665

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29علميحسين فالح سلمان فرحان6666
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 71.86علميحسين فالح عبد الصاحب محمد حسن6667

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71تطبيقيحسين فالح فرهود طاهر6668

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 60.86تطبيقيحسين فالح مرتضى محمد6669

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.57احيائيحسين فالح نعيم عبيد6670

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 67.57تطبيقيحسين فرج احمد منخي6671

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.29تطبيقيحسين فرحان جهاد شطب6672

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.00ادبيحسين فرحان ظفير مريشد6673

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.71علميحسين فريد جبار عذافة6674

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيحسين فظيح شذر الركابي6675

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيحسين فالح ابراهيم جواد6676

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29ادبيحسين فالح حسن داخل6677

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيحسين فالح حسن عبد هللا6678

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.86ادبيحسين فالح حسن علي6679

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 81.14علميحسين فالح حسن ناجي6680

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحسين فالح عبد الواحد عزوز6681

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيحسين فليح سرحان توماس6682

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.57تطبيقيحسين فوزي فاضل عبود6683

قسم الحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.71احيائيحسين فوزي كريم احمد6684

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.00ادبيحسين فؤاد ظاهر حبيب6685

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 58.00تطبيقيحسين فياض سرحان مساعد6686

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 93.71علميحسين فيصل حسين علي6687

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14احيائيحسين فيصل حسين نايف6688

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيحسين فيصل دايخ ناهض6689

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيحسين فيصل زغير ممدوح6690

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.00تطبيقيحسين فيصل كاظم رحيم6691

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.00تطبيقيحسين قادر رشك طالب6692

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحسين قادر عباس محمد6693

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.71احيائيحسين قاسم بردان طعيمه6694

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.43علميحسين قاسم جاسم محمد6695

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.86ادبيحسين قاسم خالد شلش6696

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيحسين قاسم رحيمه عكال6697

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.86تطبيقيحسين قاسم زوير عوده6698

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.43تطبيقيحسين قاسم كاظم فرج6699
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قسم تقنيات الكهرباء- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 56.86تطبيقيحسين قيصر حسن علي6700

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.14علميحسين كاطع عبدالرزاق رباط6701

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57علميحسين كاطع منشد عويز6702

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.86علميحسين كاظم جاسم نصير6703

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57احيائيحسين كاظم جمعه سعيد6704

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيحسين كاظم حنون موسى6705

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيحسين كاظم خضير عجالن6706

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيحسين كاظم رشك ياسين6707

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.71تطبيقيحسين كاظم سامي عوالي6708

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيحسين كاظم عايز بشاره6709

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.14علميحسين كاظم عبد هاشم6710

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيحسين كاظم عكله مثنى6711

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيحسين كاظم كويم شباط6712

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.29ادبيحسين كاظم محمد عزيز6713

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 84.00احيائيحسين كاظم مظلوم هاشم6714

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.86تطبيقيحسين كاظم مناحي كريم6715

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 61.43تطبيقيحسين كاظم مهدي عباس6716

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.29احيائيحسين كاظم وحيد جابر6717

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.71علميحسين كامل جالب حواس6718

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.43احيائيحسين كامل زايد فنوخ6719

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 64.43علميحسين كامل شالكه العبودي6720

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 64.86ادبيحسين كامل عباس ظاهر6721

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيحسين كامل عزران طاهر6722

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 74.43علميحسين كامل غيدان زيدان6723

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 62.43ادبيحسين كريم ابراهيم يوسف6724

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيحسين كريم جبار حسن6725

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.00ادبيحسين كريم جواد حمود6726

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 77.71علميحسين كريم حاتم عطيه6727

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 83.57علميحسين كريم حيال عبد الرضا6728

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.14تطبيقيحسين كريم خريبط كاظم6729

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.69احيائيحسين كريم راضي صالح6730

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00احيائيحسين كريم رحم راضي6731

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.57تطبيقيحسين كريم سريح علواش6732

866 من 204صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيحسين كريم سعد كزار6733

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.14ادبيحسين كريم سلمان سايب6734

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.57ادبيحسين كريم عباس سعيد6735

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.29ادبيحسين كريم عبد العباس محيل6736

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 83.43علميحسين كريم عبدالنبي ايسير6737

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميحسين كريم عبدعلي العياشي6738

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 93.86علميحسين كريم غازي عطيه6739

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيحسين كريم كاظم عليوي6740

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.86ادبيحسين كريم محمد بهلول6741

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.00احيائيحسين كريم نضامي باش أغا6742

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.43تطبيقيحسين كريم هيلي حنيش6743

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.86تطبيقيحسين كلف صبر عطيه6744

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.29تطبيقيحسين كمال عبد الحسين عيسى6745

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86ادبيحسين كمال ناصر طاهر6746

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحسين لواء عبد الحسين مجيد6747

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.86احيائيحسين لؤي موحان محمود6748

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.86علميحسين ليث الطيف زيدان6749

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.43احيائيحسين ليث محمد ابراهيم6750

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.71تطبيقيحسين ماجد تركي عبد6751

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيحسين ماجد حسين مرهج6752

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيحسين ماجد حميد زغير6753

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيحسين ماجد رحم انعيمه6754

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 58.71احيائيحسين ماجد علي محمد6755

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيحسين ماجد فنجان لعيبي6756

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.57تطبيقيحسين مازن صادق محمدرضا6757

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.00احيائيحسين مالك محمد عبد6758

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحسين ماهر كاظم هزاع6759

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيحسين ماهر ناظم جواد6760

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيحسين ماهر نعمه بندر6761

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 67.86احيائيحسين مجيد بتور حمد6762

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.57تطبيقيحسين مجيد حميد شطب6763

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14احيائيحسين مجيد فنجان سكر6764

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29احيائيحسين مجيد محمد حمود6765
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قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيحسين مجيد مشعل سلمان6766

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.00ادبيحسين مجيد ناصر حميد6767

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيحسين محسن حنا حسين6768

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.71تطبيقيحسين محسن ساجت فارس6769

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14ادبيحسين محسن سلمان ابراهيم6770

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.14تطبيقيحسين محسن شياع محسن6771

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.14احيائيحسين محسن عبد باقر6772

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29تطبيقيحسين محمد احمد اسماعيل6773

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 62.71تطبيقيحسين محمد جبار حسين6774

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.57علميحسين محمد جبار صالح6775

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.29ادبيحسين محمد جبر عبد عون6776

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيحسين محمد حسن جاسم6777

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14احيائيحسين محمد حسن حمادي6778

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيحسين محمد حسين جاسم6779

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00تطبيقيحسين محمد حسين جاسم6780

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.14ادبيحسين محمد حسين جمعة6781

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميحسين محمد حسين علي6782

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.00ادبيحسين محمد حمزه محمد6783

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.14تطبيقيحسين محمد حميد مرزه6784

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.29تطبيقيحسين محمد حيدر محسن6785

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحسين محمد خير هللا مشكور6786

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.57علميحسين محمد داخل عبد الحسين6787

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.00ادبيحسين محمد دوهان حسن6788

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 74.86تطبيقيحسين محمد رزاق سلوم6789

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.57ادبيحسين محمد رمضان نور6790

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 67.71علميحسين محمد زاهر حمود6791

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29تطبيقيحسين محمد ساجت شغي6792

قسم اصول الفقه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 65.43ادبيحسين محمد صالح اسماعيل6793

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.29تطبيقيحسين محمد صيهود هزاع6794

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.29احيائيحسين محمد عباس عبد6795

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.00احيائيحسين محمد عبد الكاظم محمد6796

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86احيائيحسين محمد عبد هللا حنتوش6797

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 67.86احيائيحسين محمد عبد رباط6798
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 61.43تطبيقيحسين محمد عبدالكريم صالح6799

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.57علميحسين محمد عبدهللا مرهون6800

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.00ادبيحسين محمد عبدعلي محمد6801

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.00احيائيحسين محمد عبيس جاسم6802

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.86علميحسين محمد عوده رديف6803

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 64.57ادبيحسين محمد كاظم سدخان6804

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيحسين محمد كريم فرهود6805

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.86احيائيحسين محمد كمال عباس6806

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.43تطبيقيحسين محمد محسن كاظم6807

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.71ادبيحسين محمد محمود مرزاب6808

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.86ادبيحسين محمد مهدي كريم6809

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.29احيائيحسين محمد موسى حيدر6810

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.14ادبيحسين محمد ناصر ابراهيم6811

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.14ادبيحسين محمد ونان جاسم6812

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 73.00احيائيحسين محمد ياسر مجبول6813

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.57تطبيقيحسين محمدعلي جاسم محمد6814

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.43ادبيحسين محمدعلي حسين ازرك6815

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 63.29علميحسين محمدعلي كاظم احمد6816

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.29تطبيقيحسين محمود احمد حمد6817

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.00علميحسين محمود شاكر جوان6818

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.00احيائيحسين محمود شاكر حمد6819

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.14علميحسين محمود كاظم خلف6820

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29احيائيحسين محمود محمد شيركه6821

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيحسين مختار خزعل سهر6822

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.71ادبيحسين مرعي حسن احمد6823

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.29تطبيقيحسين مسافر قاسم عبد6824

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.00ادبيحسين مشعل بدر فجر6825

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.43ادبيحسين مشكور مخور عاصي6826

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.29ادبيحسين مظفر عباس حميدي6827

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.86ادبيحسين معتز عثمان سلمان6828

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيحسين معين علي حسين6829

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57تطبيقيحسين مكي طعمه خلف6830

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.57ادبيحسين مناحي لطيف علوان6831
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.43تطبيقيحسين مناف سعيد مايع6832

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيحسين منذر عبدالحسن عبد6833

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.14تطبيقيحسين مهدي جامل ثامر6834

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.86ادبيحسين مهدي جويعد كاظم6835

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.00ادبيحسين مهدي سلمان مهدي6836

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.57احيائيحسين مهدي شهيد شاكر6837

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86علميحسين مهدي شياع ضيدان6838

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيحسين مهدي صالح مهدي6839

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86علميحسين مهدي طاهر زري6840

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.71تطبيقيحسين مهدي عالوي زبون6841

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 70.71علميحسين مهدي فياض سعيد6842

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.71تطبيقيحسين مهند شاكر سلمان6843

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86احيائيحسين مهند عبدالحسين علي6844

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.14احيائيحسين موازي شباط حسين6845

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.00احيائيحسين موسى محمد حسن محمد علي6846

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 68.57احيائيحسين مؤيد خلف جبر6847

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.86تطبيقيحسين مؤيد راضي داغر6848

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.29ادبيحسين ميثم حسن عبدهللا6849

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقيحسين ميثم حسن عسكر6850

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 85.57احيائيحسين ميثم مسلم علي6851

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 75.29ادبيحسين ناجح حسوني جياد6852

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.57تطبيقيحسين نادي عداي سنوح6853

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.43علميحسين ناصر جحجيح حسان6854

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00تطبيقيحسين ناصر حسين مرزه6855

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.43احيائيحسين ناصر فالح مهدي6856

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيحسين ناظم علي حسين6857

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيحسين نبيل احمد مجيد6858

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميحسين نبيل نجف عبدالحسين6859

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.43احيائيحسين نجاح ناصر فرج6860

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.29ادبيحسين نجم عبد االمير علي6861

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.14تطبيقيحسين نجم عبد علي6862

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.86تطبيقيحسين نجيب عبد حسين6863

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.71احيائيحسين نذير عبدالستار علي6864
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قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57احيائيحسين نصار عبدالمحسن عبدالحسن6865

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.43احيائيحسين نصير حسن نوري6866

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائيحسين نصير فليح زغير6867

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 78.00احيائيحسين نصيف جاسم فهد6868

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيحسين نعمان داود سلمان6869

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 63.29تطبيقيحسين نعمان ذياب عوده6870

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيحسين نعمه حمد جاسم6871

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيحسين نعمه فرحان صاحب6872

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.43احيائيحسين نعمه كاظم مطرود6873

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيحسين نعيم فرج رداد6874

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.43احيائيحسين نوري حسن دخيل6875

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.00تطبيقيحسين نوري عبدالنبي محمد6876

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.00تطبيقيحسين نوري كرم ماهور6877

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيحسين هاتف محسن الطيف6878

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقيحسين هادي جواد عبد6879

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 66.00احيائيحسين هادي حسين دحام6880

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.71ادبيحسين هادي رسن سواك6881

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيحسين هادي شاكر عبد6882

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.14ادبيحسين هادي عبدالمحسن عزيز6883

قسم اصول الفقه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 58.71تطبيقيحسين هادي فايز رجه6884

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائيحسين هاشم جهيد خضر6885

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57احيائيحسين هاشم عبدالكريم محمد6886

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 67.14ادبيحسين هاشم علي حسين6887

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيحسين هاشم مجيد نعمه6888

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيحسين هاشم محمد جاسم6889

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 70.57ادبيحسين هاشم محمد عباس6890

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيحسين هاني عبود عبدهللا6891

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيحسين هذال كعود عكله6892

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 65.29تطبيقيحسين هليل سلطان حميد6893

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.14تطبيقيحسين هيثم غني دهيك6894

قسم الفيزياء الحياتية- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 60.71احيائيحسين هيثم قهير عبدهللا6895

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.43احيائيحسين واصف سعدون خضر6896

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.71تطبيقيحسين والي سلمان علي6897
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معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.57ادبيحسين وحيد جالول سلمان6898

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيحسين وحيد علوان سعيد6899

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.57احيائيحسين وسام جواد محمد6900

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيحسين والء عبدالهادي حسن6901

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.29ادبيحسين وليد حسن علي6902

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.14تطبيقيحسين وليد كاظم ابراهيم6903

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 67.43ادبيحسين وليد محسن صاحب6904

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 68.71احيائيحسين وليد نجم عبدهللا6905

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.57تطبيقيحسين ياس خضير عباس6906

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.29ادبيحسين ياسر ثبيت تعيب6907

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 68.43ادبيحسين ياسر حسن محمد6908

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيحسين ياسين محمود حسين6909

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيحسين يحيى غليم خلوف6910

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 69.86تطبيقيحسين يحيى ناصر محسن6911

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.14تطبيقيحسين يعقوب حسين محمد6912

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.57احيائيحسين يوسف جبر ذياب6913

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.43علميحسين يوسف حسين حنون6914

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.86تطبيقيحسين يوسف منذور عاجل6915

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيحسين يوسف مير حسين حسن6916

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيحصه احمد عاشور رشيد6917

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.14احيائيحفصه حسن عبدالقادر يونس6918

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميحفصه مهند عبد العزيز مهدي6919

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.00ادبيحقي اسماعيل عباس شمران6920

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 88.29علميحكم حافظ حسوني سالم6921

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.00ادبيحكم خضير عباس علي6922

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 57.71تطبيقيحكم خليل حسين رجب6923

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.14ادبيحكم فائز حمدهللا علي6924

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.71احيائيحكم محمد نجم رداد6925

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.30احيائيحكم ياسر عبد هللا حمد6926

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيحكمت اسعد رحمان حسن6927

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيحكمت خالد عبدهللا فرج6928

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.14تطبيقيحكمت عبدعلي كاظم ايوب6929

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.71احيائيحكمت علي حسن شهيد6930
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيحكيم رزاق طعيم عبد هللا6931

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علميحكيم ستار بجاي راضي6932

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86تطبيقيحكيم عادل عجيل محمد6933

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 86.71علميحكيم عماد محيبس فراج6934

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 60.57ادبيحكيمه مجبل عبد خضير6935

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 78.71احيائيحكيمه مزهر احمد يوسف6936

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 62.00احيائيحال احمد عبد كحيوش6937

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيحال بهجت عنيد حجر6938

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.71ادبيحال جاسم محمد صالح6939

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 76.57ادبيحال حسين خلف عطو6940

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.43احيائيحال حميد عبدالكاظم شلتاغ6941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.29تطبيقيحال ذنون يونس عبدهللا6942

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 83.71علميحال عباس كباشي المالكي6943

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.14علميحال عباس محمد مجبل6944

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.43ادبيحال عبدالستار محمد جاسم6945

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.14احيائيحال فاهم جابر جاسم6946

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.57علميحلمي حسن عزت زينل6947

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.14تطبيقيحلمي محمود قاسم رضا6948

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 81.14احيائيحلوة عواد نزال نمشان6949

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيحليمة عباس خضر عبدهللا6950

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.67علميحليمه حربي جبر عبود6951

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00احيائيحليمه رزاق عبد حمزه6952

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.57تطبيقيحليمه هادي شعالن زبيدي6953

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14احيائيحماد حمدان عباس كعيص6954

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيحماد خضير عبدهللا منيف6955

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.17علميحماد صالح عزاوي احمد6956

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.29احيائيحماده عبدهللا فتحي احمد6957

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 68.57تطبيقيحماس مروان يوسف طاهر6958

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.86احيائيحمد جاسم عبدهللا صالح6959

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.57ادبيحمد جمعة حمد عواد6960

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.57احيائيحمد حازم حمد خطاب6961

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29علميحمد حمود خلف سليمان6962

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.00تطبيقيحمد علي عامر كحيط6963
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قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيحمد عمران عوده شبيب6964

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 93.86احيائيحمد محمد سلطان مروخ6965

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.86احيائيحمد محمد عبدهللا عباس6966

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.71تطبيقيحمد محمود محمد عواد6967

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.43ادبيحمد مطر احمد ذنون6968

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيحمدهللا أحمد عباس خليل6969

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.00علميحمدان هالل حمدان ضمد6970

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.57ادبيحمدي خليف عماش طلك6971

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.67ادبيحمدي رفعت حمدي أحمد6972

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.29ادبيحمدي صادق حمدي شريف6973

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.57ادبيحمدي صالح حساب مرزه6974

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.00ادبيحمدية محمد كاظم خضير6975

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.43ادبيحمره حاج حمد سليمان6976

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.43احيائيحمزة ابراهيم احجار عبد الزهرة6977

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.00ادبيحمزة احمد ابراهيم اسماعيل6978

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 65.57ادبيحمزة احمد ستار فيصل6979

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 68.29علميحمزة جودت بهجت عبد علي6980

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.71ادبيحمزة حسن عبد الهادي فاضل6981

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.14علميحمزة حسن كاظم طوكان6982

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.71احيائيحمزة حسين علي يوسف6983

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.71تطبيقيحمزة حكمت حمزة محي الدين6984

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيحمزة زعيبل خليفة حمود6985

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 59.29احيائيحمزة سالم محمد عبد6986

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيحمزة طالب صبر حمادي6987

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 73.00ادبيحمزة عامر خميس العامري6988

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيحمزة عبد الكريم عباس غضب6989

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.43تطبيقيحمزة عبدالحميد فتحي رمضان6990

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.14ادبيحمزة عبدالعزيز ضيدان جابر6991

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.86ادبيحمزة علي يونس ذنون6992

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 83.00علميحمزة قدوري حسين علوان6993

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 72.71احيائيحمزة محمد ذنون نجم6994

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.29تطبيقيحمزة مزهر جرجيس سلمان6995

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14علميحمزة مصطفى محمديونس مصطو6996

866 من 212صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.71تطبيقيحمزه احسان محمد زيدان6997

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيحمزه باسم فزيع عريان6998

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.29ادبيحمزه باسم قاسم حسن6999

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.00ادبيحمزه باسم اليف خضر7000

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيحمزه تحسين حسن زكر7001

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.86تطبيقيحمزه تركي شوش حبيب7002

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيحمزه جاسم شلش جبال7003

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.43احيائيحمزه جاسم كريم منصور7004

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيحمزه جاسم محمد خلف7005

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيحمزه جاسم محمد علي7006

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.00ادبيحمزه جبار فخري حسن7007

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيحمزه جبار محيبس عبيد7008

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.29علميحمزه جعفر دهومي عبود7009

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيحمزه جميل عواد كاظم7010

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيحمزه حسام شنان جبر7011

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحمزه حسام عباس خليل7012

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.43احيائيحمزه حسن فاهم ادريس7013

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 77.57علميحمزه حسن هاشم محمد7014

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيحمزه حسين حمزه صالح7015

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.71علميحمزه حسين خلف رسن7016

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.29علميحمزه حسين عبدالحسين علي7017

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميحمزه حمدان غركان عويد7018

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 70.14احيائيحمزه خالد حديد اسماعيل7019

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.86تطبيقيحمزه خالد محمد زكي نور الدين7020

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.71علميحمزه خضر كصاد مطر7021

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيحمزه خليل حبيب محمد7022

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.00تطبيقيحمزه خميس محمد حافظ7023

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميحمزه ذياب سالم حمادي7024

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.14تطبيقيحمزه سالم عبدالحسين حنظل7025

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.00احيائيحمزه سعد حمزه عبدهللا7026

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيحمزه سعد خضير عباس7027

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحمزه صباح عبد مطشر7028

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيحمزه صفاء حمزه هادي7029
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قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29ادبيحمزه طاهر حميد داود7030

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيحمزه عباس بنيان مطرود7031

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.86تطبيقيحمزه عباس حميد حاتم7032

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيحمزه عبد العالي زباله حرموس7033

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 74.29تطبيقيحمزه عبداالمير علي محمد7034

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57ادبيحمزه عبدالرزاق فرج محسن7035

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.43ادبيحمزه عبدالرزاق نعمه ناصر7036

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيحمزه عبدالزهره كاظم عليوي7037

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحمزه عبدهللا غريب عذال7038

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 68.29علميحمزه عبود ماهود منصور7039

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.29احيائيحمزه عبيس حميد ناصر7040

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.00احيائيحمزه عدنان ثعبان حسين7041

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.57احيائيحمزه عدنان كاظم عباس7042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57ادبيحمزه علوان محمد عبد7043

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيحمزه علي حمد خلف7044

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.00تطبيقيحمزه علي شحيت جبر7045

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.14تطبيقيحمزه علي عبدالخالق جوار7046

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.71ادبيحمزه علي ناجي محمد علي7047

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.00احيائيحمزه عمر نوري سعيد7048

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.86ادبيحمزه قيس عبدالمهدي شكير7049

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيحمزه كاظم عباس جاسور7050

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيحمزه كريم حسين خضير7051

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 73.00احيائيحمزه ماجد خيرهللا جاسم7052

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.71تطبيقيحمزه مجيد هاشم عبد7053

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 73.00ادبيحمزه محسن عبد صائل7054

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.71احيائيحمزه محمد طه عبيد7055

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57تطبيقيحمزه محمد عبد الكاظم جواد7056

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29احيائيحمزه محمد عزيز حسين7057

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.14ادبيحمزه محمد ناصر سفيح7058

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيحمزه مدلول فهد كسار7059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 66.57ادبيحمزه مزهر احمود صالح7060

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.14ادبيحمزه مصطفى حمزه شلش7061

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43تطبيقيحمزه منذر مهوس منذور7062
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.43تطبيقيحمزه مهدي عبد كريم7063

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيحمزه مهدي محمد ناصر7064

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.29تطبيقيحمزه ناجي ذرب شكاحي7065

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.86ادبيحمزه نعيم حسون عزيز7066

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.57علميحمزه هادي محمد مكطوف7067

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 93.00احيائيحمزه هالل جنداري جمعة7068

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.57تطبيقيحمزه ولي حسن عودل7069

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.43احيائيحمزه يونس حسين محمود7070

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.57احيائيحمود بدر عواد عباس7071

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيحمود طارش عظيم حمود7072

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 59.43ادبيحمود محمد صكر حمود7073

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14احيائيحمودي صباح جاسم خزعل7074

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 61.43ادبيحميد ابراهيم عوده شيحان7075

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيحميد احمد علي احمد7076

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبيحميد باسم جمعة مدلول7077

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 64.86تطبيقيحميد بجاي عبد الحسين صافي7078

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 70.86احيائيحميد تركي جابر ساير7079

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيحميد جبار حميد شخير7080

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 86.17ادبيحميد حسين جوده نايف7081

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.14ادبيحميد حمزه غيدان مريهج7082

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.57احيائيحميد خالد حميد حيدر7083

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيحميد خالد حميد ياسين7084

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائيحميد رحمان احمد جمعه7085

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.43ادبيحميد رشيد جالل عتوي7086

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.43ادبيحميد عباس حسين حمود7087

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.29علميحميد عبداالمير جاسم حميد7088

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميحميد عبدهللا شناوه محمد7089

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيحميد علي محمود عابد7090

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 75.33ادبيحميد فتنان حسين خنجر7091

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيحميد قادر عبود محمد7092

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.00ادبيحميد قاسم محمد عباس7093

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 72.86تطبيقيحميد كريم حميد صالح7094

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 84.14علميحميد كريم كوكز بارود7095
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قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيحميد محمد حميد مجيد7096

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيحميدالعبدهللا عدنان صالح محمد7097

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 74.17علميحميدة صبار كاظم عزيز7098

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.83علميحميدة عبود عودة مبارك7099

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيحميده جبار اسماعيل علي7100

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.14ادبيحميده خلف راضي هادي7101

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71علميحميدي صبار عجيل ناصر7102

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.43ادبيحميدي ظاهر نواف سالم7103

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيحنان احمد حسين محمد7104

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علميحنان اكرم رشيد مبارك7105

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 66.86تطبيقيحنان بشار عزيز محمد7106

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميحنان جاسم حمزة عبد7107

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 70.43علميحنان حيدر احمد حسين7108

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 59.86احيائيحنان خالد عبدهللا علي7109

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 70.29ادبيحنان خلف سالم حمد7110

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.33ادبيحنان خليل ابراهيم حميد7111

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيحنان سعد محميد عواد7112

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71علميحنان شاكر حمد مكوار7113

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.86علميحنان شحاته دهام هنيدي7114

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.29احيائيحنان شعالن محمود عبدالمحسن7115

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي- كلية الزراعة - جامعة تكريت 58.86علميحنان صادق صابر عجوان7116

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيحنان عباس رشيد دهلوس7117

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.86علميحنان عبد خلهن بريسم7118

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86تطبيقيحنان عبدالرحمن لفته راهي7119

قسم الصيانة والترميم- كلية االثار - جامعة سامراء 58.86ادبيحنان عبدالرحيم علوان عباس7120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيحنان عبدهللا اسماعيل ناصر7121

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29تطبيقيحنان عبدهللا محمد حسن7122

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.71ادبيحنان عبدالمنعم عجمان سعدون7123

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.71احيائيحنان عدنان احمد قادر7124

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيحنان عدنان عاصي متعب7125

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 68.00احيائيحنان عطاهللا يونس احمد7126

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 68.86ادبيحنان علي سويد عرموش7127

قسم القران والتربية واالسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.00ادبيحنان علي طه ياسين7128
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.14احيائيحنان فارس نوري محمد7129

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبيحنان فزع عبيد خلف7130

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 67.71ادبيحنان كاظم حميد ناصر7131

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 61.71علميحنان كامل عبدالكاظم راضي7132

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14ادبيحنان كريم جواد كاظم7133

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.57ادبيحنان كمال صابر صالح7134

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.29علميحنان ماجد بشيت عطار7135

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.86ادبيحنان مبدر جعفر عيسى7136

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.14علميحنان مرار يدام حسوني7137

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيحنان مرتضى موسى جبار7138

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 73.83ادبيحنان مرهون كاظم بخيت7139

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائيحنان مكي فؤاد عبدهللا7140

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71ادبيحنان ممتاز عبدهللا علي7141

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.71احيائيحنان ناصر عبد العباس كاظم7142

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.86علميحنان نظام موسى تقي7143

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.29احيائيحنان نوزاد محمدسعيد اسماعيل7144

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 65.00ادبيحنان هادي محمود حمد7145

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيحنان ياسر يوسف حمود7146

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.57احيائيحنيفة عزت دين عباس عبدهللا7147

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.43احيائيحنين اسعد عبدالرضا جاسم7148

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.00علميحنين اياد محمد علي ياسين7149

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيحنين بركات غانم فرحان7150

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 72.14ادبيحنين بشار محمد علي7151

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيحنين ثامر جبار ارزام7152

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.43علميحنين جاسم ابراهيم احمد7153

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.43ادبيحنين جاسم محمد رفيع7154

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00علميحنين جبار محمد كاظم7155

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 59.00احيائيحنين جبار مدلول عيدان7156

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 66.00علميحنين جبار مصطاف حسون7157

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.86ادبيحنين جمال علي صالح7158

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.14تطبيقيحنين حازم كامل ظاهر7159

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.00احيائيحنين حامد محمود عزيز7160

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.00ادبيحنين حامد محمود عساف7161
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قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43احيائيحنين حسن خضير لهيمص7162

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيحنين حسن عزيز محمد7163

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29علميحنين حسن علي مطر7164

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.29ادبيحنين حسن كاظم حسن7165

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيحنين حسن محمود عبد7166

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيحنين حسين جاسم كاظم7167

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيحنين حسين خليبص حايف7168

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.57تطبيقيحنين حسين ضاحي احمد7169

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.29علميحنين حسين علي عويش7170

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86علميحنين حمودي كموش كاظم7171

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 59.86تطبيقيحنين حميد عبد المجيد طه7172

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميحنين حيدر فاضل عباس7173

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14علميحنين حيدر كاظم حمودي7174

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيحنين حيدر محمدعلي حسين7175

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميحنين حيدر نعمه زياره7176

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.57احيائيحنين خالد عيادة محمد7177

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.57احيائيحنين خالد كريم حامد7178

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.29تطبيقيحنين خضير عالوي سيد7179

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.71تطبيقيحنين خضير محمد كاظم7180

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.86ادبيحنين رائد صباح مظلوم7181

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علميحنين رائد غركان اسود7182

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.86احيائيحنين رحيم عبداالمير جارهللا7183

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميحنين رمزي حميد مجيد7184

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.00ادبيحنين سالم حامد عطشان7185

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 65.57احيائيحنين سالم عبيد ناصر7186

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 60.29احيائيحنين ستار حماد العسافي7187

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.14احيائيحنين سعيد صالح مهدي7188

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.86احيائيحنين سليم حبيب جهاد7189

قسم التربية الفنية- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.00ادبيحنين سليم مظلوم نعيس7190

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.43ادبيحنين صادق احمد ابراهيم7191

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيحنين صادق شاكر خضير7192

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29علميحنين صباح كاظم عبد االمير7193

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.43احيائيحنين صالح مهدي علوان7194
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.43احيائيحنين صالح مهيدي صالح7195

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.71تطبيقيحنين ضياء حسين محمد7196

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.71احيائيحنين ضياء فالح عبدهللا7197

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.43ادبيحنين طارق جاسم هوبي7198

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميحنين طارق فرمان خميس7199

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.71ادبيحنين طالب غالي لفتة7200

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.17ادبيحنين طالل حسين علي7201

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 69.00احيائيحنين عادل ابراهيم حسين7202

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.86ادبيحنين عادل حبيب محمد7203

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 68.29احيائيحنين عامر ظاهر عبد7204

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيحنين عامر غني محمد7205

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86ادبيحنين عامر فيصل حسن7206

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.00احيائيحنين عباس اسماعيل كريم7207

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.43ادبيحنين عباس خلف علي7208

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.71ادبيحنين عباس عليوي طارش7209

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيحنين عباس فاضل سلمان7210

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.14احيائيحنين عبد االمير لفته شدهان7211

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيحنين عبد الحسن زعيبل فرج7212

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71علميحنين عبد الرضا عبد الحمزه عليوي7213

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.14ادبيحنين عبد السالم علي عباس7214

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.29احيائيحنين عبد هللا صبر خلف7215

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.00ادبيحنين عبدالرحمن شاكر حسين7216

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 62.86احيائيحنين عبدالرزاق جبار ياسين7217

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.00ادبيحنين عبدالستار احمد هيالن7218

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميحنين عبدالسالم محمود زيدان7219

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 75.86ادبيحنين عبدالكاظم دينار عطيه7220

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.00احيائيحنين عبدهللا عبدالباري احمد7221

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علميحنين عبدهللا علي مانع7222

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.86احيائيحنين عبداليمه كاظم عبدالزهره7223

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.14علميحنين عدنان جاسم عوده7224

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43احيائيحنين عصام جليل اسد7225

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57احيائيحنين عقيل حسين علي7226

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.57احيائيحنين عالء طالب صالح7227
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيحنين عالء ظاهر محسن7228

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 67.57احيائيحنين علي جمعه سلطان7229

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.57ادبيحنين علي حسن مظلوم7230

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيحنين علي حميد هادي7231

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.00احيائيحنين علي خضير خلف7232

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.57ادبيحنين عماد عبود فرحان7233

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيحنين عماد محمد عبد الحسن7234

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43علميحنين عيدان خلف بديوي7235

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14احيائيحنين عيسى عبدالرزاق عيسى7236

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.14ادبيحنين غالب مهدي مطر7237

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.00علميحنين غسان محمد حسين7238

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.43تطبيقيحنين فارس هاشم ابراهيم7239

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 66.86احيائيحنين فاضل عباس متعب7240

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميحنين فائز حميد احمد7241

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائيحنين فراس قاسم محمد7242

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيحنين فؤاد حميد عطيه7243

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.29ادبيحنين قصي جميل مرزوك7244

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 82.57احيائيحنين كاطع طاهر صخي7245

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 64.57ادبيحنين كامل ثامر حافظ7246

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيحنين كريم جواد كاظم7247

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.71ادبيحنين كريم صحن مشجر7248

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43علميحنين كريم والي حسن7249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.00احيائيحنين كنعان محمود كحيط7250

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.71احيائيحنين ليث سعد داخل7251

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71احيائيحنين ليث هادي حسن7252

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 62.00علميحنين ماجد حميد عبد7253

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.71تطبيقيحنين ماجد حميد عبدهللا7254

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.00احيائيحنين مجيد عبدالكاظم عبدهللا7255

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميحنين محسن جبر لطيف7256

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.57ادبيحنين محمد احمد هادي7257

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 61.00ادبيحنين محمد جاسم عبدالحمزه7258

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 67.43ادبيحنين محمد حسين رميض7259

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيحنين محمد حمدي محمد7260
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86علميحنين محمد طعمه مطيلب7261

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.29احيائيحنين محمد عباس عبد7262

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 67.86ادبيحنين محمد عبد الرضا محمد7263

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 67.86علميحنين محمد كاظم عبيد7264

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 79.86ادبيحنين محمد هواله محمد7265

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.00ادبيحنين محمود داود موسى7266

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.86احيائيحنين محمود صالح شاكر7267

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.43تطبيقيحنين محمود عبد خلف7268

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.43احيائيحنين مخلص حسين علي7269

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.57تطبيقيحنين منتظر نوري عذافه7270

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 65.57احيائيحنين مهدي جاسم مطلك7271

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.71احيائيحنين موفق عبدالحمزه مرزا7272

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيحنين ميثم جاسم محمد7273

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.00ادبيحنين نجم عبدهللا علي7274

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 63.00احيائيحنين نصار ملحم علي7275

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.14احيائيحنين نعمان خليل عيدان7276

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيحنين نعمة سبع خميس7277

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.57تطبيقيحنين يحيى حمود جاسم7278

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 64.86علميحنين يونس حبيب محمود7279

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.57احيائيحواء حمد سامي جاسم7280

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.86احيائيحواس صالح ويس احمد7281

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14احيائيحور عامر فاضل محمد7282

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.57احيائيحوراء ابراهيم سداوي صوين7283

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.29تطبيقيحوراء احمد حمدان منصور7284

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.57احيائيحوراء احمد حميد مزيد7285

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.71تطبيقيحوراء احمد داخل راضي7286

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 80.14احيائيحوراء احمد عبد الحمزة اسماعيل7287

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86احيائيحوراء احمد عبد الساده عبود7288

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 78.71احيائيحوراء احمد فرعون سلمان7289

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.29احيائيحوراء احمد لفتة عاتي7290

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 71.29احيائيحوراء احمد مهدي هادي7291

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.21احيائيحوراء احمد هليل ناصر7292

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.29تطبيقيحوراء باسل مجيد سراج7293
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.43احيائيحوراء باسم حبيب عبد اللطيف7294

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.86احيائيحوراء باسم عبد الواحد جبر7295

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيحوراء بشير خضير عباس7296

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيحوراء تركي عجيل شذر7297

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 68.14تطبيقيحوراء توفيق حميد عباس7298

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 82.00ادبيحوراء ثائر احمد جبارة7299

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 73.29علميحوراء ثعبان تكليف فهد7300

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيحوراء جابر مزهر صالح7301

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علميحوراء جاسم عبد الكريم محمد7302

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 58.71ادبيحوراء جاسم محمد نعمه7303

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.00علميحوراء جاسم نعمه طه7304

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86احيائيحوراء جعفر جواد محمد7305

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43علميحوراء جمال سلمان عزيز7306

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.14احيائيحوراء جمعه مطر ناهي7307

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00احيائيحوراء جواد عزيز ملك7308

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.29تطبيقيحوراء جواد كاظم مهدي7309

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.88احيائيحوراء حازم محمدعلي ابراهيم7310

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29احيائيحوراء حبيب عناد رضا7311

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.71احيائيحوراء حسب هللا دنان ليلو7312

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00تطبيقيحوراء حسن جاسم زبين7313

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43احيائيحوراء حسن رسول ربيعه7314

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيحوراء حسن طاهر جالي7315

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.00احيائيحوراء حسن طاهر عيسى7316

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.43احيائيحوراء حسن عبدالزهره جاسم7317

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 72.29احيائيحوراء حسن علي حسون7318

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.71احيائيحوراء حسن كاظم كزار7319

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.86احيائيحوراء حسنين سعيد خضير7320

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيحوراء حسين حميد شدهان7321

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيحوراء حسين خنجر زار7322

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.86تطبيقيحوراء حسين سلمان خريبط7323

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميحوراء حسين طعمه صالح7324

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.57احيائيحوراء حسين عواد مجهول7325

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 59.57ادبيحوراء حمزة عباس حميدي7326
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43احيائيحوراء حمزه جاسم راضي7327

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.43احيائيحوراء حميد كاظم عنون7328

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00تطبيقيحوراء حيدر حسين حمزه7329

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيحوراء حيدر صالح مهدي7330

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14احيائيحوراء حيدر علي عبد هللا7331

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحوراء حيدر عليوي هادي7332

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 65.71احيائيحوراء حيدر فيصل غازي7333

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.00احيائيحوراء حيدر محمد علي7334

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71احيائيحوراء حيدر هادي ثجيل7335

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيحوراء حيدر هادي جواد7336

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 62.43تطبيقيحوراء خالد عبد عبدهللا7337

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيحوراء خالد هاشم طليل7338

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 90.29احيائيحوراء داخل ضامن جمعة7339

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيحوراء رحمان عبيد جوده7340

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 72.14علميحوراء رحيم جاسم عليان7341

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيحوراء رحيم هاشم محسن7342

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.71احيائيحوراء رسول عليوي كاطع7343

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.57تطبيقيحوراء رسول محسن جودة7344

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيحوراء رشيد كاظم حسين7345

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.00ادبيحوراء رعد حمد شنين7346

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 59.00احيائيحوراء رياض احمد اطعيمه7347

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيحوراء رياض ذياب عبدالحسين7348

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائيحوراء رياض عدنان شويع7349

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.86علميحوراء سالم ياسر محمد7350

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيحوراء سامر ياسين مهدي7351

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.71ادبيحوراء سامي شعالن مزهر7352

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 70.29ادبيحوراء سامي صباح معارج7353

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.29علميحوراء سامي فرمان خسرو7354

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيحوراء ستار جبار حسين7355

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.57تطبيقيحوراء ستار جبار خضير7356

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57احيائيحوراء ستار زهراو صحين7357

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيحوراء سعد حمزه محمد7358

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.14احيائيحوراء سعد عباس حسين7359
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.00ادبيحوراء سعد لطيف حمزه7360

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 67.29ادبيحوراء سعيد حمد سعدون7361

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.29ادبيحوراء سعيد خميس مصطفى7362

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.00احيائيحوراء سالم حاتم شنشول7363

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 88.00احيائيحوراء سالم فيصل حسين7364

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.00احيائيحوراء شفيق عبد المنعم عبد الستار7365

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.57احيائيحوراء شهاب عبد الرحيم غالم7366

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.00علميحوراء صاحب حسين حسن7367

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.14تطبيقيحوراء صادق اسماعيل صادق7368

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 67.29تطبيقيحوراء صباح رزاق عبد الرضا7369

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيحوراء صفاء عليوي عوده7370

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيحوراء ضياء خليل ابراهيم7371

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43احيائيحوراء طارق محمد جاسم7372

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.86علميحوراء طالب جواد عباس7373

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.71تطبيقيحوراء طاهر جاسم محمد7374

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.29ادبيحوراء طاهر صبري موحي7375

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.86ادبيحوراء عامر علي عبيد7376

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.57ادبيحوراء عامر غني وهيب7377

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71تطبيقيحوراء عباس حسين عبدهللا7378

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.57تطبيقيحوراء عباس رحيم عجيد7379

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86احيائيحوراء عباس صاحب عبادة7380

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.14احيائيحوراء عباس صبيح سوادي7381

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيحوراء عباس عبيد علوان7382

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 66.00ادبيحوراء عباس غالب جابر7383

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.00تطبيقيحوراء عباس فاضل صيهود7384

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14ادبيحوراء عبد الحميد جبار محمد7385

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيحوراء عبد الرضا مهدي حسين7386

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحوراء عبد الكاظم غالم لطيف7387

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيحوراء عبد قاسم مطر7388

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.00تطبيقيحوراء عبد كنطار صالح7389

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.43احيائيحوراء عبدالحسن هاشم درجال7390

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيحوراء عبدالحسين جابر مهدي7391

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 72.43ادبيحوراء عبدالستار كاطع كريم7392
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قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.71تطبيقيحوراء عبداللطيف محمود حمد7393

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 82.71ادبيحوراء عبدالنبي خضير رؤوف7394

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 72.00احيائيحوراء عدنان حسين سلمان7395

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 68.57احيائيحوراء عزيز يوار عطية7396

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14ادبيحوراء عقيل باقر طاهر7397

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.14احيائيحوراء عالء عبد فرحان7398

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71علميحوراء عالء عبدالحسين جاسم7399

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.71ادبيحوراء عالوي مطر راهي7400

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 70.14احيائيحوراء علي جبار حمود7401

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57احيائيحوراء علي جوده رميض7402

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.43احيائيحوراء علي حسين عبد الرزاق7403

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.86احيائيحوراء علي حمزه زاير7404

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.14علميحوراء علي رشيد عبد الشهيد7405

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيحوراء علي شرهان علي7406

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00احيائيحوراء علي طالب سعد7407

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.14احيائيحوراء علي عباس عبد7408

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.00ادبيحوراء علي عبد مراح7409

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.71احيائيحوراء علي عبيد عزيز7410

قسم المنشأت الهيدروليكية- كلية هندسة الموارد المائية - جامعة القاسم الخضراء 69.57علميحوراء علي عبيس صالح7411

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 76.14احيائيحوراء علي فائز عبدالكريم صادق7412

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57احيائيحوراء علي كاظم زاير7413

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيحوراء علي محمد ياسين7414

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.00احيائيحوراء علي محمد يحيى7415

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.29ادبيحوراء علي نوري علي7416

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.00احيائيحوراء عماد خلف كاطع7417

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.00ادبيحوراء عماد عودة حطاب7418

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.71ادبيحوراء غسان محمدباقر محسن7419

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.00علميحوراء فاضل ثابت شبل7420

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيحوراء فاضل جبار عبد الحسين7421

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.43ادبيحوراء فاضل حاكم ديعج7422

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيحوراء فاضل عباس عبد7423

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00احيائيحوراء فاضل عبد الدايم سالم7424

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميحوراء فالح حسن علي7425
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عام- كلية التمريض - جامعة بابل 68.43احيائيحوراء فائق فتاح معروف7426

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.14احيائيحوراء فراس ابراهيم صاحب7427

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.86احيائيحوراء فالح حسن عباس7428

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 76.71احيائيحوراء فالح حسن ناصر7429

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86ادبيحوراء فالح محمد مهدي ابراهيم7430

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.29احيائيحوراء قاسم حمادي عباس7431

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 58.86احيائيحوراء قاسم عبد الكاضم محسن7432

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 81.14احيائيحوراء قاسم عبد عوده7433

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14تطبيقيحوراء قيصر حسن عليوي7434

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.43تطبيقيحوراء كاظم فريد ضيدان7435

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.86احيائيحوراء كاظم ناصر حسين7436

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 67.14ادبيحوراء كامل روكان دوش7437

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 71.57ادبيحوراء كريم جاسم محمد علي7438

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيحوراء كريم غانم غريش7439

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيحوراء كريم محمد حسين7440

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.00احيائيحوراء ليث جمعه فاخر7441

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميحوراء ماجد عبدهللا خلف7442

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيحوراء ماجد علي حسون7443

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.14احيائيحوراء مالك محيبس كاظم7444

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.00احيائيحوراء ماهر عبد المنعم سالم7445

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.71احيائيحوراء مبدر غاري صالح7446

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.29احيائيحوراء محسن فرحان نجم7447

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.29ادبيحوراء محسن منشد خيون7448

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 89.14احيائيحوراء محمد داخل عباس7449

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيحوراء محمد راضي محمد7450

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيحوراء محمد زامل محسن7451

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.29احيائيحوراء محمد سعيد مغير7452

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.86تطبيقيحوراء محمد عبد الحسين محسن7453

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيحوراء محمد عبدالرسول عبد7454

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيحوراء محمد عبدالغفور علي7455

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.29احيائيحوراء محمد عبدالكاظم مخيف7456

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 80.71احيائيحوراء محمد عبيد حسون7457

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيحوراء محمد غالب عبد المنعم7458

866 من 226صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.14احيائيحوراء محمد محمود سلمان7459

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيحوراء محمود عطى عباس7460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيحوراء مسلم خضر عباس7461

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيحوراء مسلم كامل بادع7462

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 95.43احيائيحوراء مشتاق طالب حسين7463

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.57احيائيحوراء منذر محمد قاسم7464

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 69.71احيائيحوراء منصور عبد العزيز منصور7465

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.43تطبيقيحوراء منعثر عاشور عوده7466

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.29ادبيحوراء مهدي جاسم محمد7467

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14علميحوراء مهدي جعيول سعيد7468

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.14ادبيحوراء مهند عبدالحسين محسن7469

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيحوراء مؤيد جاسم مطر7470

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.43احيائيحوراء مؤيد عبد ياسر7471

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86ادبيحوراء ناصر حسين علي7472

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.86ادبيحوراء ناصر حسين منو7473

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيحوراء ناظم خليل وداعه7474

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.14احيائيحوراء ناظم محمد مهين7475

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.14ادبيحوراء نبيل صالح كاظم7476

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيحوراء نجم عبد كاظم7477

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.57احيائيحوراء نجم عبدهللا نديم7478

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.71تطبيقيحوراء نصيف جاسم محمد7479

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.43احيائيحوراء نعيم جعفر جياد7480

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 81.86احيائيحوراء نعيم سرحان حبيب7481

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحوراء هادي رضا عبد7482

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.00ادبيحوراء هاشم جميل عبدالحسن7483

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.43احيائيحوراء هاشم حتاته طعمه7484

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.00احيائيحوراء هداوي جبير ناصر7485

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.71احيائيحوراء وحيد عبدالحسين عبيد7486

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.71ادبيحوراء وليد حميد خلف7487

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86علميحوراء وليد خالد خضير7488

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيحوراء يوسف يعقوب يوسف7489

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.29ادبيحوري عبود محمد حفش7490

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيحياة حميد نعمه مزعل7491
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عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.29احيائيحياة عباس حاجم ناصر7492

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 66.29تطبيقيحياة مازن يعقوب اسحق7493

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 70.14علميحياه عباس قايش سليمان7494

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.29تطبيقيحياه عبدالكريم صباح حاجم7495

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 77.86ادبيحيدر ابراهيم شديد برغش7496

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 80.14تطبيقيحيدر ابراهيم شعيع داود7497

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.14احيائيحيدر ابراهيم ياسين خضير7498

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.86ادبيحيدر احسان جاسم سلطان7499

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.71تطبيقيحيدر احمد اكشاش صالح7500

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 80.00احيائيحيدر احمد جعفر غانم7501

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.14تطبيقيحيدر احمد حسون غزاي7502

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.14ادبيحيدر احمد دحام عذيب7503

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.00تطبيقيحيدر احمد رشيد عبدالنبي7504

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيحيدر احمد عبادي مانع7505

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 67.57علميحيدر احمد عباس علي7506

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيحيدر احمد عبدالعظيم حمود7507

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14احيائيحيدر احمد كاظم فالح7508

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.14احيائيحيدر احمد كامل عبد الحميد7509

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.43تطبيقيحيدر احمد محيسن حميدي7510

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57تطبيقيحيدر احمد مهدي صالح7511

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 62.57علميحيدر احمد هادي سلوم7512

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43تطبيقيحيدر اسماعيل طه حمد7513

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.57علميحيدر اسماعيل عبيد سندي7514

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميحيدر اسماعيل محيسن داور7515

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيحيدر اسير جواد كاظم7516

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيحيدر امير جواد كاظم7517

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيحيدر امير نوري جميل7518

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.57تطبيقيحيدر امير هاشم محسن7519

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.57احيائيحيدر انيس عبدالمجيد فليح7520

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.43علميحيدر اياد فاضل جاسم7521

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 63.14احيائيحيدر اياد محمد كريدي7522

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.38تطبيقيحيدر ايار جبار عبدهللا7523

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.43تطبيقيحيدر أبراهيم رسن حنتوش7524
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 60.29تطبيقيحيدر أيمن عبدالعالي صاحب7525

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.86احيائيحيدر باقر حسين مجباس7526

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.71علميحيدر بدر جعفر يوسف7527

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 63.14تطبيقيحيدر بشار جاسم محمد7528

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 85.14علميحيدر بشار اليذ شلتاغ7529

قسم الصيانة والترميم- كلية االثار - جامعة سامراء 73.00علميحيدر تحسين نظير مصطفى7530

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 75.29علميحيدر تركي جبر هويش7531

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيحيدر توفيق طارق عيدان7532

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحيدر ثامر وهاب احمد7533

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.86ادبيحيدر ثائر قيس نجم7534

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيحيدر جابر عباس صدام7535

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيحيدر جابر غياض غالي7536

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57احيائيحيدر جاسب شناوة خضر7537

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيحيدر جاسم جعاطه علي7538

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيحيدر جبار حيدر بريسم7539

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00علميحيدر جبار خلف فياض7540

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميحيدر جبار عبد الحسين زبين7541

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيحيدر جبار عجمي امين7542

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.57احيائيحيدر جعفر صادق صالح7543

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.29ادبيحيدر جعفر عيسى درويش7544

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 67.57احيائيحيدر جالل احمد حسن7545

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43احيائيحيدر جمال خلف حشف7546

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيحيدر جمال عبد الحسين حبيب7547

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.00علميحيدر جميل ابو ريشة علي7548

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71ادبيحيدر جميل عبدالواحد عباس7549

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.00علميحيدر جهاد لطيف عبد الجبار7550

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.29احيائيحيدر جهادي حمادي سلمان7551

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.29ادبيحيدر جواد عزيز محمد7552

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيحيدر جواد كاظم سلطان7553

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.71علميحيدر جواد كاظم ماهور7554

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.00تطبيقيحيدر حبيب خيرهللا لفته7555

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.29احيائيحيدر حبيب زبون مجمان7556

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 82.00علميحيدر حسن جاسم لفته7557
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.57ادبيحيدر حسن جبر ماضي7558

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.29ادبيحيدر حسن جديس خضير7559

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيحيدر حسن حمزه مهدي7560

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.57ادبيحيدر حسن رطان مطر7561

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.57احيائيحيدر حسن محمود الغرابي7562

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيحيدر حسن يوسف سلمان7563

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.71تطبيقيحيدر حسوني جالب شنوف7564

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.57تطبيقيحيدر حسين باقر حسين7565

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيحيدر حسين حيدر جمال الدين7566

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.00احيائيحيدر حسين سعيد حسين7567

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميحيدر حسين عبدالرزاق باشخ7568

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيحيدر حسين علوان حسن7569

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.71ادبيحيدر حسين علي حسن7570

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيحيدر حسين محمد احمد7571

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.14ادبيحيدر حسين موحي حميد7572

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86ادبيحيدر حسين ياسر حسن7573

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.57احيائيحيدر حكيم حمدي محمد7574

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.00تطبيقيحيدر حمد حاوي كزير7575

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.86ادبيحيدر حمزه شاكر عبد7576

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.00ادبيحيدر حمودي خلف عبره7577

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيحيدر حميد جبار خشان7578

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 74.00علميحيدر حميد حسن محسن7579

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 63.43تطبيقيحيدر حميد شعيوط بحيتي7580

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 62.00ادبيحيدر حميد فليح مخيلف7581

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيحيدر حميد هاشم محمد7582

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29تطبيقيحيدر خالد حافظ جري7583

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيحيدر خالد خشان حلو7584

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.86علميحيدر خالد داود عبود7585

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيحيدر خالد عبدهللا علي7586

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيحيدر خزعل شالش خيرهللا7587

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 79.43علميحيدر خضير عبيس حسين7588

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.57احيائيحيدر خضير ماضي نويحل7589

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيحيدر خلف عبدالحسن ضمد7590
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قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 68.57تطبيقيحيدر خلف هداب عبيد7591

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.00علميحيدر خميس ياسر موكر7592

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 64.43علميحيدر داود سلمان حسون7593

قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 73.00ادبيحيدر ذياب شري فرحان7594

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيحيدر راضي نعمه جوده7595

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29علميحيدر رائد رزاق جاسم7596

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.57تطبيقيحيدر رائد طالب كشوش7597

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 80.57علميحيدر رحيم اسماعيل خلف7598

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 61.86ادبيحيدر رحيم عوده منشد7599

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.14احيائيحيدر رزاق بغدادي صفوك7600

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علميحيدر رزاق بالسم عبدعلي7601

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14احيائيحيدر رسم عبد خنجر7602

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.17ادبيحيدر رشيد مجيد هندي7603

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.29علميحيدر رضا ناصر حسون7604

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميحيدر رعد حسين علوان7605

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.43احيائيحيدر رهيف جفات فتيني7606

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 72.00احيائيحيدر رياض فرحان عبداالمير7607

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.14تطبيقيحيدر زاهر محمد صالح7608

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 84.14تطبيقيحيدر زهير سالم محسن7609

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائيحيدر سالم تركي عبد7610

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيحيدر سامي كاطع عالوي7611

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.14تطبيقيحيدر ستار عبود جابر7612

قسم الميكاترونكس- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 65.57تطبيقيحيدر سعد مندوب حسين7613

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.88احيائيحيدر سلمان حميد شنشول7614

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 85.57علميحيدر سليم كاظم احمد7615

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيحيدر شريف حسين عبدهللا7616

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.57احيائيحيدر شهد سوادي عيدان7617

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيحيدر صابر فاضل عبد الحسين7618

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيحيدر صادق عويد عبيد7619

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.14علميحيدر صالح جاسم جواد7620

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.86علميحيدر صالح محسن احمد7621

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.14علميحيدر صباح ضايف جابر7622

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00علميحيدر صبار هاشم محمد7623
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قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 54.57تطبيقيحيدر صدام كريم عليوي7624

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.29ادبيحيدر صفاء امير محمد7625

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميحيدر صكر محمود عبدهللا7626

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29علميحيدر صالح محمد حسن7627

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86تطبيقيحيدر صالح وحيد صالح7628

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.71ادبيحيدر طالب حاجم صبيح7629

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيحيدر طالب ضايف صنكور7630

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14ادبيحيدر طالب علوش كاظم7631

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيحيدر طاهر سلمان خميس7632

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيحيدر طاهر فريق عبدالمحسن7633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 62.14ادبيحيدر طريو كريم عباس7634

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 78.86احيائيحيدر طعمه عباس الحسناوي7635

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 71.14تطبيقيحيدر طالل حسن صالح7636

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43تطبيقيحيدر طه ياسين كاظم7637

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 64.57احيائيحيدر ظافر جاسم خضير7638

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 81.57علميحيدر ظاهر حبيب حمزة7639

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيحيدر ظاهر محسن حسن7640

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائيحيدر عادل جمعه بايرام اختيارلو7641

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.71ادبيحيدر عادل عبد الصاحب محمد7642

عام- كلية القانون - جامعة واسط 64.43تطبيقيحيدر عادل عليخ خضر7643

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.43تطبيقيحيدر عادل محمد عيسى7644

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيحيدر عادل نعمان جبر7645

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيحيدر عامر فيصل ارزوقي7646

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.86ادبيحيدر عبادي تقي قاسم7647

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.29تطبيقيحيدر عباس جاسم محمد7648

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.29تطبيقيحيدر عباس جهاد عبدعلوان7649

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00تطبيقيحيدر عباس سنيد نجم7650

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيحيدر عباس علي احمد7651

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائيحيدر عباس عويد محمد7652

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.43ادبيحيدر عباس لفته علي7653

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 62.43تطبيقيحيدر عباس محمد علي7654

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.00احيائيحيدر عباس هادي فيدي7655

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14علميحيدر عباس هربود كاشر7656
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 82.00علميحيدر عبد االئمه شمخي جبر7657

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43ادبيحيدر عبد الحسن حميد لعيبي7658

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 58.29ادبيحيدر عبد الحسن زعيبل فرج7659

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.43احيائيحيدر عبد الحكيم مزهر شلو7660

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.29احيائيحيدر عبد الرزاق سرور عباس7661

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.57ادبيحيدر عبد الرسول كريم غضيب7662

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 68.14ادبيحيدر عبد الرضا جابر عذير7663

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 86.00تطبيقيحيدر عبد الرضا حسن عبود7664

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.86علميحيدر عبد الزهرة عبود كاظم7665

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقيحيدر عبد الكريم دينار زياره7666

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43علميحيدر عبد الكريم سبتي عراك7667

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.00تطبيقيحيدر عبد الكريم مزهر موسى7668

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيحيدر عبد النبي جبار سعد7669

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيحيدر عبد وجفي جبار7670

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.00علميحيدر عبداالمير جلوب محسن7671

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيحيدر عبداالمير زايد رويح7672

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.71ادبيحيدر عبدالزهره كوكز خشان7673

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 79.57احيائيحيدر عبدالسادة احمد زعالن7674

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71تطبيقيحيدر عبدالكريم قاسم محمد7675

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميحيدر عبدهللا خلف غضبان7676

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00ادبيحيدر عبدهللا فاضل سرهيد7677

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.00ادبيحيدر عبدالهادي ابراهيم علي7678

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.00تطبيقيحيدر عبدعلي حلو زاجي7679

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.71علميحيدر عبدعلي ياسين شاطي7680

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.00علميحيدر عدنان جاري عليوي7681

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 64.43احيائيحيدر عدنان حمزه حسين7682

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيحيدر عدنان خضير عبيس7683

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.71تطبيقيحيدر عدنان عبدالنبي اسماعيل7684

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.14احيائيحيدر عزيز محمد حمد7685

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.86احيائيحيدر عصام عبد الهادي كشكول7686

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيحيدر عالء حسن مطير7687

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.43تطبيقيحيدر عالء سالم شنان7688

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.29علميحيدر عالء عبد زيد كريم7689
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قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 69.57ادبيحيدر عالوي جابر غيالن7690

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57علميحيدر علوان عبدالرضا عروبي7691

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.86ادبيحيدر علي احمد عبدالكريم7692

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.29ادبيحيدر علي اسماعيل جابر7693

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.86ادبيحيدر علي حسن مشعان7694

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 73.57ادبيحيدر علي حنوت مهدي7695

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيحيدر علي حنيش فازع7696

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيحيدر علي راضي محسن7697

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.57تطبيقيحيدر علي زاجي عبدهللا7698

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 73.00علميحيدر علي سمير عودة جمعة7699

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00علميحيدر علي صاكي جبار7700

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.14ادبيحيدر علي عبد بجاي7701

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيحيدر علي عبد حسن7702

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.57تطبيقيحيدر علي عبدالحسين صحين7703

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيحيدر علي عبدالحسين فرحان7704

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.00ادبيحيدر علي عبيد حويجه7705

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.57علميحيدر علي عدنان محمد7706

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 60.43احيائيحيدر علي عطيه شناوه7707

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.29احيائيحيدر علي عطيه عبد7708

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيحيدر علي عكاب مريح7709

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.86احيائيحيدر علي فاخر مكي7710

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.00احيائيحيدر علي محمد عبد الساده7711

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 67.86احيائيحيدر علي مهدي محمد7712

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.71ادبيحيدر علي نجيب حمزة7713

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 67.00ادبيحيدر عماد عبدالرزاق حسين7714

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيحيدر عماد فرحان حسن7715

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميحيدر عمران عبهول حسين7716

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.14ادبيحيدر عيسى شاكر عطية7717

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29علميحيدر غانم شبيب عذيب7718

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 69.86تطبيقيحيدر غانم عبد ضهد7719

قسم التصميم- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 64.43علميحيدر غسان عدنان حسين7720

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.57علميحيدر فاضل عباس غليم7721

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00تطبيقيحيدر فاضل عالء حسن7722
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيحيدر فاضل مهدي علوان7723

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.00ادبيحيدر فاضل ياسر حسن7724

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 70.71ادبيحيدر فالح نعيمة فاران7725

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.29احيائيحيدر فائز غالب عباس7726

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.71ادبيحيدر فرات صكبان نايف7727

قسم االذاعة والتلفزيون- كلية األعالم - جامعة ذي قار 63.43ادبيحيدر فرحان نصير جاسم7728

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.86ادبيحيدر فالح حسين كاطع7729

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 76.29احيائيحيدر فالح فنر حيوان7730

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.71تطبيقيحيدر فالح محمد الزم7731

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميحيدر فالح ناصر مرهج7732

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 74.14ادبيحيدر فليح عبيره منوخ7733

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.86تطبيقيحيدر فيصل غازي مشتت7734

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيحيدر قاسم عبد الواحد عبد الساده7735

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.57تطبيقيحيدر قاسم عبيد وريج7736

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 65.43علميحيدر قاسم عطيوي راضي7737

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43علميحيدر قاسم علي نمل7738

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86ادبيحيدر قاسم محمد رستم7739

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00تطبيقيحيدر قاسم وادي صالح7740

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 92.14علميحيدر قاضي بداي ساجت7741

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 59.86تطبيقيحيدر قايد صادق دهيم7742

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 63.00تطبيقيحيدر كاطع هاشم جبيش7743

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 84.29تطبيقيحيدر كاظم حنون شير7744

قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة بابل 82.14علميحيدر كاظم عبدالرضا كاظم7745

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.86ادبيحيدر كاظم كرم حسن7746

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيحيدر كاظم لعيبي خلف7747

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 79.43ادبيحيدر كردي حسن جبر7748

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.14علميحيدر كريم ابراهيم جاسم7749

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 61.43احيائيحيدر كريم حسين مكطوف7750

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 91.86احيائيحيدر كريم حيدر فرج7751

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.71تطبيقيحيدر كريم خضير فزاع7752

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيحيدر كريم خلف عبد النبي7753

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14ادبيحيدر كريم راضي خميس7754

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00احيائيحيدر كريم شاكر كاظم7755
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قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.00ادبيحيدر كريم صادق لهج7756

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 61.57علميحيدر كريم صدام ثامر7757

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.43علميحيدر كريم عبد السيد حسين7758

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 70.43ادبيحيدر كريم عبدهللا عبدالحسن7759

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43ادبيحيدر كريم مزبان هجول7760

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43ادبيحيدر ماجد حسن غنتاب7761

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14تطبيقيحيدر ماجد عزيز حسين7762

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.71تطبيقيحيدر ماجد فرج محمد7763

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائيحيدر ماجد ياسين عبد7764

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.00ادبيحيدر مالك حسين عالوي7765

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 65.71ادبيحيدر مالك كاطع عنين7766

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43علميحيدر مايح رزيج مكطوف7767

قسم الفنون السمعية والمرئية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 60.00علميحيدر مجيد عبود شريف7768

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.00علميحيدر مجيد مصطفى مجيد7769

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.57تطبيقيحيدر محسن خلف محمد7770

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 64.29ادبيحيدر محسن سكر علي7771

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.00تطبيقيحيدر محسن كوله كاطع7772

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيحيدر محسن مدلول شيال7773

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.14علميحيدر محسن منصور يوسف7774

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.14تطبيقيحيدر محمد جاسم محمدحسن7775

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.14ادبيحيدر محمد حسن علي7776

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.71احيائيحيدر محمد حسن محمد7777

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.43تطبيقيحيدر محمد حيدر حسين7778

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 88.57علميحيدر محمد رمضان فاخر7779

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.14تطبيقيحيدر محمد سامي خضير7780

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 65.29علميحيدر محمد شاكر محمود7781

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.14ادبيحيدر محمد شكبان سطيح7782

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيحيدر محمد طويش عباس7783

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.71احيائيحيدر محمد عبد االمير عباس7784

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.00ادبيحيدر محمد عبد هللا سلمان7785

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيحيدر محمد عبد هللا عليوي7786

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.14علميحيدر محمد عبد الواحد محمد7787

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 63.86علميحيدر محمد عبدالساده حمود7788
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.86احيائيحيدر محمد عبيد سوادي7789

عام- كلية القانون - جامعة واسط 66.71ادبيحيدر محمد عزيز جبر7790

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.14تطبيقيحيدر محمد عكار مريح7791

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيحيدر محمد لطيف مطشر7792

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.00احيائيحيدر محمد لفتة جاسم7793

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيحيدر محمود شاكر صالل7794

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.71ادبيحيدر مرتضى حيدر منصور7795

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميحيدر مزهر مجبل صادق7796

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.71تطبيقيحيدر مسلم كريم جبر7797

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 69.29علميحيدر مسلم محسن حمود7798

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.00علميحيدر مصطفى فليح اطعيو7799

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.43علميحيدر مطر فاضل يوسف7800

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيحيدر مقبل حميد رخت7801

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.43تطبيقيحيدر منذر عبد الزهره حويل7802

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 64.43علميحيدر منصور فرحان تركي7803

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 60.86احيائيحيدر مهدي عسكر حسن7804

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيحيدر مهيدي صالح عليج7805

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.57علميحيدر مؤيد عبدالهادي فالح7806

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.43ادبيحيدر ميثم حمزه جبر7807

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.43علميحيدر ميثم عبد المحسن غانم7808

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.00احيائيحيدر ناصر محسن محمد7809

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29تطبيقيحيدر ناطق صبيح فضيل7810

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيحيدر نجم اكبر صافي7811

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 61.57تطبيقيحيدر نجم عبد جبار7812

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيحيدر نجم عبد سرحان7813

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيحيدر نجم عبيد كاظم7814

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 66.29ادبيحيدر نزار ثامر حسين7815

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43احيائيحيدر نزار عبدعلي جوده7816

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57تطبيقيحيدر نسيم جبار عبيس7817

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 84.14علميحيدر نصير راوي عبادي7818

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 67.14تطبيقيحيدر نعمه جوده نعمه7819

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.67علميحيدر نوري محسن فرحان7820

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.86علميحيدر نوري يوسف ساجت7821
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.71ادبيحيدر هادي فرهود ابدع7822

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.71تطبيقيحيدر هادي مظلوم خلف7823

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86علميحيدر هاشم رحيم شندي7824

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيحيدر هاشم سويد حسن7825

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57ادبيحيدر هاشم صالح عبداللطيف7826

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 87.14احيائيحيدر هاشم علي اكبر محمد7827

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 77.57احيائيحيدر هاشم عنين حسين7828

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 84.14ادبيحيدر هاشم محمد طياوي7829

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.57علميحيدر هشام عوفي شاهين7830

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيحيدر هشام كاظم وحيد7831

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيحيدر هلول محمد عوده7832

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00تطبيقيحيدر وسام ياس خضير7833

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.14احيائيحيدر ياس خضير عباس7834

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.43ادبيحيدر ياسين رحمان شطب7835

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 69.14ادبيحيدر ياسين عبد فياض7836

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 59.29احيائيحيدر يوسف حمود جبر7837

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيحيدر يوسف عيسى يوسف7838

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 63.43تطبيقيحيدره عبداالمير عبدالصاحب مطر7839

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.57احيائيحيدره عوض عطوان شكوري7840

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.43احيائيحيدره محمد فؤاد سالم7841

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيخاتون ابراهيم حسين محمود7842

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.29ادبيخاشع اسماعيل ياسين صالح7843

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.00علميخالد ابراهيم احمد محمد7844

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيخالد ابراهيم طعمه رداد7845

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيخالد ابراهيم محمد احمد7846

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.57ادبيخالد احمد عبد ياسين7847

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.71علميخالد احمد عبداالمام عويد7848

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.86علميخالد احمد عبدالمجيد حميد7849

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائيخالد اسعد صالح قدوري7850

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.71احيائيخالد اسعد طه احمد7851

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 68.86احيائيخالد امير عبدالقادر تركي7852

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.57احيائيخالد اياد خالد نجيب7853

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.50علميخالد جارو محمد كامل7854
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00ادبيخالد جاسب سمحان داغر7855

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيخالد جبار مطر خالد7856

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.43تطبيقيخالد جمال فاروق سهل7857

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 68.14علميخالد جمال مهدي عباس7858

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.86علميخالد جميل مطشر حنون7859

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.71احيائيخالد جواد عبد الكاظم حسين7860

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 68.86احيائيخالد حافظ ثجيل حاجم7861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبيخالد حامد ابراهيم كعيد7862

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.00ادبيخالد حسين حسن خليف7863

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.86علميخالد حمدان جياد رسن7864

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.57ادبيخالد حميد صالح علي7865

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.86ادبيخالد خلف محمد خضر7866

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 71.50ادبيخالد داود عويد اسماعيل7867

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.14تطبيقيخالد رحيم سعيد خابط7868

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.43احيائيخالد سعد داخل كاظم7869

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.86ادبيخالد سعد طعمه سعد7870

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 90.00علميخالد سلطان هاشم احمد7871

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.17ادبيخالد شاكر جبار السهل7872

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.57علميخالد شاكر عبدالنبي يونس7873

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 66.71ادبيخالد شفيع طاهر عبيد7874

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيخالد شيخو حسين شيخو7875

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00تطبيقيخالد صالح عبد وره7876

قسم تقنيات المحاسبة- ذي قار /الكلية التقنية االقسام االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 61.57ادبيخالد صالح مهدي محمد7877

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 63.57احيائيخالد صبيح حميد عبد7878

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.29تطبيقيخالد صعب محمد خليل7879

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيخالد عائد جرجيس حسن7880

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميخالد عباس مجيد علي7881

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 64.71علميخالد عبدالرحمن عاصي جادر7882

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.00ادبيخالد عبدالكاظم محسن كاظم7883

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.57احيائيخالد عثمان ابراهيم مهدي7884

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.14علميخالد علي خالد جمعة7885

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.14احيائيخالد علي خالد مسير7886

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 72.14تطبيقيخالد علي رميلي بجاي7887
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 71.57احيائيخالد عمار حبيب حسين7888

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 83.43علميخالد عيدان مظلوم ردام7889

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43علميخالد فرحان سالم فرحان7890

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 65.57تطبيقيخالد فرحان لفته ظاهر7891

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57ادبيخالد كاظم عبدالحسين داغر7892

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.86احيائيخالد كركز عطيه محمد7893

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.14ادبيخالد ماجد كاظم عبيد7894

قسم اللغة العربية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.86تطبيقيخالد محسن غركان لفته7895

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.29ادبيخالد محمد حروش سالم7896

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 61.71علميخالد محمد مرهون يوسف7897

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00علميخالد مدلول عكاب محمد7898

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 68.43تطبيقيخالد مرعي حسن حوير7899

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 76.29ادبيخالد منصور عويد محمد7900

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.14ادبيخالد مؤيد يونس امجد7901

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 74.86ادبيخالد ناجي بديوي عواد7902

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيخالد نواف محمد حمد رحاوي7903

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.43ادبيخالد هاشم كاظم جوده7904

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.86علميخالد هيثم صابر علي7905

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.43ادبيخالد وليد جمال حمه كريم7906

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.71ادبيخالد وليد خالد حسن7907

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 80.29علميخالد وليد خالد ضاحي7908

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.71تطبيقيخالد وليد خالد قاسم7909

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.29احيائيخالد وليد عاكوب عبدهللا7910

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.57احيائيخالد وليد فاضل كريفع7911

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيخالد وليد محمد جميل ابراهيم7912

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيخالد يوسف موسى علي7913

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.29علميخالد يوسف ياسر حميدي7914

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 75.29ادبيخالده جبار عصواد حمود7915

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.86احيائيخالده عبدهللا محمد خلف7916

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 69.00احيائيخالده قاسم نصيف جاسم7917

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.29ادبيخالده مصطفى ناصح علي7918

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.57ادبيخالده نظير احمد ابراهيم7919

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57ادبيخالص منيف ندى غضبان7920

866 من 240صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 63.71ادبيخاور محمد همزه محمد7921

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57علميخبيب منديل مهدي صالح7922

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43تطبيقيختام احمد عبدهللا محمد صالح7923

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 80.14احيائيختام داود احمد خضر7924

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبيختام عادل مصلح سمير7925

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.57تطبيقيختام عبد جادم عطوان7926

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.71ادبيختام عبدالرحمن نوري سليمان7927

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57علميختام عبدهللا كاظم حلواص7928

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.29احيائيختام علي حمادي ماش7929

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 74.43احيائيختام علي عبدالحسين كحيني7930

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 80.57ادبيختام عواد عبيد طوكان7931

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 56.71ادبيختام كريم هاشم لفتة7932

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميختام محمد كشاوي علي7933

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.43احيائيختام ياسر حسين جديد7934

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 73.17علميختام يوسف عبود مهنه7935

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 72.57ادبيخديجة احمد زومان وساف7936

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.43احيائيخديجة حسين جبار محمد صالح7937

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيخديجة حسين عبد حسين7938

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.57ادبيخديجة حسين علي حمود7939

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 56.00احيائيخديجة خالد عزيز جاسم7940

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57علميخديجة كريم خضير البو حيمد7941

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.71تطبيقيخديجة ماجد ثامر ياسين7942

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 63.29تطبيقيخديجة محمد هادي علي7943

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 91.43علميخديجة نايف مصطفى ابراهيم7944

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 77.14احيائيخديجه احمد جاسم محمد7945

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.86احيائيخديجه احمد محمد علي احمد7946

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.43احيائيخديجه الياس محمدشريف عبدهللا7947

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيخديجه جليل شالكه ناشد7948

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.86تطبيقيخديجه حسن عبدهللا حسن7949

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.14احيائيخديجه خليل ابراهيم خلف7950

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.14علميخديجه سفاح فنطيل شعالن7951

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14ادبيخديجه سليمان محمد نور حسن7952

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 76.57علميخديجه عبد الرزاق مجيد سعيد7953
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قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.86تطبيقيخديجه عبدالمجيد شمر مصطفى7954

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.00احيائيخديجه عالءالدين عزيز ابراهيم7955

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 65.43احيائيخديجه علي ثامر عبدالحسين7956

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيخديجه علي سعود عامر7957

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 66.29احيائيخديجه فاضل عباس مسيب7958

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.14ادبيخديجه كمال اسود حسين7959

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 82.71احيائيخديجه نكتل كاظم ياسين7960

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.00احيائيخديجه وعدهللا حسين يونس7961

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.00تطبيقيخديجه يحيى خلف عيدان7962

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 66.43تطبيقيخضر احمد خضر عبدهللا7963

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 70.86علميخضر احمد علي سعيد7964

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.43احيائيخضر عبدالهادي محسن خضر7965

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيخضر علي راضي صحين7966

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.57احيائيخضر عيدان اعفاره شهاب7967

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71ادبيخضر محمد احمد صالح7968

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.71احيائيخضر ناصر رجيب عبدالحسين7969

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.86ادبيخضر نهاب خضر محمد7970

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 73.14علميخضير عبدهللا جاسم محمد7971

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29ادبيخضير كاظم عجيل حنت7972

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.71احيائيخضير كتاب خضير سلمان7973

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة الموصل 78.71ادبيخضير محمد طه احمد7974

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 62.00تطبيقيخطاب عامر وهيب فرج7975

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 71.00احيائيخطاب عمر ابراهيم مطلك7976

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.86ادبيخطاب غسان علي حسن7977

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيخلدون حيدر رضا مصطفى7978

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.71ادبيخلدون عبداالمير طه ياسين7979

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.00علميخلدون لطيف حميد علي7980

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيخلف جاسم مطر صلبي7981

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميخلف عبد محمد جاسم7982

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 74.29احيائيخلف محمد علوان محمد7983

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71ادبيخلود جاسم حسن حسين7984

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيخلود جاسم منصور كصاب7985

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 75.29ادبيخلود خضير محمد بالل7986
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قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.71ادبيخلود طه عاشور سلطان7987

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 69.71علميخلود عبد الحسين جلعوط صالح7988

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.67علميخلود عبداللطيف عبود عويد7989

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.86احيائيخلود فالح حسن بدن7990

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.71احيائيخلود نصر محمد سلطان7991

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.57تطبيقيخليل ابراهيم علي حسين7992

قسم التقنيات الكهربائية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 65.57علميخليل ابراهيم كريم رمضان7993

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.57علميخليل ابراهيم محمد حسن7994

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.43ادبيخليل اسماعيل خليل اسماعيل7995

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيخليل اكرم احمد خليل7996

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيخليل خلف سعيد صالح7997

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 70.71علميخليل رائد محمد جواد7998

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيخليل عبدهللا خليل احمد7999

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيخليل عبود حسين ردام8000

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.29ادبيخليل عدنان كريم خليل8001

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.71ادبيخليل كوان عطيه شويش8002

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.86ادبيخليل موزر عمر علي8003

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.71احيائيخليل نايف ابراهيم خلف8004

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.14احيائيخمائل رحمن حمود مضحي8005

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.71احيائيخمائل علي دهش خميط8006

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.00احيائيخمائل فاضل حمود رسن8007

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 78.43علميخميس صالح جالل حامد8008

قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.71علميخميس محجوب خلف جواد8009

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.00ادبيخميس ناجي حنشل فرحان8010

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميخنساء ربيع خميس حارس8011

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 77.33علميخنساء عبداالمير جاسم حسن8012

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 85.00علميخنساء قاسم نظر علي حيدر8013

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.57ادبيخه آلت قابل هرزاني عبدهللا8014

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبيخوشي حمه رشيد محمد طه شريف8015

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 81.00علميخولة احمد حسين محمد8016

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيخولة علي خلف داموك8017

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.71احيائيخوله ابراهيم عبد امحيمد8018

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيخوله ابراهيم لطيف جاسم8019
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.67ادبيخوله علي نصار بخيت8020

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبيخوله محسن شلش عكله8021

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.43احيائيخوله محمد عبدالرضا جبار8022

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29احيائيخوله هاشم عبيد كريدي8023

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 68.86احيائيخيرات شاكر محمود عباس8024

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.86تطبيقيخيرات عبداالمير راضي سالم8025

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 73.00علميخيرهللا ابراهيم عثمان خلف8026

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.86تطبيقيخيرهللا حازم محمد صالح8027

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.43تطبيقيخيرهللا راضي وحيد رسن8028

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 64.00احيائيخيرهللا علي زويد ردعان8029

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.00ادبيخيرهللا لطيف جابر صالح8030

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86تطبيقيخيرهللا محمد حسين علىي8031

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبيخيرهللا محمد عبدهللا ابراهيم8032

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.14ادبيخيري الدين هيثم خيري حسن8033

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 80.33علميخيري شناوه حمزه مطر8034

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.86احيائيدابان سردار عبدالكريم محمد8035

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.83علميداخل عبد علي حسين8036

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43علميداخل عبدالحسن ادهير كاظم8037

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.43احيائيدارا شيرزاد علي احمد8038

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.14تطبيقيداليا برزان علي محمد8039

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيداليا بهجت محمد صفوت صديق8040

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميداليا ثائر صالح الدين فائق8041

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.33ادبيداليا جواد كاظم هميم8042

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيداليا حسين علي نجم8043

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.57احيائيداليا دلشاد محمد حويز8044

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيداليا سعد عبد االمير حسين8045

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 85.71احيائيداليا صباح محمد امين حمه علي8046

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 74.00احيائيداليا صبحي جميل كريم8047

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.00تطبيقيداليا عبدالسالم صالح داود8048

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.43احيائيداليا عماد نعيم ثاجب8049

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.71احيائيداليا قيس طارق جاسم8050

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيداليا كاظم غليم فرج8051

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.71ادبيداليا كريم كاظم علي8052
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 65.14ادبيداليا مازن عبد الستار عبد الرزاق8053

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 66.43احيائيداليا ماهر صالح جاسم8054

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 62.86احيائيداليا مثنى عطاهللا دحام8055

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.71ادبيداليا نبيل عبد الحسن نصيف8056

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 81.00احيائيداليا نجدت كمال باباني8057

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 70.86ادبيداليا هادي رحيمه سباهي8058

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.00احيائيداليا هاشم قدوري عبدالكريم8059

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 73.71ادبيداليا ياسين احمد علوان8060

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيداليه احمد شنور علوان8061

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.86احيائيدان غزوان عبد الصمد سلمان8062

قسم الفيزياء الحياتية- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 62.86احيائيدان وليد خليل حمد8063

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائيدانا ادريس محمد امين8064

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 80.00تطبيقيدانا دلير خالد وهاب8065

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 59.00تطبيقيداني نبيل دانيال شابا8066

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيدانيا ازاد عزالدين محمود8067

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.57علميدانيا اياد حسين فتاح8068

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيدانيا جاسم محمد عبدالرحمن8069

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيدانيا حسين فرحان جمه8070

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.00ادبيدانيا عالء صبيح حسين8071

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 70.00ادبيدانيا عالء عبدالحسين رشم8072

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 59.57علميدانيار نهاد ابراهيم حسين8073

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.29ادبيدانيال مجيد حميد عباس8074

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.86تطبيقيدانية عالء محمد تايه8075

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميدانيه اديب لطيف احمد8076

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.86احيائيدانيه افنان صالح احمد8077

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيدانيه حسن ابراهيم سلمان8078

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.86تطبيقيدانيه حسين علي شاوي8079

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 72.14تطبيقيدانيه رائد عبد الكريم يعقوب8080

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 76.00علميدانيه زياد محمد معروف8081

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.86تطبيقيدانيه سعدي حسين قاسم8082

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.00ادبيدانيه ضياء نوري عبدالحسين8083

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.71ادبيدانيه عصام ابراهيم محمد8084

قسم اللغة العربية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.86ادبيدانيه علي فرج عبد السادة8085
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.43ادبيدانيه فالح حسن راغب8086

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 81.57احيائيدانيه كاظم سليم عبد الواحد8087

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.29احيائيدانيه محمد عبد الحر محمد8088

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.29ادبيدانيه نادر عبدالواحد حسين8089

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.00ادبيداود جمعه احمد درويش8090

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة االنبار 69.00علميداود حماد ابراهيم حمادي8091

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.14ادبيداود رائد محمد عليوي8092

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.57تطبيقيداود رجاء حميد محمد8093

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.86علميداود سالم علي حمودي8094

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.43علميداود سالم كاظم محمد8095

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.43احيائيداود سالم محمود محمد8096

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71علميداود سعد عبداللطيف عزت8097

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيداود سلطان محمد جدوع8098

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.43ادبيداود سلمان تعبان فارس8099

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيداود عادل محمود خالد8100

عام- كلية القانون - جامعة بابل 73.43علميداود علي حسين خلف8101

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.33تطبيقيداود فؤاد داود جبو8102

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.71ادبيداود محمدامين يونس خلف8103

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيداوود سلمان احمد روضان8104

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 75.71علميداؤد سالم ادريس مجيد8105

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.71ادبيدةشنى عادل محمد امين حسين8106

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائيدحام ابراهيم حميد حردان8107

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.71علميدحام حسين حيدر حسين8108

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 82.57ادبيدحام كريم جاسم عبدهللا8109

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.14ادبيدحام ناصر مكطف ناصر8110

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيدرة عبد الناصر مجيد رشيد8111

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.86تطبيقيدرر حسين علي دخل8112

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 84.71ادبيدرع مطلك عواد حلوس8113

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.29ادبيدره محمود حماده عامر8114

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 79.71احيائيدرون فرهاد حسين قادر8115

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.14احيائيدريا باوه حسن خوا مراد ولي8116

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيدريا علي شكر أحمد8117

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 71.86ادبيدريد فهد عمر علي8118
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيدسار علي صادق محسن8119

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علميدعاء ابراهيم رمضان محمد8120

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.14تطبيقيدعاء احمد عبد عاصي8121

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.00علميدعاء احمد كاظم حسون8122

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.57احيائيدعاء احمد محمود شيت8123

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميدعاء اسماعيل ابراهيم عبد8124

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيدعاء اسماعيل هجان عبد علي8125

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 86.71علميدعاء أبراهيم نعمه جاسم8126

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.71احيائيدعاء باسم كتيب سعدون8127

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.71احيائيدعاء بكر ابراهيم كرو8128

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.71علميدعاء تميم حسن مشحوت8129

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14ادبيدعاء ثامر جاسم خميس8130

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 63.57احيائيدعاء جاسم جمعة محمود8131

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 64.14ادبيدعاء جاسم عباس هواس8132

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.29ادبيدعاء جاسم محمد يعكوب8133

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميدعاء جاسم مطر مهدي8134

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميدعاء جمال ابراهيم حسين8135

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.14احيائيدعاء جمعه خلف سابط8136

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيدعاء جمعه نعيثل جبر8137

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 84.43احيائيدعاء حازم خلف حسين8138

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14ادبيدعاء حازم عطية عبدالكريم8139

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.00علميدعاء حامد مهدي عبود8140

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.00ادبيدعاء حسن حميد سعيد8141

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميدعاء حسن علوان جواد8142

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.86تطبيقيدعاء حسين علي خلف8143

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيدعاء حسين فاضل عبيس8144

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.29ادبيدعاء حسين كاظم حصو8145

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 68.00احيائيدعاء حسين مطلك حسين8146

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.00علميدعاء حسين هادي عبد8147

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.29احيائيدعاء حمزه حراز ديوان8148

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57علميدعاء حمزه عناد بشاري8149

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيدعاء حويش فليح حطاب8150

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.14علميدعاء حيدر حمودي جاسم8151
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00علميدعاء حيدر خشان عذاب8152

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.86ادبيدعاء خالد عبداللطيف محمد سليم8153

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 64.57ادبيدعاء داخل خواف زهيان8154

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 71.57ادبيدعاء رحمن يوسف عبد العكار8155

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71علميدعاء رحيم رسول نور8156

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقيدعاء رحيم قاسم محمد8157

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.86ادبيدعاء رياض عبد الزهرة حمدان8158

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.00ادبيدعاء رياض نعمه خلف8159

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57ادبيدعاء سالم خفيف مسير8160

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.57ادبيدعاء سامر محمود عباس8161

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.00ادبيدعاء سامي عكار داخل8162

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00تطبيقيدعاء سعد منعم زغير8163

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.29احيائيدعاء سعدون محمد خلف8164

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 63.14احيائيدعاء سفيان عبدالمجيد حسين8165

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29احيائيدعاء سمير علي محمد8166

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.29علميدعاء شاكر الخير عبود8167

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميدعاء شهاب احمد ظاهر8168

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميدعاء صباح حسن سلطان8169

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.29احيائيدعاء صباح حسين عبيد8170

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.86احيائيدعاء صبيح حسن جازع8171

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 57.43ادبيدعاء صفاء احمد ناجي8172

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيدعاء صمد بيات حميد8173

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيدعاء ضياء وحيد جبار8174

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.57احيائيدعاء طالب حمود رهيف8175

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيدعاء طالب سبهان حزين8176

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.71ادبيدعاء طالب كاظم داود8177

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.86احيائيدعاء عاصم محمد عبدعلي8178

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيدعاء عباس فاخر عبد الصاحب8179

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.57ادبيدعاء عباس فاضل جاسم8180

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيدعاء عبد الحسين نعيس رسن8181

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.29ادبيدعاء عبد السالم مهدي حسين8182

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43علميدعاء عبد الكريم فرهود راشد8183

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.86احيائيدعاء عبد الواحد هادي كشيش8184
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قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيدعاء عبد الوهاب سلمان علي8185

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.14تطبيقيدعاء عبد نجم ضمد8186

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.43تطبيقيدعاء عبداالمير حلموت كاظم8187

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 68.14ادبيدعاء عبدالجليل محسن عبود8188

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيدعاء عدي علي جاسم8189

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.29ادبيدعاء عصام محمد جواد صالح8190

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.57ادبيدعاء عطا هللا حسن دعيج8191

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيدعاء عطا مهدي صالح8192

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيدعاء عالء مهدي ابراهيم8193

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 71.00احيائيدعاء عالوي خاجي صحن8194

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيدعاء علي احمد كاظم8195

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.29احيائيدعاء علي جواد فرحان8196

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.00احيائيدعاء علي حسين محمد8197

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29علميدعاء علي عبد الرضا الخطاوي8198

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29تطبيقيدعاء علي عبد الرضا عباس8199

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.00تطبيقيدعاء علي كاظم علي8200

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.00احيائيدعاء عمار جبار هداد8201

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 79.14احيائيدعاء فارس عبد االله داود8202

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.00احيائيدعاء فالح جليب ارساله8203

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيدعاء فالح عطيه عنبر8204

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.57علميدعاء فرحان محمد علي حسون8205

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 57.00ادبيدعاء فالح عبدالكريم هزاع8206

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29ادبيدعاء فياض جاسم حسان8207

قسم التحسس النائي- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 81.14علميدعاء فيصل اطبيخ خفي8208

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيدعاء فيصل كنين كاظم8209

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيدعاء قاسم حسن حسين8210

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيدعاء قاسم سلمان سحاب8211

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.71ادبيدعاء قاسم محمود ضاحي8212

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00علميدعاء قصي عبد المحسن سلمان8213

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميدعاء كاظم جعفر علوان8214

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14علميدعاء كاظم عبدالحسين مكي8215

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 59.00احيائيدعاء كاظم محسن سلمان8216

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميدعاء كامل احمد خليل8217
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 72.43احيائيدعاء كامل عبار ربيع8218

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.57ادبيدعاء كريم عبدالحسين زبال8219

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.00تطبيقيدعاء لقمان هدايت محمد امين8220

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.71ادبيدعاء مجبل عزيز جاسم8221

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 57.00علميدعاء مجيد عبد االمير عبد الرحمن8222

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.29احيائيدعاء محسن جبر محيسن8223

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.86احيائيدعاء محسن غيثان جبر8224

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميدعاء محمد حبيب عوده8225

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيدعاء محمد حسين كاظم8226

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيدعاء محمد حسين محمد8227

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيدعاء محمد ذيب عبد ربه8228

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.29تطبيقيدعاء محمد شالل شعير8229

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.14احيائيدعاء محمد طلب عبد الرحمن8230

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86احيائيدعاء محمد عباس كاظم8231

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.43ادبيدعاء محمد هاشم فتحي8232

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علميدعاء مظفر جاسم محمد8233

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 71.71تطبيقيدعاء مكي كاظم محمدعلي8234

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيدعاء ميري عبدالكاظم كزار8235

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.82احيائيدعاء ناطق حازم شكر8236

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 73.71احيائيدعاء ناظم خضير عويد8237

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86تطبيقيدعاء نجم عبد هللا سيد8238

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.00ادبيدعاء نجم عبيد فرحان8239

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.57ادبيدعاء نزار عبد العزيز حسن8240

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.14احيائيدعاء نعيم شايع روضان8241

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميدعاء نوار حمدي جاسم8242

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيدعاء نوري هادي نصار8243

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.86ادبيدعاء هاشم ديح اكعيد8244

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00علميدعاء هاشم مجيد رحيمه8245

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71ادبيدعاء هالل حمادي هالل8246

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائيدعاء هالل كاظم علوان8247

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.00تطبيقيدعاء وحيد جبر شياع8248

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيدعاء ورد محمد مونس8249

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.71تطبيقيدعاء ياسين عوده فرج8250
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.71احيائيدعاء يحيى رشك ساجت8251

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 89.00علميدعد عصام محمد محمود8252

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.43احيائيدالل احمد طه ذنون8253

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29احيائيدالل حازم غائب سعيد8254

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.43تطبيقيدالل خالد مكطوف محمد8255

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 64.00احيائيدالل سعد ابراهيم نايف8256

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيدالل سعيد كاظم حتاتة8257

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.57احيائيدالل طارق خلف عليوي8258

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبيدالل ظافر نجيب احمد8259

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.29ادبيدالل عبدالمجيد عباس خضير8260

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.71ادبيدالل علي غليب شهاب8261

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 68.57احيائيدالل علي محمد حسون8262

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.71علميدالل علي نعمه راضي8263

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.71ادبيدالل عماد كامل حسين8264

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 82.00علميدالل فرهاد احمد حسن8265

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.71احيائيدالل فليح مجهول كاظم8266

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.71ادبيدالل مجبل حمود كعود8267

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيدالل محسن علوان روكان8268

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 71.29ادبيدالل محمد جاسم هليل8269

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 87.86علميدالل محمد حسين صالح8270

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.29احيائيدالل محمد طاهر جبرائيل اسماعيل8271

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.14احيائيدالل مرزة بريهي صبيح8272

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.43احيائيدالل مصطفى عبد سهم8273

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.43ادبيدالل مؤيد حسن محمود8274

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 64.71علميدلخوش لقمان نافس ابراهيم8275

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.71احيائيدلدار عارف صنعان عبدهللا8276

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 78.57ادبيدلشاد عمر محمد سليمان8277

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.43علميدلشاد كريم سليمان محمد8278

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 56.29تطبيقيدلوفان دل كه ش طيفور محمود8279

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.71ادبيدموع باسم طعمه عبدالزهره8280

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائيدموع حيدر محمد جاسم8281

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيدموع عمران عيسى عبد الرزاق8282

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.86احيائيدموع محمدسعيد صالح محمدعلي8283
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قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيدنيا ابراهيم مطلب حسين8284

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.14احيائيدنيا احمد ياسين داود8285

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.14احيائيدنيا ازاد محمد فاتح مالمالك8286

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيدنيا اياد محمد جاسم8287

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00ادبيدنيا بشير احمد عماش8288

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.57احيائيدنيا جبار حسن ستار8289

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 72.00احيائيدنيا جعفر موسى جبر8290

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57علميدنيا جليل عبدالكريم خليل8291

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 76.43احيائيدنيا حامد كاظم خضير8292

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيدنيا حسن كطوف عوين8293

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيدنيا حمزة طلب ساير8294

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.71ادبيدنيا رائد ضياء كامل8295

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيدنيا رشدي محسن مصطفى8296

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43احيائيدنيا رضا جاسم محمد8297

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.86ادبيدنيا رياض احمد بكر8298

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86ادبيدنيا ستار عبدهللا علي8299

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.71ادبيدنيا شنان اليذ حسن8300

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.86تطبيقيدنيا صادق حسب عبود8301

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيدنيا صالح رحيم مصطفى8302

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.29احيائيدنيا طالب جبار فهد8303

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43علميدنيا طه خضير عباس8304

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 66.71ادبيدنيا عادل حماد سليم8305

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 74.86احيائيدنيا عبدالكريم احمد مهدي8306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 87.00علميدنيا عبدالكريم عبدهللا محمد8307

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14علميدنيا عبدالوهاب ارزوقي عبدالرسول8308

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.71احيائيدنيا عرفان صديق كريم8309

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.14ادبيدنيا عرفان نور الدين بهجت8310

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 55.29ادبيدنيا علي حسيب نجم8311

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.86احيائيدنيا علي حسين عطا8312

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14ادبيدنيا علي نوري حسين8313

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.14احيائيدنيا عماد رشيد سعدون8314

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14علميدنيا عمر حسن قادر8315

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.43ادبيدنيا عويد غانم سفيح8316
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قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيدنيا قحطان عبد الرحمن مراد8317

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.57احيائيدنيا كامران كريم مجيد8318

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 67.29علميدنيا كريم محمد مذكور8319

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 66.71علميدنيا لفته عبار جاسم8320

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.86ادبيدنيا محمد جاسم عبد8321

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 59.71ادبيدنيا محمد سالم احمد8322

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86احيائيدنيا محمد عبدالرضا عبد8323

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.71ادبيدنيا محمود محمد سعيد محمود8324

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 74.71ادبيدنيا ميثم مهدي حمزه8325

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14علميدنيا نايف هادي عبيد8326

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيدنيا نبيل عبد االمير امين8327

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86احيائيدنيا وليد خالد محي8328

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.71تطبيقيده شتي طالب خالد مجيد8329

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86احيائيدهام صقر زبيد شريف8330

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيدوهان علي محيول هنون8331

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.71ادبيديار باسم عبد الحسين صبري8332

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيديار حيدر محمود حميد8333

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.43احيائيديار خالد احمد امين8334

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيديار خيون جلوب حسن8335

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.29علميديار زكي عطا احمد8336

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57ادبيديار صالح احمد الخطاب8337

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيديار طارق احمد جوهر8338

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيديار عادل عبيد هنيدي8339

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.00احيائيديار فالح جاسم سماري8340

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 70.86احيائيديار محمد حسين فرج8341

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.00علميديار محمد كاظم عباس8342

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيديار منذر سعدي احمد8343

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.00ادبيديار نوري رستم ولي8344

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 79.00علميدياري عزيز عبدالكريم ولي8345

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.71احيائيديان محمد عيسى جبر8346

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيديانا جاسم اركوس بسيله8347

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.86علميديانا حمزه جبار احمد8348

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.14ادبيديانا خالد سوادي فتحي8349
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.71احيائيديانا صالح خضر خلف8350

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيديانا عارف حربي موازي8351

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 65.43احيائيديانا عالء شخناب جوده8352

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيديانا علي حسين سلمان8353

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.71علميديانا علي عبيد هادي8354

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 65.57علميديانا كاظم امين طه8355

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيديانا مصطاف احمد كاظم8356

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 83.14احيائيديانا نوزاد مرتضى محمد8357

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.43احيائيديانا هادي كاظم عبود8358

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيديانه محمد عبد عرفي8359

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71علميديرين سردار عبدالكريم محمد8360

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.29علميديالن جوهر مولود حسين8361

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.14احيائيديالن شاخوان فاتح داودي8362

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.43تطبيقيديالن صالح محمد ولي8363

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.17تطبيقيديالن قيس عيسى صليو8364

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.14احيائيديالن كاوه اسعد كريم8365

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57تطبيقيديالن ناظم احمد محمد8366

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 78.00احيائيديما شاكر غانم شاكر8367

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.14تطبيقيديما صباح عبد الرزاق جابر8368

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 73.00ادبيديما طالب شاكر احمد8369

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.14احيائيديمة حارث اسماعيل مصطاف8370

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميديمة كاظم طعمة مهدي8371

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيديمه عبداالمير علي حمزه8372

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميدينا احمد ناصر هاشم8373

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميدينا حسن طالب جمعه8374

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.57تطبيقيدينا حيدر نوري كاظم8375

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.43ادبيدينا داخل حنين بدليفي8376

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.86احيائيدينا رافد حميد سليمان8377

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيدينا سعد رشيد سعيد8378

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00علميدينا ضياء ناصر حسين8379

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 69.86احيائيدينا عالء حسين سلطان8380

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيدينا كاظم راشد جبر8381

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.29تطبيقيدينا كفاح طالب علي8382
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيدينا محمد حسين مانع8383

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.00احيائيدينا محمد مصطفى كمال عزيز8384

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.71احيائيدينا هشام احمد رشيد8385

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.57ادبيذاكر جالل حسين ضاحي8386

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبيذاكر علي زبن سلطان8387

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميذاكر محمود حمادي سليم8388

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 86.14علميذرار عالء حسين عبدهللا8389

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14احيائيذرى كاظم محسن عبد8390

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيذكرى جواد كاظم عبدالنبي8391

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 67.43ادبيذكرى حسن درويش عبود8392

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيذكرى علي عبد بندر8393

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 62.43تطبيقيذكرى هادي ظاهر حمادي8394

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.29علميذلفاء شاكر عبدالكاظم حسين8395

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 81.14احيائيذلفاء عبد الوهاب عبد االمير طاووس8396

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيذنون خيري ذنون شهاب8397

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيذنون عادل ذنون جاسم8398

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيذنون يونس محمود علي8399

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.29تطبيقيذو الفقار احمد عبد الحسين عبد الحسن8400

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيذو الفقار احمد وزير أمين8401

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29تطبيقيذو الفقار ازهر شالكه محمد8402

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29علميذو الفقار جاسم عبد هللا الياس8403

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.86تطبيقيذو الفقار جعفر جاسم مطلك8404

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.29تطبيقيذو الفقار حسن فليح رحمن8405

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 67.29ادبيذو الفقار حسين جواد عبود8406

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.71ادبيذو الفقار حسين كمر شمخي8407

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.71علميذو الفقار حكمة مجيد رشيد8408

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57تطبيقيذو الفقار صباح احمد عيسى8409

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00تطبيقيذو الفقار صالح عبدالحسن عوفي8410

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.71علميذو الفقار عباس محمد كاطع8411

قسم االذاعة والتلفزيون- كلية األعالم - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيذو الفقار علي رهيف زغير8412

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.43احيائيذو الفقار علي سرحان مطشر8413

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00علميذو الفقار علي كاظم مشرف8414

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 78.29علميذو الفقار غانم فاخر حسين8415
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29تطبيقيذو الفقار ليث غازي فنجان8416

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميذو الفقار مجيد نصر هللا حبيب8417

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.00احيائيذو الفقار محمد حسين جاسم8418

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43علميذو الفقار نجم جاسم هاشم8419

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.71تطبيقيذوالفقار احمد صاحب كاظم8420

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.43تطبيقيذوالفقار اسعد محمد لطيف8421

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيذوالفقار اكرم عبد حسين8422

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.86احيائيذوالفقار أحمد جالل حسين8423

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00احيائيذوالفقار أحمد ودود محمد8424

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29تطبيقيذوالفقار باسم فليح حسن8425

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 90.71علميذوالفقار بيات حسين حيدر8426

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيذوالفقار جمال محمدصالح عبدهللا8427

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.71تطبيقيذوالفقار حسين عبد طعيس8428

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29علميذوالفقار حميد مزيعل والي8429

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57علميذوالفقار حيدر جبل علوان8430

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.14تطبيقيذوالفقار رحمن عليوي خريم8431

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86ادبيذوالفقار صالح صدام خصاف8432

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.86احيائيذوالفقار عباس خليل ابراهيم8433

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيذوالفقار عبد االمير نعمه شراد8434

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيذوالفقار عبد شنيف مرهج8435

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيذوالفقار عبدالحكيم عامر كاظم8436

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.14تطبيقيذوالفقار فارس شنون عليوي8437

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 79.71علميذوالفقار فرج عاصي موسى8438

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86علميذوالفقار قاسم محمد كاظم8439

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.00علميذوالفقار قيس فيصل عبود8440

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 66.71تطبيقيذوالفقار محمد شاكر شنان8441

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 84.86علميذوالفقار محمد محسن منشود8442

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 77.71احيائيذوالفقار ناصر حسين عذاب8443

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14ادبيذياب عبدالرزاق محمد علو8444

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.43تطبيقيذياب مسافر هالل عبود8445

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميرابح عبدالكريم عطيه اسمتعيل8446

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.57علميرابحه خلف شناوه حسين8447

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 64.33ادبيرابحه خليفة محمود حمدي8448
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عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبيراجح عبدهللا عبدالستار دواح8449

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.86احيائيرازان كامران محمد امين علي8450

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86علميرازاو نجاة سعيد محمد8451

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14تطبيقيرازقية مصطفى داود فضيل8452

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 70.57احيائيرازه عدنان عارف عبدهللا8453

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 61.71علميراسم ماجد عبيد مطر8454

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57تطبيقيراسم محمد احمد عمر8455

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيراشد حسن علي صلبي8456

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيراشد زغير عبدهللا حمادي8457

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبيراشد عمر فاضل عزو8458

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.57ادبيراشد محسن ذياب شهاب8459

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.29تطبيقيراضي حبيب محمود حرج8460

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.43احيائيراضي موفق احمد محسن8461

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.29احيائيراضي هادي محسن حسون8462

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.71احيائيراغب رسول عباس علي حسن8463

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.14ادبيراغب مشعان خليف جاسم8464

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57علميرافان سعدون قادر خضر8465

قسم تقنيات المعلومات والمكتبات- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 65.86ادبيرافت نبيل عبد الخالق حيدر8466

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 80.00علميرافد ارسال حسون خلف8467

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيرافد حميد غثيث نهاب8468

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00علميرافد قيس مهودر لعيبي8469

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيرافد ماجد عبد عبد هللا8470

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.00احيائيرافد محمد حسين دوهان8471

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.57احيائيرافده سبهان محمد شبيب8472

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.43ادبيرافع نعيم ثلج عالوي8473

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 63.86احيائيرامي ابراهيم احمد محمد8474

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.00ادبيرامي جبار محسن عبدالساده8475

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.43احيائيرامي خالد حسين علي8476

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 81.86احيائيرامي رياض فتحي حميد8477

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.86ادبيرامي سالم فتحي محمود8478

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.86علميرامي عادل حميد جسام8479

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.00احيائيرامي عبدهللا علي حسين8480

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.43تطبيقيرامي غازي لعيبي حمود8481
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قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 71.71ادبيرامي كريم عبد الجليل معيوف8482

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.71ادبيرامي محمد عبدالستار عبدالجبار8483

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 63.71علميرامي محمد علي حسين8484

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.14ادبيرامي محمد فاضل محمد8485

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.86علميرامي محمدجواد عبد هللا جواد8486

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيرامي محمود سلمان محمد8487

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.29تطبيقيرامي مضر عبدهللا علي8488

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29احيائيراميار ابوبكر محمدامين عبدهللا8489

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 58.29احيائيرامين علي رشيد حمادي8490

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.14تطبيقيرانيا ابراهيم حسين علي8491

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيرانيا جبار جعفر عوده8492

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيرانيا حسن شلش عبدالواحد8493

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيرانيا حمود حسن عباس8494

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.43احيائيرانيا حيدر عبداالله خميس8495

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29احيائيرانيا خالد عدنان سبتي8496

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميرانيا رسول كاظم جاسم8497

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.29تطبيقيرانيا سالم غانم محمد8498

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيرانيا سعد كاظم عبد الحسين8499

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.57تطبيقيرانيا شامل عبدهللا فتاح8500

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميرانيا صباح سلمان مزيد8501

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.14احيائيرانيا طالب خضير محمود8502

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيرانيا طالل ابراهيم سهيل8503

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيرانيا طالل فاضل محمود8504

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.57ادبيرانيا عامر عبدهلل احمد8505

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.86احيائيرانيا عباس فاضل عبدهللا8506

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 74.86احيائيرانيا عبد هللا امين حسين8507

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.86احيائيرانيا عبدالشافي محارب جارهللا8508

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.14احيائيرانيا كريم مخلف صالح8509

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.00تطبيقيرانيا مثنى مشعان خلف8510

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14ادبيرانيا محمد عبدالرضا عديم8511

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00احيائيرانيا نبيل صيوان داخل8512

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 74.00احيائيرانيا هايل ابراهيم احمد8513

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.86ادبيرانية أحمد محمد شريف8514
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 74.71احيائيرانية سالم عبد الرحمن فارس8515

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43علميرانية كريم عباس خضير8516

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيرانية نجم عبد االمير ناجي8517

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيرانية وليد تركان جميل8518

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيرانيه ابراهيم ناجي عزيز8519

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00تطبيقيرانيه حليم سلمان جبر8520

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيرانيه حيدر اسماعيل ابراهيم8521

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.43تطبيقيرانيه رعد جوده جازع8522

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.29ادبيرانيه صبحي عبيس عبيد8523

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.71علميرانيه صكر عبد الرزاق رمضان8524

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.71ادبيرانيه عادل عبد االمير نجم8525

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيرانيه فائز محمد مهدي عبدالرحمن8526

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.43تطبيقيرانيه فراس حسين عطيه8527

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.29ادبيرانيه لفته هواش عبل8528

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.00ادبيرانيه محمد عزيز عبد القادر8529

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيرانيه ناظم حردان مطلق8530

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.29احيائيرانيه نجيب حسن حميد8531

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.57علميرانيه يوسف محمد خلف8532

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43احيائيراهي مزعل فريفش حسن8533

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29احيائيراوان عبدالحكيم عبدالنبي حسين8534

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.57تطبيقيراويه خلدون كامل خلفه8535

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86علميراويه هاشم حمود عبد8536

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 63.86ادبيرائد احمد درويش خلف8537

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.14احيائيرائد بدر مطر فرحان8538

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 92.14علميرائد تركي الطون شريمط8539

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.14ادبيرائد حامد حمزة ابراهيم8540

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 66.57ادبيرائد حسن عليوي عبد8541

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.71احيائيرائد حمد جبار عناد8542

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 78.43علميرائد خلف جاسم محمد8543

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.43احيائيرائد سماح حمزه حسن8544

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.00ادبيرائد صالح خماس شاهين8545

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.29علميرائد كامل محمد عباس8546

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 84.86ادبيرائد كريم سالم دلي8547

866 من 259صفحة 
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 65.14علميرائد متعب موسى ضاحي8548

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.86ادبيرائد محيسن جفات غالي8549

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.71احيائيرائد نزار خليل صبري8550

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29علميرائد وليد عالوي ياسين8551

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيرائد ياسر فاطس شكبان8552

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 68.33علميرائده ابراهيم مالك جاسم8553

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86تطبيقيربا عبدالرضا حبيب موسى8554

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.71احيائيرباب ايمن عبدالرحمن حبيب8555

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.14ادبيرباب جعفر كاظم خريص8556

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.86احيائيرباب جواد كاظم بداي8557

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.57احيائيرباب حسن كردي محاسن8558

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيرباب خلف عبد الكريم كاظم8559

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيرباب راشد صيوان لفته8560

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.43ادبيرباب شريف عداي فالح8561

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 83.00علميرباب صبار حمود سنام8562

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.43تطبيقيرباب صبيح جالب سماري8563

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميرباب طلب عبدهللا محمد8564

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.00احيائيرباب عبد الباري رمضان حسن8565

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيرباب عبد الحمزه بنيه بريج8566

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.00ادبيرباب عقيل خليل بيرام8567

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيرباب علي شعيوط محيسن8568

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71احيائيرباب علي عباس محمد8569

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.86ادبيرباب علي محمد سلمان8570

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميرباب عمران موسى حسين8571

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيرباب قاسم عبد مصيخ8572

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.29تطبيقيرباب كاظم جاسم عذاب8573

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيرباب كامل فرج ياسين8574

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 70.71ادبيرباب محمد عمران عبدعلي8575

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيرباب محمد منصور علي8576

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.00علميرباح انور رشيد محمد8577

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.29ادبيرباح شاكر جارهللا كاظم8578

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 70.71ادبيرباح ناجي ابراهيم سبع8579

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 62.57علميربى احمد طاهر مزبان8580

866 من 260صفحة 
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قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.57علميربى امين محمد ابراهيم8581

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 70.29احيائيربى رسول راضي حمود8582

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 67.14احيائيربى هاشم جبير صدام8583

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.57ادبيربيع حمد محسن علي8584

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيربيع فيصل احمد صالح8585

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيرتاج اثير خليل خليفة8586

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86ادبيرتاج احمد حسين كاظم8587

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيرتاج جاسم محمد امين8588

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 69.00احيائيرتاج حسين عبيد عبدهللا8589

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 73.57احيائيرتاج حيدر كنان كاظم8590

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.14احيائيرتاج سعد جابر شاني8591

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.71احيائيرتاج صالح جاسم حمزه8592

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 72.00احيائيرتاج قصي عبود عبدالواحد8593

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 70.71ادبيرتاج كحط ياسين وادي8594

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيرتاج لطيف حسن جرو8595

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.57احيائيرتاج لطيف سلمان صكبان8596

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 66.00احيائيرتاج محمد عبد الرضا بدر8597

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيرتاج ياسين عبداالمير عبدالحمزة8598

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.14ادبيرجاء احمد فتحي حسن8599

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيرجاء ارفاعي دكديش ابراهيم8600

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 76.14احيائيرجاء جاسم فرج صالح8601

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.71ادبيرجاء جميل سلمان راهي8602

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.14علميرجاء رعد عمر حسين8603

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 66.43ادبيرجاء زيدان خلف راضي8604

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29علميرجاء سالم عبدالحسين حنظل8605

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.14احيائيرجاء سليمان محمد احمد8606

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبيرجاء صالح خضر الكردي8607

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 70.57علميرجاء طاهر ابراهيم علي8608

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43تطبيقيرجاء عبدالباري عباس الياس8609

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.71علميرجاء عبدالزهره حميد حسين8610

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيرجاء عبدالسالم محمد صالح8611

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيرجاء عبدالواحد حسن علي8612

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيرجاء قيس فتاح مخلف8613

866 من 261صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.71احيائيرجاء كاظم عبد سلطان8614

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14علميرجاء محمد غني حمزة8615

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.14ادبيرجاء نصيف جاسم محمد8616

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.43احيائيرجب عبدالكريم رجب صافي8617

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.00احيائيرحاب جاسم محمد عبد الحميد8618

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.57ادبيرحاب جبار محمود ناصر8619

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 60.14علميرحاب حسن عطيه محمد8620

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.57احيائيرحاب حمزه عبدالحسين حران8621

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 79.86احيائيرحاب رشيد علي حسين8622

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.57تطبيقيرحاب سلمان كاطع خلف8623

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.00علميرحاب شاكر مطر حسون8624

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.14ادبيرحاب صباح جويد يوسف8625

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيرحاب عباس احمد فرحان8626

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71احيائيرحاب عباس الياس حمو8627

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيرحاب عطاهللا محيميد صالح8628

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.86علميرحاب علي محمد علي8629

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.29احيائيرحاب عماد اسماعيل رشيد8630

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.14ادبيرحاب عمار اطليب امجيد8631

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.43احيائيرحاب قاسم حلو حسن8632

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 64.86ادبيرحاب ماجد محمود خميس8633

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علميرحاب مالك هاشم عزيز8634

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.14تطبيقيرحاب موسى عيال حسين8635

قسم الحاسوب- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.57تطبيقيرحاب ناطق عويد بدع8636

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.00احيائيرحاب نجم خلف نعمه8637

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 60.29ادبيرحاب ياسين طه عبدهللا8638

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 71.86احيائيرحاب يحيى حسين عبد8639

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.43ادبيرحاب يحيى فاضل سليم8640

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57علميرحاب يوسف راشد زجي8641

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.29ادبيرحمان عبيد حمود عزاوي8642

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.71احيائيرحمان كاظم حطاب باشغ8643

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.29احيائيرحمة هللا حاتم عباس مظعن8644

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57احيائيرحمة بالل محسن فريح8645

قسم رياض االطفال للبنات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.14ادبيرحمة حكمت حاجم مطر8646
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قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 59.29احيائيرحمة حمدان صالح سعيد8647

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.43ادبيرحمة صبحي عمر صادق8648

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00علميرحمة طالل ناظم محمدعلي8649

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43احيائيرحمة طه حسن محمود8650

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميرحمة علي اكبر عسكر جعفر8651

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 79.71احيائيرحمة فواز محمد حميد8652

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميرحمة محمد رحمة عواد8653

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00احيائيرحمة محمود محمد سعيد محمود8654

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيرحمة منير احمد اسماعيل8655

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71ادبيرحمن حسين دهيم مسلم8656

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 65.43ادبيرحمن عبد الكاظم فيصل عبود8657

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.29علميرحمن فالح فزع عذاب8658

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 77.29علميرحمن كامل رحيم ابوحميد8659

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 77.71علميرحمن كريم جالب حسن8660

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.00ادبيرحمه احسان مزند حسين8661

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.14ادبيرحمه بكر علي احمد8662

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.86احيائيرحمه جمال كاظم محسن8663

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 59.00تطبيقيرحمه جمعه سحاب غدير8664

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.86علميرحمه خالد عبدهللا سدن8665

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيرحمه خليل ابراهيم راضي8666

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيرحمه خميس عبد فرحان8667

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86ادبيرحمه راكان رشاد زيدان8668

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86تطبيقيرحمه رعد مهدي عباس8669

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00احيائيرحمه زينل محمد علي8670

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.43احيائيرحمه ستار ايوب خانجين8671

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 77.57تطبيقيرحمه صبري دودح خلف8672

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيرحمه عادل نعمان جاسب8673

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.86احيائيرحمه عيسى جمعه ايوب8674

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيرحمه غالب حميد كاطع8675

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.29ادبيرحمه قاسم محمد حمود8676

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 81.29احيائيرحمه قيس غازي جواد8677

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيرحمه ليث يحيى داود8678

قسم التربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 66.71ادبيرحمه محمد سالم نجم8679
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.71تطبيقيرحمه محمد صادق ياسر8680

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.43ادبيرحيق فاروق عبد عمر8681

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.43ادبيرحيم حاتم جبار خميس8682

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.29ادبيرحيم حسين حيال لكن8683

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيرحيم خضير حسين عويد8684

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.43ادبيرحيم خيرهللا محمد كايم8685

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيرحيم فريح دليفي عكروك8686

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيرحيم ناصر عبيد زبيدي8687

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.57علميرحيم هادي كاظم حبش8688

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.43تطبيقيرحيم هاشم عايز حاشوش8689

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 65.14احيائيرحيمه محسن زينل حسن8690

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.00ادبيردينة نوح مزهر اجود8691

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 75.29علميردينه امير فيصل عبدالنبي8692

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.86احيائيردينه جالل حازم صالح8693

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.86احيائيرزاق صبار حميدان ثاجب8694

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علميرزان طالب مهدي علي8695

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 78.29علميرزكار نصرالدين احمد خورشيد8696

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.71علميرسل احمد صادق جبر8697

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.57ادبيرسل احمد عبود جاسم8698

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميرسل احمد عيفان حمزة8699

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيرسل احمد لفتة محسن8700

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.71تطبيقيرسل احمد مونس شايع8701

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.86تطبيقيرسل احمد هالل عقيل8702

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86احيائيرسل ادريس عديم حميد8703

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيرسل اسعد خضر رمضان8704

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.29علميرسل اسماعيل مصطفى عبود8705

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيرسل اشرف حكمت محمدرشاد8706

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.86احيائيرسل اياد حسين علي8707

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيرسل باسم بشير عبدهللا8708

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيرسل باسم علي حسن8709

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.00احيائيرسل توفيق رزاق هادي8710

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.43احيائيرسل ثامر خلف مصلح8711

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57علميرسل ثامر عودة حامي8712
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيرسل جاسم سوادي مجازر8713

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.43علميرسل جاسم علي عبد الباري8714

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.43احيائيرسل جاسم محمد حسن8715

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43علميرسل جاسم محمد سعيد8716

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.71احيائيرسل جبار موسى جابر8717

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 69.57احيائيرسل جعفر طه هادي8718

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيرسل جميل زغير جياد8719

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.00احيائيرسل جواد امير راشد8720

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.29ادبيرسل جواد حسن وسي8721

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيرسل جوده حبيب شبيط8722

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.86ادبيرسل جياد رشك عطية8723

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيرسل حاتم نعيم حسون8724

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيرسل حبيب سليم مانع8725

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيرسل حسن عباس حسن8726

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.14تطبيقيرسل حسن عبد االمير حمود8727

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.57تطبيقيرسل حسن عبد الصاحب محسن8728

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.29احيائيرسل حسن علي فدعوس8729

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.43تطبيقيرسل حسن علي يوسف8730

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.00احيائيرسل حسن محمد مرزه8731

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.43ادبيرسل حسون ابراهيم جلعوط8732

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 68.29احيائيرسل حمزه عبيد منصور8733

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيرسل حميد امحيسن عبد هللا8734

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 79.43احيائيرسل حميد عليوي محمد8735

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيرسل حيدر جبر مرزوك8736

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.29علميرسل خضير علي حسن8737

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71تطبيقيرسل رافد نعيم هويدي8738

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيرسل رائد نوفي حسان8739

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14ادبيرسل رحيم عمران عنيزان8740

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.29ادبيرسل رحيم محمود قادر8741

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيرسل رسول مجيد كيطان8742

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.57ادبيرسل رياض جابر حسن8743

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميرسل رياض علي محمد8744

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71احيائيرسل رياض مهاوش عبدهللا8745

866 من 265صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 69.71احيائيرسل رياض موسى حسن8746

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.71احيائيرسل زهير حسين علوان8747

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيرسل زهير محمد عبيس8748

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.14تطبيقيرسل زياد زهير هاشم8749

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.29علميرسل سالم محمود محمد8750

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائيرسل سامي عبدهللا هويدي8751

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86علميرسل ستار رزاق هادي8752

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.71علميرسل ستار رسول عباس8753

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيرسل سعد راهي منسي8754

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.43احيائيرسل سعد صبحي علوان8755

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.43ادبيرسل سعد عبد الوهاب حامد8756

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيرسل سلمان حسن هادي8757

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.43تطبيقيرسل سلمان مخلف رمضان8758

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.00ادبيرسل شفاء عبد ماهر8759

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبيرسل شهاب احمد محمد8760

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 62.71احيائيرسل شهيد جبر بشبوش8761

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.29تطبيقيرسل صادق مخلف مصلط8762

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.29ادبيرسل صالح عايد صالح8763

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 79.00ادبيرسل صالح هاشم حسين8764

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.14ادبيرسل صباح عبد علي حسين8765

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.14احيائيرسل صباح هاشم خلف8766

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيرسل صفاء العيبي عبيد8767

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 71.14ادبيرسل صالح حميد جاسم8768

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.00ادبيرسل ضياء شنيشل خالطي8769

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.14ادبيرسل ضياء قاسم ديوان8770

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 64.71ادبيرسل طالب ابوالشون فليح8771

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.14ادبيرسل طالل خضر سليمان8772

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14علميرسل عادل سبع خماس8773

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميرسل عادل شهاب حميدي8774

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 78.86علميرسل عادل ناجي جواد8775

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.00احيائيرسل عامر حميد حمد8776

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 71.57احيائيرسل عايد جابر حمزه8777

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29احيائيرسل عباس حاكم بديوي8778
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.57احيائيرسل عباس راضي صالح8779

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29احيائيرسل عباس رحيم كاطع8780

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيرسل عباس سفاح حبيب8781

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميرسل عباس علوان عبدعلي8782

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.29ادبيرسل عباس هاشم عبدالحسن8783

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00احيائيرسل عبد الجواد تقي سلطان8784

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.00احيائيرسل عبد الرسول محمد قاسم8785

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14علميرسل عبد الهادي عيدان مبارك8786

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14علميرسل عبد ألستار جآسم محمد8787

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14علميرسل عبدالرحيم غضبان ثويني8788

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 61.57تطبيقيرسل عبدالقادر علي عبدالقادر8789

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.14احيائيرسل عدي شولي سعيد8790

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 67.35احيائيرسل عطا خلف حسين8791

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.71علميرسل عطيه منشود مطلق8792

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.71احيائيرسل عقيل حاتم خضير8793

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.71احيائيرسل عالء فالح نيشان8794

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.62احيائيرسل عالوي شالش كريدي8795

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.00احيائيرسل علي ثجيل عودة8796

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 58.00تطبيقيرسل علي جاسم حمادي8797

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.57احيائيرسل علي حسن محمد8798

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.57تطبيقيرسل علي حسين جبر8799

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00علميرسل علي حمزه حساني8800

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.00احيائيرسل علي خضر عطيه8801

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.29ادبيرسل علي عويد عباس8802

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.57احيائيرسل علي كاظم محمد8803

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 73.00ادبيرسل علي محمد كاظم8804

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.14ادبيرسل علي موسى مشني8805

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.29احيائيرسل علي هندي خلف8806

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.86تطبيقيرسل عماد احمد يحيى8807

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيرسل غانم خضير عباس8808

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميرسل غني هادي مطلك8809

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.14ادبيرسل فارس هادي سعيد8810

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.14ادبيرسل فاضل جلود فليح8811
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قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 69.71احيائيرسل فاضل عباس الوس8812

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 71.00احيائيرسل فاهم خزعل خشان8813

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 69.86ادبيرسل فائق مهدي وداعة8814

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 64.14تطبيقيرسل فراس جاسم حسين8815

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.43تطبيقيرسل فيصل ضاري عباس8816

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.14احيائيرسل قاسم عبد سلمان8817

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.57ادبيرسل قيس غضبان حميد8818

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميرسل كاظم محمد هادي8819

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميرسل كريم ابراهيم عباس8820

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.86ادبيرسل كريم حسن غيدان8821

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيرسل كريم مظهر طرهوش8822

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.14احيائيرسل كريم ناصر حسين8823

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.71احيائيرسل لطيف سمير سرهيد8824

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.86احيائيرسل ليث عبدالجليل ناصر8825

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.00ادبيرسل مالك علي فرحان8826

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.43تطبيقيرسل ماهر جاسم مركب8827

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 81.00احيائيرسل محسن رمضان عبدهللا8828

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.00احيائيرسل محمد جاسم محمد8829

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.71احيائيرسل محمد جبار بشاره8830

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيرسل محمد جمال جاسم8831

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيرسل محمد خلف شرموط8832

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 71.86احيائيرسل محمد داخل فرحان8833

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.86احيائيرسل محمد رمضان فرحان8834

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.86احيائيرسل محمد عبد عباس8835

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيرسل محمد عجمي رحم8836

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 75.71احيائيرسل محمد نجيح خضير8837

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.71علميرسل محمود ابراهيم داود8838

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميرسل محمود طامي حميد8839

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.43تطبيقيرسل محي زمام جهلول8840

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.29احيائيرسل مرزه عبدالنبي جاسم8841

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 79.29احيائيرسل منتظر حميد مجيد8842

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29علميرسل موسى بنية موسى8843

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 55.14ادبيرسل مؤيد جاسم عبد8844
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قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيرسل مؤيد هادي ناصر8845

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.14احيائيرسل ميثم محسن حسن8846

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.86ادبيرسل ناطق ناجي كاظم8847

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيرسل ناظم داخل محسن8848

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.29احيائيرسل ناظم صليب ابو كنه8849

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيرسل نبيل عبدالزهره عوض8850

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيرسل نعيم قاسم نعيمه8851

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.00ادبيرسل نوري محمود خميس8852

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيرسل هادي صالح فياض8853

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 55.71تطبيقيرسل هادي مردان خضير8854

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.00احيائيرسل هاني مسلم حميد8855

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيرسل هشام ماضي محسن8856

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.14ادبيرسل هيكل امير محمود8857

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.86ادبيرسل وائل حبيب يعقوب8858

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57احيائيرسل ياس هريان عبدهللا8859

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.86ادبيرسل يعقوب يوسف ايوب8860

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميرسل يوسف عبد علي8861

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 90.14احيائيرسل يونس ذياب جدي8862

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 66.83علميرسمية ابراهيم حسين عبد هللا8863

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 63.43تطبيقيرسول أفهيم خليف شنجار8864

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 72.71احيائيرسول باسم مسير حسين8865

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.29ادبيرسول برزان خلف عطيه8866

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.57ادبيرسول جبار محمد ساجت8867

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيرسول جبار مهدي كاطع8868

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86تطبيقيرسول جالوي عبدالحسين ياسر8869

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 71.43احيائيرسول حاتم سليمان سعود8870

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيرسول حسن حساني مسربت8871

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.86ادبيرسول حسن عبود شاوي8872

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.86تطبيقيرسول حسن علي مجيد8873

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيرسول حسن يبر عويد8874

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.86تطبيقيرسول حسين حاتم خشان8875

قسم لغة القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 59.86ادبيرسول حسين علي عبدالمحسن8876

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.86تطبيقيرسول حسين فرحان محمد8877
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عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.14علميرسول حميد حسين جبر8878

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيرسول حميد ياسين ابراهيم8879

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقيرسول حيدر جري مناتي8880

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71ادبيرسول خيري دويج جاسم8881

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.71تطبيقيرسول داود جخيم مجلي8882

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 64.14تطبيقيرسول رمضان محمد حسون8883

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيرسول رياض اكبر امين8884

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86تطبيقيرسول زهير عبدالكريم حسون8885

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيرسول سلمان ياسين كاظم8886

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيرسول شمران كردي نزاري8887

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.57تطبيقيرسول شوكت احمد مساعد8888

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.86احيائيرسول عباس حامد علوان8889

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيرسول عباس رسن علك8890

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميرسول عبد عباس راضي8891

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيرسول عبدالزهرة جادر بدر8892

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.14احيائيرسول عبدالكريم بريسم اسماعيل8893

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيرسول عبدالكريم عبود جلهوم8894

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14ادبيرسول عبدالكريم هاشم محمد8895

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علميرسول عبود شياع لفلوف8896

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.29تطبيقيرسول عدنان صبر حمزه8897

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 66.43علميرسول عدنان وناس عطشان8898

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.29تطبيقيرسول علي حسان دواس8899

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14تطبيقيرسول علي حسين محمد8900

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.71ادبيرسول عمار حسين خلف8901

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.86ادبيرسول عيدان حاجم صيهود8902

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.57علميرسول فرحان حلو صحن8903

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.14تطبيقيرسول فرحان لفته يوسف8904

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيرسول فالح جاسم سماري8905

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيرسول كاظم علي حسين8906

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيرسول كامل حميد داود8907

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.86تطبيقيرسول كامل راضي علي8908

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.43تطبيقيرسول كريم جابر عبد8909

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيرسول كريم جبر صريم8910
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.86تطبيقيرسول كريم حبيب حسين8911

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.71علميرسول كريم محسن مجيسر8912

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيرسول محمد حسن حاجي8913

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.29علميرسول محمد سعدون جودة8914

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.86ادبيرسول محمد عبد محمد8915

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 64.29ادبيرسول محمد علي احمد8916

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14علميرسول محمد كاظم لفتة8917

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 67.86علميرسول محمود احمد قهرمان8918

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 64.57احيائيرسول مزهر حسوني ضيدان8919

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.57تطبيقيرسول منذر عباس حسن8920

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيرسول نجاح سهر سفاح8921

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيرسول نعيم مصحب معضد8922

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيرسول هاشم سالم مشرف8923

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.86تطبيقيرسول هداب خيون بدر8924

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.57ادبيرسيله احمد خلف عبيد8925

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.00تطبيقيرشا احمد حسين علي طه8926

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.14ادبيرشا امجد حميد عبد اللطيف8927

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبيرشا جرجيس فتحي عبدهللا8928

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.71ادبيرشا جواد كاظم محمد8929

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.57تطبيقيرشا حسن نوري فيض هللا8930

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.43احيائيرشا خالد خلف عبد8931

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيرشا خلف عبيد سلطان8932

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيرشا خليل نايف فارس8933

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 60.71ادبيرشا رباح محمد يونس8934

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.00ادبيرشا سعيد عبدالرزاق معتوق8935

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71احيائيرشا سلطان عواد سلطان8936

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 66.14علميرشا سلمان سلطان كاظم8937

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.43علميرشا صبيح عزاوي محي الدين8938

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.29ادبيرشا صفاء احمد حسن8939

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 79.43ادبيرشا عبد الحافظ احمد صالح8940

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.71علميرشا عبد الكاظم وزير الوائلي8941

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 69.71ادبيرشا عبدالزهره عبد حسن8942

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 69.29احيائيرشا علي صالح مصطفى8943
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.86ادبيرشا علي عباس حسن8944

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.71ادبيرشا علي عجيل حسين8945

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 64.43ادبيرشا غالب عبد الحسن مظلوم8946

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميرشا فياض محمد مهدي8947

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.43احيائيرشا كاظم عزيز هوني8948

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيرشا ماجد رشيد ضايع8949

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14ادبيرشا مالك احميد محمد8950

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 69.71علميرشا مجيد بكتاش عبدهللا8951

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.71ادبيرشا محمد طارق ياسين8952

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 75.14ادبيرشا محمود احمد محمد8953

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 69.71احيائيرشا مزيد محجوب جبل8954

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.71ادبيرشا مؤيد عمر عبد هللا8955

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميرشا نجم عبد اسماعيل8956

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيرشا نصيف عناد صالح8957

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 58.86علميرشا نعمه صالح فهد8958

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيرشاد علي محمد كريم8959

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائيرشد خالد عبد صالح8960

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 57.43ادبيرشد منهل اسماعيل حسين8961

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86علميرشيد احمد محمد سلطان8962

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 68.86ادبيرشيد جاسم شاكر عطشان8963

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.86علميرشيد حميد علي عباس8964

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.86ادبيرشيد سعد رشيد حسن8965

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 77.67ادبيرشيد علي خضير عباس8966

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.86علميرشيد كريم عباس محمد8967

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.29علميرشيد لطيف جواد جاسم8968

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 72.17ادبيرشيد مطلك مخلف جارهللا8969

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.00احيائيرشيد مقداد رشيد نعمان8970

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 62.14احيائيرشيد يونس جبار برهان8971

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 64.86علميرضا باسم عواد حفاز8972

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.00ادبيرضا بالل مجيد خليل8973

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.00احيائيرضا حكمت علي حسين8974

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.71احيائيرضا رحمان هادي سلمان8975

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.43احيائيرضا سلمان فليح حسن8976

866 من 272صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميرضا سمير جاسم خضير8977

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.29تطبيقيرضا عامر ياسر عجيل8978

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.14احيائيرضا عباس عزيز عباس8979

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 75.71احيائيرضا عباس فاضل رهيش8980

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00تطبيقيرضا عبود كاظم راضي8981

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.71ادبيرضا عدنان عواد محي8982

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.57علميرضا علي جواد عبد مسلم8983

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيرضا علي كاظم عبيس8984

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.57ادبيرضا عويز عبدعلي عويد8985

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.43تطبيقيرضا غالب حسن عبدالكريم8986

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 89.86علميرضا فهد جاسم عبد8987

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 64.43تطبيقيرضا كاظم حسين محمد8988

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 84.00احيائيرضا كاظم سعدون كركوش8989

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 78.00ادبيرضا مالح خفي جابر8990

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 60.86علميرضا محسن رضا عبدهللا سعيد8991

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.43تطبيقيرضا محمد جاسم محمد8992

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيرضا محمد راضي عبدالصاحب8993

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.86احيائيرضا محمد هادي محمد رضا محمد علي8994

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 75.43تطبيقيرضا محمود سعيد شنشول8995

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيرضا محيسن مبارك لهيبي8996

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيرضا مخلص عبدالعظيم ابراهيم8997

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.29ادبيرضا مهدي عبادي حسن8998

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيرضا ناصر راشد محيسن8999

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71احيائيرضا نعمه جبار عباس9000

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 80.00ادبيرضا هادي محمد فهد9001

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29احيائيرضا هاشم محمد قاسم9002

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29علميرضاء رعد محمد سعد9003

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.43احيائيرضاء طارق نادي قاسم9004

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيرضاب ابراهيم حرجان محمدجواد9005

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.29تطبيقيرضوان اياد طارق باشه9006

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 64.71احيائيرضوان ثامر أحمد علوان9007

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.71احيائيرضوان حازم محمد سلمان9008

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.14تطبيقيرضوان سامي عبيد فندي9009
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.57ادبيرضوان عامر حسن عبدالهادي9010

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.71ادبيرضوان محمد جاسم خلف9011

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.14تطبيقيرضوان محمد سلمان حمادي9012

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71تطبيقيرضوان محمد عبد الساده جبار9013

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 64.29ادبيرعد ابراهيم علي عفتان9014

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيرعد احمد حميد محمد9015

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.00ادبيرعد خليف حمود محمد9016

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيرعد رسول سعد خليف9017

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.86احيائيرعد سعد موحان اسحاك9018

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.14تطبيقيرعد سعد هيشان بكر9019

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.86تطبيقيرعد سعيد مهدي سالم9020

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.86ادبيرعد شمخي جبر جويسم9021

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيرعد طه محمد رمضان9022

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.71تطبيقيرعد عباس فاضل صبري9023

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة - جامعة تكريت 66.43علميرعد عبدهللا أحمد محيميد9024

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.14ادبيرعد عبدهللا علي سالم9025

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 71.50ادبيرعد عبدهللا محمد حمدامين9026

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيرعد عدنان ثامر عوده9027

قسم اللغة العربية- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 60.29ادبيرعد علي احمد مرير9028

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقيرعد علي مطيران ابراهيم9029

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 72.86ادبيرعد كريم منسي نايف9030

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57احيائيرعد محمد مشير جالل9031

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.29تطبيقيرعد نعيس دحام نشمي9032

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.43ادبيرعد نعيم سالم وني9033

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علميرغد ابراهيم محمد رسول9034

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.43ادبيرغد احمد عجيل علوان9035

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.14ادبيرغد اسماعيل جرجيس حميد9036

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيرغد أمين عباس أمين9037

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.43تطبيقيرغد ثائر ثامر امين9038

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميرغد ثائر سلمان طوفان9039

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.57احيائيرغد ثائر عليوي حسن9040

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.29ادبيرغد جمعه عبدهللا مريهج9041

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميرغد حاتم عبدالعباس عيدان9042
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قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 65.29علميرغد حامد عفتان مبارك9043

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.29تطبيقيرغد حسن عواد عبيد9044

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 64.00ادبيرغد دوحي جبار سلمان9045

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيرغد رائد لطيف افريش9046

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 88.00تطبيقيرغد سامي عبد الرحمن مصطفى9047

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيرغد ستار حسن خضير9048

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 70.14علميرغد شناوة شعيل رزن9049

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57احيائيرغد صالح كاظم عبد المحسن9050

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.86تطبيقيرغد صباح اسود ناهي9051

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 68.71علميرغد عاطف عبد الواحد عبود9052

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.29ادبيرغد عباس عبد االمير نجم9053

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 63.43احيائيرغد علي اصغر محمود محمد9054

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.43احيائيرغد عواد احمد محمد9055

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.14احيائيرغد عويد ميحان عجيل9056

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.43احيائيرغد غازي محمد امين9057

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميرغد غازي نجم عبد9058

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميرغد قااسم كاظم حسن9059

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.86تطبيقيرغد قاسم محمد حسين9060

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميرغد لؤي عباس جميل9061

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.57ادبيرغد محمود شهاب احمد9062

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.29احيائيرغد محمود طه ناصر9063

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.86احيائيرغد مقداد نعمت احمد9064

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 70.86ادبيرغد مهدي مايع عبد هللا9065

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 63.00احيائيرغد موسى قاسم عمران9066

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.71ادبيرغد نبيل يحيى حمو9067

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.14احيائيرغد نظير بهجت فاضل9068

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيرغد هيثم تركي عيدان9069

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 79.14احيائيرغد ياسر عبدهللا ابراهيم9070

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 65.00ادبيرغد ياسين حمادي تركي9071

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميرغدة ايسر محمد فضاله9072

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 71.86احيائيرغدة شامل مظفر حياوي9073

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71علميرغدة عزيز عاكول علي9074

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.57ادبيرغدة محمد عبدالنافع يحيى9075
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 83.57علميرغده ابراهيم بريس مانع9076

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.57احيائيرغده جاسم محمد عبيد9077

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.57ادبيرغده حاتم تركي غبين9078

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.14علميرغده راجي رجب مرعي9079

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميرغده راضي خشان زغير9080

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 63.14تطبيقيرغده رعد عبد الموالي رحيم9081

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميرغده سكران احمد محمد9082

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.14احيائيرغده عادل حميد مكيطف9083

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.86احيائيرغده فارس نايف ابراهيم9084

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 62.71علميرغده فتيح حمادي مجيد9085

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.71احيائيرغده كامل وحيد الليني9086

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 62.00ادبيرغده ناصر خليف حمادي9087

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57علميرغده نعمه عناد بشاري9088

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.86ادبيرغيد احمد محمدنسرين صالح9089

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14احيائيرفاد علي ناصر فليح9090

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43ادبيرفاه عادل خماس يونس9091

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيرفاه عامر عصام عبد الحميد9092

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.00ادبيرفاه عبدالسالم بيج دحام9093

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيرفاه هادي محمود عوده9094

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.14احيائيرفد عارف نجم عبود9095

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.00احيائيرفد عبدالحليم جوالن صالل9096

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميرفعت اسعد صاحب ناصر9097

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 66.14ادبيرفعت اسماعيل ياسين صالح9098

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.29علميرفعت جودت شوكت رفعت9099

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.29علميرفعت مصطفى حمد خميس9100

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.71ادبيرفعه عايد كشاش شحتول9101

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيرفعه عبد الضمد محمد وكبان9102

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيرفل احمد صالح مهدي9103

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 75.46احيائيرفل احمد علي عباس9104

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71تطبيقيرفل تأميم عبدالساده حاتم9105

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43ادبيرفل جاسم محمد دويج9106

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 64.43احيائيرفل جمال فاضل محمد9107

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.14احيائيرفل حامد عاجل صالح9108
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 76.57ادبيرفل حسين علي جمعة9109

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.86احيائيرفل حكمت عباس عليوي9110

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.14ادبيرفل رامي كامل محمد9111

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيرفل رحيم عليوي عاشور9112

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.57ادبيرفل رفعت حسين كاظم9113

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.57تطبيقيرفل زياد طارق محمد9114

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.71ادبيرفل شاكر محمود دحو9115

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 87.57علميرفل طالب سلمان مالح9116

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيرفل عباس عبد شوباز9117

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 62.29احيائيرفل عبد القادر خليل خميس9118

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيرفل عبدالكريم ياس خلف9119

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 84.09احيائيرفل فارس نصرت جمال9120

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.14احيائيرفل فراس عبد السالم احمد9121

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.00احيائيرفل فؤاد عبد اللطيف محمد9122

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86علميرفل قاسم حمزه سلمان9123

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.43ادبيرفل كاظم عباس كاظم9124

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيرفل ماجد رشيد عايز9125

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 68.57احيائيرفل مجيد حسين جاسم9126

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيرفل محمد راضي شناوه9127

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.43احيائيرفل مهند علي محمد9128

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميرفل نبيل كامل احمد9129

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 84.43احيائيرفل هادي لفته سالم9130

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14احيائيرفل وضاح زكي فرج9131

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.57احيائيرفيده هادي صالح ريس9132

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.43تطبيقيرفيده وضاح جابر حسن9133

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميرفيف خالد عبدالستار محمد9134

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 67.29ادبيرفيف فليح حسن كريم9135

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00احيائيرقية احمد سهيل مشعل9136

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.29احيائيرقية جاسم محمد وهاب9137

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 74.71احيائيرقية جسور طعمة حمود9138

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيرقية حسين حمد عبيد9139

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57احيائيرقية حسين ظاهر طاهر9140

قسم الحاسوب- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.71علميرقية حسين مجيد علي9141
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيرقية حسين هاشم دويح9142

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 77.86احيائيرقية حيدر عبد محمد9143

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71علميرقية خالد عباس زبالة9144

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيرقية خليل علي حسين9145

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 61.14ادبيرقية رسول عطاهللا عبد9146

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 71.00ادبيرقية رسول كريم سلطان9147

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.71احيائيرقية رشيد حميد علي9148

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 79.71احيائيرقية رياض خليل ابراهيم9149

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 75.00احيائيرقية زياد طارق مهدي9150

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.57علميرقية سعد رضا عبود9151

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيرقية سعد محمد احمد9152

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 62.43احيائيرقية شاكر رحمة شحين9153

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 89.57احيائيرقية طارق محي مجيد9154

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.14احيائيرقية علي حسين علوان9155

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيرقية علي عبد الرزاق خلف9156

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيرقية عماد عبد الزهرة جابر9157

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.00ادبيرقية غسان يوسف يونس9158

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57احيائيرقية فؤاد عبدالكاظم جودة9159

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.29ادبيرقية كاظم محسن جباره9160

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.43احيائيرقية محسن جواد بلعوط9161

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 68.71احيائيرقية محمد جابر محسن9162

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.57احيائيرقية محمد عنبر سلطان9163

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.14ادبيرقية محمد ميري حسين9164

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00احيائيرقية منير يونس عيالن9165

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيرقية نوفل طه ياسين9166

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيرقية نؤاس خالد مسلم البهادلي9167

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيرقية ياس خضير كريم9168

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.57ادبيرقيه اثير نجم عبداالله9169

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبيرقيه احمد احمد حساني9170

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيرقيه احمد عبد الحسين حبيب9171

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيرقيه اسعد مهدي محمد9172

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائيرقيه بهاء محمد حسين باقر9173

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.86تطبيقيرقيه جاسب عبود حاجي9174
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.71تطبيقيرقيه جاسم حسن حسين9175

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.71تطبيقيرقيه جاسم محمد عليوي9176

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.71احيائيرقيه جاسم محمد هيال9177

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14ادبيرقيه جعفر شهاب احمد9178

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43احيائيرقيه جواد كاظم قاسم9179

عام- كلية القانون - جامعة واسط 67.14ادبيرقيه جواد مسعود ثجيل9180

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.29احيائيرقيه حامد قاسم ديوان9181

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 75.14احيائيرقيه حبيب نعمه عبد هللا9182

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43احيائيرقيه حسين احمد محجوب9183

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيرقيه حسين جبار لفته9184

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29احيائيرقيه حسين علوان عبود9185

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 75.29ادبيرقيه حسين فزع شالكة9186

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 71.14احيائيرقيه حسين محسن طالل9187

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 75.14ادبيرقيه حسين ناصر زغير9188

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيرقيه حسين هاشم جوده9189

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيرقيه حسين هندي محمد علي9190

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.29احيائيرقيه حكمت معيوف جياد9191

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائيرقيه حيدر عباس شبيب9192

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 83.00احيائيرقيه حيدر عبد الرزاق عباس9193

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 74.29احيائيرقيه حيدر عبد جبار9194

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 68.29احيائيرقيه حيدر غالب جمعه9195

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.00احيائيرقيه حيدر مطشر زغير9196

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميرقيه خميس احمد ناصر9197

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71احيائيرقيه دريد مكي عبداللطيف9198

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.29ادبيرقيه رحيم عبد الحسين محمد9199

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيرقيه رحيم عبد نور زغير9200

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.43ادبيرقيه رزاق عبد الزهره خشان9201

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.29ادبيرقيه رضا سعد مجيد9202

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيرقيه زهير نجم عبدالرضا9203

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29احيائيرقيه سالم كريم حميدي9204

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.00ادبيرقيه سامي لطيف كليت9205

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.57ادبيرقيه سعد جبار هاشم9206

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.57علميرقيه سعد داود عبد9207
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.43احيائيرقيه سعد راهي عباس9208

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 61.43احيائيرقيه سعد قدوري حبيب9209

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.14ادبيرقيه سعد كريم علي9210

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 80.43ادبيرقيه سمير عبداالمير مهدي9211

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.00احيائيرقيه صابر هادي عبد الزهره9212

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.29ادبيرقيه صادق منشد خنياب9213

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.14احيائيرقيه صالح جاسم حميد9214

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.86احيائيرقيه صالح جاسم عبيده9215

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيرقيه ضياء حسن داغر9216

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيرقيه ضياء نجم عبد الزهرة9217

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيرقيه طالب مهدي ردام9218

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيرقيه عادل جواد عبد الهادي9219

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.43احيائيرقيه عادل مهدي حسون9220

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.57تطبيقيرقيه عامر خلف غانم9221

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيرقيه عبد الكريم عبد محمد9222

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.43علميرقيه عبد الكريم يعقوب عبد9223

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.29ادبيرقيه عبود عباس محمد9224

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 64.00علميرقيه عفات فوار صحن9225

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبيرقيه عفين خلف نايل9226

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.43ادبيرقيه عقيل صاحب رشك9227

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.86احيائيرقيه عالء شمخي جابر9228

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيرقيه علي ايدام بديهي9229

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71احيائيرقيه علي حمود حسن9230

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57احيائيرقيه علي دهيرب تايه9231

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43احيائيرقيه علي رشيد موسى9232

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 80.14احيائيرقيه علي عبدالحسين سريح9233

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيرقيه علي كريم حمزه9234

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.86ادبيرقيه علي نجم عبدهللا9235

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.43احيائيرقيه عماد رزاق عبداالمير9236

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.86تطبيقيرقيه غضبان زامل حاجم9237

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 77.57احيائيرقيه فاضل جاسم احمد9238

قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 59.71علميرقيه فرحان جعفر عبد9239

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 51.29ادبيرقيه قاسم خليل ابراهيم9240

866 من 280صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.14ادبيرقيه لطيف داخل خلف9241

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيرقيه لطيف طعمه حاول9242

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.14تطبيقيرقيه ماجد فيصل حسون9243

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.00ادبيرقيه محمد ذنون محمد9244

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 61.14احيائيرقيه محمد رحيمه جاسم9245

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.29احيائيرقيه محمد ساجت نمر9246

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00تطبيقيرقيه محمد شمال بداي9247

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 77.57احيائيرقيه محمد طه قاسم9248

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.29احيائيرقيه محمد عبد محمد9249

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيرقيه محمد كريم جوده9250

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57احيائيرقيه محمد يحيى عبدعلي9251

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيرقيه مراد سويد عرموش9252

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.29احيائيرقيه مرتضى فياض عبد9253

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00احيائيرقيه مطيع عبدالكريم دخيل9254

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.14احيائيرقيه معتصم باقر عبد هللا9255

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيرقيه مقداد شاكر جبر9256

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.29ادبيرقيه ناصر حسين عبود9257

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.14تطبيقيرقيه ناظم علي جواد9258

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.29احيائيرقيه نجاح جودي حسن9259

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.00ادبيرقيه نجم عبد عباس9260

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيرقيه نعمه كحيط منذور9261

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 67.43احيائيرقيه هاشم جابر محمد تقي9262

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.29احيائيرقيه هاشم جواد علي9263

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.43احيائيرقيه وسام عبداالمير عبدالهادي9264

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00ادبيرقيه ياس خضير فزع9265

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57احيائيرقيه يعقوب يوسف محمد9266

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.57تطبيقيرماح ليث محمد احمد9267

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.43احيائيرمزي عبدهللا كاطع محمد9268

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.17علميرمضان سعد هللا علي يوسف9269

قسم تقنيات الميكانيك- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيرمضان يونس حامد جنيد9270

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.43علميرملة عبدالرزاق ثويني محمد9271

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.71احيائيرملة كريم هلوس ضهد9272

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.43تطبيقيرمله خلف ناهي شناوه9273
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.00احيائيرمله عادل نعمه حسين9274

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 67.00ادبيرنا احمد علي هزاع9275

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 60.57ادبيرنا احمد ناصر حسين9276

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.43احيائيرنا ثامر عيسى عمران9277

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.86ادبيرنا ثامر غياض جاسم9278

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86علميرنا جاسم محمد خضير9279

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 76.43علميرنا حبيب حمزه جبار9280

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 73.43ادبيرنا حسين علي حسين9281

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.57ادبيرنا خليل وحيد عبدهللا9282

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيرنا رشيد خصاف سعيد9283

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57علميرنا رضا هاشم موسى9284

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14تطبيقيرنا رمضان جليل حبيب9285

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.00علميرنا زهير درب جاسم9286

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائيرنا سعدي علي ابراهيم9287

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.43ادبيرنا صاحب خضير نذير9288

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.86علميرنا صبري مجبل الساعدي9289

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيرنا طالل حاجم ذياب9290

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.00احيائيرنا عاصي حميد خليل9291

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيرنا عائد عبيد عبود9292

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.43علميرنا عباس شاكر حسين9293

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 73.00ادبيرنا عباس فاضل حسين9294

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.29تطبيقيرنا عباس كامل خضير9295

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57علميرنا عبد الحسين عكله جبر9296

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 72.29ادبيرنا عبد الوهاب عبد الرزاق حميد9297

قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 65.43علميرنا عزيز عالوي زراك9298

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميرنا عزيز يارنظر علي9299

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.00احيائيرنا عيدان ياسر حسين9300

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.71احيائيرنا فاضل عليوي كاطع9301

قسم التربية االسالمية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.43ادبيرنا فخري جمر حمزه9302

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71علميرنا فؤاد شاكر خضر9303

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.86احيائيرنا كامل ارحيم حمزه9304

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيرنا كريم لطيف خلف9305

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.29احيائيرنا محمد رحيم عيسى9306
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قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.86علميرنا محمد قنبر صالح9307

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيرنا محمد مجبل معين9308

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.00ادبيرنا مدلول جياد عبدالواحد9309

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.14احيائيرنا مزعل عصفور غضيب9310

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.14ادبيرنا مهدي جاسم محمد9311

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.29علميرنا نصر ابراهيم محمود9312

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.00ادبيرنا هادي علي عبدالحسين9313

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.00ادبيرنا هيثم ذنون احمد9314

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 70.14علميرنا هيثم صالح الدين عبدهللا9315

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00علميرنا وسام احمد سعاد عبدالرحمن9316

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00تطبيقيرند اكد ابراهيم اسماعيل9317

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.86ادبيرند جليل سعد عاجل9318

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00علميرند حميد يوسف كاظم9319

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 58.43احيائيرند خليل فرهود محمد9320

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيرند رعد عبد الجبار ابراهيم9321

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.00ادبيرند صباح رشيد مصطفى9322

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.57احيائيرند ضياء حسين حسون9323

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.29علميرند ضياء عبد اللطيف خلف9324

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 80.14احيائيرند ضياء كاظم فرج9325

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيرند عباس شنان شدود9326

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.71ادبيرند عبد الصمد حميد مصطفى9327

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.14ادبيرند عبدالعباس سعدون محمد9328

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 57.00ادبيرند علي عزيز محمد علي9329

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.57احيائيرند عماد عبد الرزاق ذياب9330

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميرند قيس جودر عبداللطيف9331

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيرند كاروان محمد نعمت9332

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة - جامعة تكريت 61.14احيائيرند محمد حمدي يحيى9333

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبيرند مخلص خضير عباس9334

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.00علميرند مفيد يونان جرجيس9335

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيرند نشوان ثامر صالح9336

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.14احيائيرند ياسر عبدالحافظ احمد9337

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 64.29علميرندا حاتم فزع شنيتر9338

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.43احيائيرندة خليل ابراهيم جرو9339
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.86ادبيرنده ابراهيم حسين علي9340

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيرنده احمد سلمان سيد9341

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 66.43تطبيقيرنده جبار خنفور لوفي9342

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.14تطبيقيرنده رعد جاسم عودة9343

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيرنده علي بدري حسين9344

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.29ادبيرنده غانم عباس حسين9345

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.14ادبيرنده كريم حسين عبد خطار9346

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 52.43ادبيرنده محمد وحود حسن9347

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 65.71تطبيقيرنده محمد يونس اسماعيل مصطفى9348

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.86احيائيرنده معد كريم صالح9349

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 94.00علميرندى ماجد محمد ابراهيم9350

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 69.57علميرنين احمد يونس ذنون9351

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيرنين رائد سعدي محمد9352

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.86احيائيرنين عدنان كاظم جابر9353

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيرنين علي عبد االمير عبد9354

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.71تطبيقيرنين عماد الدين صالح هادي9355

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.43ادبيرنين ناظر خلف جاسم9356

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.57ادبيره نج سيروان احمد رشيد9357

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.29احيائيره وند دلير عمر احمد9358

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 83.00ادبيره وه ند قادر خالد حمد9359

قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.43تطبيقيرهام ثامر مهدي صالح9360

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.43احيائيرهام جبار كاظم عبيد9361

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيرهام خالد رسمي محمد9362

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.43احيائيرهام سالم نجاح غازي9363

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.86علميرهام عبد هللا ابراهيم جاسم9364

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيرهام علي حسين خضير9365

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.43ادبيرهام كاظم حداوي جياد9366

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميرهام مجيد كاظم سعيد9367

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.43علميرهام مجيد هذال خفيف9368

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.86احيائيرهام يونس خلف حسن9369

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 77.71احيائيرهف احمد محمد عمر9370

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.71احيائيرهيب جميل جاسم محمد9371

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 60.71ادبيرواء احمد جابر خليل9372
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيرواء اسماعيل راشد طامي9373

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.86علميرواء اسماعيل زبير ثلج9374

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.29ادبيرواء جاسم محمد حسن هادي9375

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.57احيائيرواء جبر جلوب فري9376

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 78.57ادبيرواء حسن خلف جديع9377

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 61.14ادبيرواء حسين يوسف عكله9378

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيرواء حميد كاظم جاسم9379

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيرواء دايخ كطران عطيه9380

قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 63.43علميرواء رضا مكي فتح هللا9381

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 56.71تطبيقيرواء سعيد جبار جاسم9382

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.00احيائيرواء سمير نعيم كاظم9383

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيرواء شاكر موسى علي9384

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 77.29ادبيرواء صبيح حميد مرهون9385

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.14تطبيقيرواء ضياء محمد خظير9386

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00ادبيرواء عباس جاسم فيحان9387

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.14ادبيرواء عبد الستار طه نعمه9388

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميرواء عبد عنجل احمد9389

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 81.14احيائيرواء فارس صالح محمود9390

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.00احيائيرواء قحطان رشيد برجد9391

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86علميرواء كاظم عطية جاسم9392

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 68.71علميرواء كريم محمد ردام9393

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيرواء محسن كاظم علوان9394

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميرواء محمد جواد زايد حسن9395

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.14ادبيرواء محمد جواد عبود عوفي9396

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14احيائيرواء محمد حسين جابر9397

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 70.86علميرواء محمدعلي ابراهيم مهدي9398

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.14ادبيرواء معتصم حمزه نايف ابراهيم9399

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيرواء مقداد محمود داود9400

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميرواء يوسف عبد العزيز رزوقي9401

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميرواد خضر عباس سلمان9402

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.29تطبيقيرواد علي حسين عبد هللا9403

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.00ادبيرواسي حسين علوان محمد9404

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائيرواسي خالد عبدالرحيم جاسم9405
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قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.00تطبيقيرواسي ضياء سعود رداد9406

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.86ادبيروان اياد عريبي حمزة9407

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيروان حبيب عبد حمود9408

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.14علميروان خالد عطاهلل عبود9409

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 89.00احيائيروان رافد حمزه ديكان9410

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29ادبيروان رحيم زيارة جاسم9411

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.86احيائيروان سعد عباس حمزه9412

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.14تطبيقيروان صفاء براهيم ياسين9413

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.29احيائيروان عدي عباس عبدالحسين9414

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29علميروان علي حسين علي9415

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57ادبيروان علي حسين محمد9416

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.00احيائيروان علي كريم سمير9417

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.01احيائيروان فراس منعم داود9418

قسم السيراميك ومواد البناء- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 75.57احيائيروان محمد منديل حسوني9419

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 58.57تطبيقيروان ميثم عبد الرحمن محمد9420

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيروان نشوان حماد عبدعلي9421

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 64.86تطبيقيروان نعيم ثجيل يسر9422

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 65.71ادبيروح هللا رزاق عبد السادة احمد9423

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.43تطبيقيروح هللا علي كرم صخي9424

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 63.00احيائيروز عصام حسين فاضل9425

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.14ادبيروزالين اسماعيل ابراهيم احمد9426

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.00تطبيقيروزان بارزان عمر احمد9427

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00علميروزان شوان حمه امين حمه9428

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيروزكار توفيق حميد بكر9429

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.71ادبيروزه احمد جبار خضير9430

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائيروشنا اراس احمد كمر9431

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.14ادبيروضان احمد عبدهللا عيسى9432

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14احيائيروكان ابراهيم حسين خلف9433

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.57احيائيروكان علي محمود مهدي9434

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميروال حسام علي جبار9435

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00علميروناك صباح مجيد هجوج9436

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 75.50ادبيروناك كريم خورشيد اغا9437

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيروندا ريمون روميو يوسف9438
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قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيرونق ابراهيم فرحان احميد9439

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميرونق صفاء الدين طه لطيف9440

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علميرونق عادل كامل عبد الحسين9441

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.57احيائيرونق نوفل يوسف ابراهيم9442

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 77.14احيائيروى طالل خالد ميز9443

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.86احيائيروى عامر غني حمودي9444

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.71ادبيروى مشعل عبدالوهاب حسن9445

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.71ادبيرويدا ابراهيم ناجي عزيز9446

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29احيائيرويدا حسين علي حسن9447

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43تطبيقيرويدة احمد شاكر خضير9448

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 55.71ادبيرويدة عادل هامل منثر9449

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86علميرويدة عامر عبدالحسين فارس9450

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.14احيائيرويده حسن هادي محمود9451

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71ادبيرويده ستار جابر عواد9452

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.00ادبيرويده ظافر شوقي عطية9453

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.43ادبيرويده عباس فاهم عبد9454

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.43احيائيرويده علي حسين عبيد9455

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 66.57ادبيرويده فاضل عبيس عبود9456

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.00احيائيرويده كمال جبار محيسن9457

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 63.57ادبيرويده محمد شهيد عبيد9458

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00احيائيرويده نبيل حسين فتاح9459

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.86علميرويده ياسين كيكو كاظم9460

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 65.29احيائيرويده يعقوب عيدان كبسون9461

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.00ادبيروئ عباس زاير كريم9462

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميرؤى ابراهيم حسين ابراهيم9463

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 66.14علميرؤى احسان امين عباس9464

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.71ادبيرؤى احمد جواد كاظم9465

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 50.43ادبيرؤى احمد حسين جاسم9466

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبيرؤى احمد عبدالرحمن محمود9467

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيرؤى احمد كريم صالح9468

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 78.29علميرؤى جاسم سبتي جمعه9469

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.29علميرؤى حاكم عظيم حسون9470

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.43ادبيرؤى حسين اسماعيل حسين9471
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.43علميرؤى حميد حمزه عباس9472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميرؤى حميد خميس الياس9473

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.57تطبيقيرؤى حيدر عبد عبود9474

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.57علميرؤى خلف عبدهللا لطيف9475

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيرؤى رشاد عالج صيهود9476

قسم رياض االطفال- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 68.29علميرؤى رضي عبدالغني عبدالحسين9477

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميرؤى زومان عواد خلف9478

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 74.71احيائيرؤى سعد حسين علي9479

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 60.00احيائيرؤى سمير سميع محمد9480

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.00علميرؤى سمير عبد عليوي9481

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 80.29علميرؤى صاحب محمد عباس9482

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.43تطبيقيرؤى صباح حاوي حمزه9483

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 80.67احيائيرؤى عامر حسن عبد9484

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميرؤى عباس حسين جواد9485

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.57علميرؤى عبد السالم خيرو حميدي9486

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.71علميرؤى عبد الفتاح حسين عطيه9487

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 74.86ادبيرؤى عبد الهادي حسين حمود9488

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 70.86علميرؤى عبد الواحد خروع جبر9489

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 64.29ادبيرؤى عبداالمير هادي جكنود9490

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43تطبيقيرؤى عدي توفيق فاخر9491

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.86احيائيرؤى عالء الدين احمد توفيق9492

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميرؤى علي احمد حسن9493

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.43ادبيرؤى فارس حسين علي9494

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.86احيائيرؤى فارس خليل عثمان9495

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميرؤى فاضل عباس حسين9496

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.57احيائيرؤى متعب سالم خليفة9497

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.14احيائيرؤى محمد موسى جاسم9498

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيرؤى محمود طالب جواد9499

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86علميرؤى مصطفى شاكر جاسم9500

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 70.43احيائيرؤى مصطفى عبد الحميد جميل9501

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.86احيائيرؤى ناجي خنجر عريبي9502

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميرؤى هادي شهيد حمد9503

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.43ادبيرؤى هشام غضبان داود9504
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 75.57احيائيرؤيا زياد جاسم محمد9505

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.29احيائيرؤيا علي محمدجواد عبدهللا9506

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.71احيائيرؤيا فالح جالل نوري9507

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 65.86ادبيرؤيا فهمي محي الدين رفعت9508

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14تطبيقيرؤيا قاسم محمد عبدي9509

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.86ادبيرؤيا محمد حيدر ابراهيم9510

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.86احيائيرؤيا محمد هاشم ياسين9511

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 78.57احيائيرؤيا معتصم فخرالدين خالد9512

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.43احيائيرؤيا نور الدين عزيز عوال9513

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.00تطبيقيرؤيا نور الدين علي احسان خالد9514

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.00علميريا وحيد سلمان حسن9515

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيرياحين رياض ابراهيم مجيد9516

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 71.57علميرياحين كاظم علوان عبيد9517

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.29ادبيرياض احمد جميل علوان9518

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.00علميرياض احمد علي غضيب9519

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.71ادبيرياض تاجي عبد الرسول فرهود9520

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.29علميرياض جمعه حسن عباس9521

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 88.14احيائيرياض جواد يوسف نوح9522

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 73.57علميرياض حكيم جالب محمد9523

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71ادبيرياض خلف ابراهيم هويدي9524

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيرياض شاتي كريم منيت9525

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00ادبيرياض شمخي جبر بجاي9526

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14علميرياض شميل عريثم هدان9527

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.29ادبيرياض صالح سالم مهيدي9528

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43ادبيرياض صباح حريفش عباس9529

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.57علميرياض صبار مطر رجي9530

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00علميرياض عبد الواحد شرهان جابر9531

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 87.29علميرياض عزيز زينل محمد9532

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.29احيائيرياض علي خلف حسن9533

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 68.14علميرياض علي منذر عمران9534

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 63.29تطبيقيرياض قادر شراد شرف9535

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71علميرياض قاسم عبدالصاحب محينه9536

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.71ادبيرياض كاظم برزان ذوبه9537
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.714ادبيرياض كامل عويد نغيمش9538

قسم تقنيات السياحة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.29علميرياض كريم جواد ياسين9539

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 83.57علميرياض لفته محمد حمزة9540

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.43ادبيرياض محمد حسين محمود9541

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.83ادبيرياض مشرف جاسم حمادي9542

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.29ادبيرياض ياسين مطلب صباح9543

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.00احيائيريام ابراهيم خضر عزيز9544

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميريام اموري جودي كاظم9545

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 88.29علميريام ثامر يوسف مطر9546

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.00احيائيريام ثائر جواد ناصر9547

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.57ادبيريام جاسم خزعل مشتت9548

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.00ادبيريام جبار علي عبدالحافظ9549

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.14احيائيريام جمال ابراهيم محمد9550

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.14احيائيريام جمال احمد محمد9551

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.57ادبيريام حاتم خليفه مهدي9552

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.00احيائيريام حكمت عبدالهادي محمود9553

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.00علميريام خالد حسن علوان9554

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.86احيائيريام خضر حسين علي9555

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 66.57احيائيريام خضير حسن مشخول9556

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.00ادبيريام خلف طه ياسين9557

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 57.71ادبيريام خلف علي صالح9558

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 83.71علميريام خميس علي عفتان9559

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.14احيائيريام راسم عوده حسن9560

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيريام راضي جاسم محمد9561

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.29ادبيريام رحيم محسن شاكر9562

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.57احيائيريام رياض ناجي خميس9563

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 62.57علميريام زياد طه حمد9564

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيريام سجاد علي حسن9565

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيريام سعد حمزة عبد الحسين9566

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29احيائيريام سعد خلف علي9567

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميريام سعد عبيد سلمان9568

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.29احيائيريام سعيد كاولي شعيل9569

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.29احيائيريام سالم عبدالغني محمدعلي9570
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قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 76.71ادبيريام شعبان صيوان جابر9571

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.57احيائيريام صالح مهدي عبد9572

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيريام طارق فهمي حمد9573

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14تطبيقيريام عباس جابر سلمان9574

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيريام عبد االمير عكاب عاكول9575

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيريام عبد سمير ضاحي9576

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 61.29احيائيريام عدنان خلف عبد9577

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيريام علي بدر نعمة9578

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علميريام علي حبيب عوض9579

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 73.00علميريام علي عبدالرزاق بندر9580

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57احيائيريام علي محسن سلمان9581

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.86علميريام عمران موسى خضير9582

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيريام عون إحمد علوان9583

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.43احيائيريام فارس سعدهللا قاسم9584

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.53احيائيريام فالح حسن عباس9585

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.14احيائيريام فواز كاظم علوان9586

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29احيائيريام الزم منشد رشيد9587

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 70.86علميريام مثنى عبدهللا كاظم9588

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميريام محمد جاسم مطلوب9589

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميريام مشعان علي عباس9590

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.43ادبيريام منذر حميد موسى9591

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيريام مهدي خضير عبود9592

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.57احيائيريام نعيم حامد عبيد9593

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيريام نوري احمد يوسف9594

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيريام وسام عبدالكاظم عباس9595

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.43احيائيريام ياسين حسين جبر9596

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.57علميريان جالل طارق علي9597

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيريان حازم محمد صالح ياسين9598

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيريان سالم بالل أحمد9599

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.29احيائيريان صغير صالح سليمان9600

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيريان صالح جهور محمدعلي9601

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.43ادبيريان عارف فالح سليمان9602

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.00احيائيريان عبد الرحمن عباس محمد9603
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قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيريان عبدالمالك شعيب صالح9604

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.43احيائيريان عزيز جميل عبد هللا9605

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.00احيائيريان علي حمود ابراهيم9606

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.86ادبيريان غانم خليل ابراهيم9607

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 91.14احيائيريان غائب خلف سليمان9608

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيريان فارس عبدالقادر شيت9609

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 67.29احيائيريان فتحي خلف محيمد9610

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 55.00ادبيريان گوران ميرزا خضر9611

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86احيائيريان مجبل حمداوي صالح9612

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيريان محمد علي شهاب9613

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.57علميريان مؤيد يونس عبدهللا9614

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.74ادبيريباز باقي محمدأمين ميكائيل9615

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميريباز رشيد خورشيد حسن9616

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.86تطبيقيريباز شمال فاضل لطيف9617

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.71ادبيريبه ر حسيب محمد خورشيد9618

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57احيائيريبين كاكه اوال عمر ره وندي9619

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86احيائيريتاج تحسين عبدالكريم كاظم9620

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14تطبيقيريتاج خير هللا حسن عبادي9621

عام- كلية القانون - جامعة واسط 63.29احيائيريتاج فاضل مهدي شناوه9622

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.86علميريتاج ناظم فرج الحجمي9623

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.43احيائيريحان محمد جاسم محمد9624

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.29احيائيريحانة عدي عبد الصاحب علي9625

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.00احيائيريحانه ابراهيم صباح علي9626

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.71احيائيريز اشنا محمد سعيد9627

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.86ادبيريزنه صالح الدين محمدامين علي9628

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 84.71احيائيريزين جهاد احمد محمد9629

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 66.71احيائيريسان علي عبيس محسن9630

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيريم احمد حميد احمد9631

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائيريم بشير نعمان محمد9632

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيريم بهجت جاسم كيلج9633

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14علميريم توفيق فيصل فاضل9634

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 82.43علميريم ثامر موسى محمد علي9635

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.71احيائيريم جمعه غربي أبراهيم9636

866 من 292صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.14ادبيريم حاتم حمد هللا عبد9637

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43علميريم حقي اسماعيل جاسم9638

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علميريم حيدر كريم عبيد9639

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 68.00تطبيقيريم حيدر مظفر قاسم9640

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميريم رافد محي الدين محمود9641

قسم التربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 59.43تطبيقيريم سعيد احمد شكري9642

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.86علميريم صالح اسماعيل نجم9643

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 86.43ادبيريم صالح عبدهللا ذنون9644

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.29علميريم طالب خضير عباس9645

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.43ادبيريم عامر حسن علي9646

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيريم عبد القهار محمد لطيف9647

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميريم علي صادق محمدجواد9648

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.43احيائيريم علي عيادة محمد9649

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29احيائيريم علي فرحان رستم9650

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميريم عمر مهدي صالح9651

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.00ادبيريم كريم مخلف صالح9652

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.14احيائيريم مصطفى داود سلمان9653

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.43ادبيريم مؤيد عباس حسن9654

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 85.71احيائيريم ميسر حسين علي9655

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيريم نصيف جاسم امحيميد9656

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 57.00ادبيريمان حسن حميد حسين9657

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيريمان صالح حمدان خلف9658

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.29ادبيريمان وسام ناجي مكصد9659

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيريناز سركوت مجيد صالح9660

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.71تطبيقيريناس رزكار عبدالطيف حميد9661

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 79.00علميريناس طارق احمد محمد9662

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.43تطبيقيريهام حسن هادي سليم9663

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميريهام حسين عالء الدين عبدالمحسن9664

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86تطبيقيريهام رياض ابراهيم عبد9665

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.86احيائيريهام عباس حسين جار هللا9666

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29علميريهام عبداالمير عبدالكاظم سلطان9667

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميريهام عدنان مرهون كاظم9668

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 74.43تطبيقيريهام فالح جمعه محمد9669
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميريهام فالح حسن حسون9670

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.86علميريهام قاسم شنان جبار9671

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.14تطبيقيريهام قحطان عدنان حسن9672

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.43علميريهام محسن غنام عبدهللا9673

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.86تطبيقيرئام عبد السالم هاشم حمودي9674

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 66.57علميم احمد محمد؟كال كر؟ز9675

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.29علميزاكروس عبد الوهاب جبار عزيز9676

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.71احيائيزاكروس فهمي هدايت محمد9677

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.50علميزامل مالك محسن رضا9678

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.86ادبيزانا محمد عبد الكريم امين9679

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.14علميزانا نهاد ابراهيم حسين9680

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 71.43علميزاهدة محمد امين محمد يونس احمد9681

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.43تطبيقيزاهر جدي شندوخ عباس9682

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 69.71علميزاهر كاطع فليح حثال9683

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.57احيائيزبنب راضي داود سلمان9684

قسم التربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 61.00احيائيزبيدة انس يونس محمد9685

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيزبيدة جليل محمد عبدهللا9686

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71ادبيزبيدة خالد اكرم توفيق9687

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.71احيائيزبيدة عامر حازم حسن9688

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيزبيدة فراس عبدالجبار احمد9689

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.43ادبيزبيدة كامران سعيد محمد شفيق9690

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.00احيائيزبيده ثائر عبدالكريم رشيد9691

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.00احيائيزبيده جبار منديل صالح9692

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.43علميزبيده حسن حسين كاظم9693

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.14تطبيقيزبيده حميد عبد المجيد عبد الحميد9694

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43علميزبيده داود سليمان مصطفى9695

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.57تطبيقيزبيده سالم عبدالزهرة كزار9696

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيزبيده عارف احمد رشيد9697

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 78.14احيائيزبيده عصمت جالل علي9698

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 59.71احيائيزبيده عقيل عبد االله عبد9699

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00تطبيقيزبيده محمد عزالدين اسماعيل9700

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.00ادبيزبيده مرتضى احمد محمد9701

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.71ادبيزبيده هاني هاشم محمدعلي9702
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.00علميزريان زبير محمد امين كريم9703

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43تطبيقيزريان محمد فريق قادر9704

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 64.33ادبيزغير فالح حسن فرهود9705

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 51.43ادبيزغير مدلول ماسوك كريم9706

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 69.86احيائيزكريا احمد عبد العزيز مصطفى9707

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.00تطبيقيزكريا امير خالد اسماعيل9708

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00علميزكريا انور ابراهيم عبدالخالق9709

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.43ادبيزكريا حكيم رحيم شياع9710

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيزكريا سعد حسين عبدهللا9711

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة بابل 82.29علميزكريا عبدالحكيم زهير محمدجواد9712

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71علميزكريا فضل سعدون طاهر9713

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86احيائيزكريا محمد سليمان يوسف9714

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29ادبيزكريا محمود سلطان محمد9715

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.00علميزكريا يحيى علي صادق9716

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57احيائيزكريا يونس علي حمادي9717

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14تطبيقيزكي حميد سلطان سهر9718

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29تطبيقيزكي يحيى محمد احمد9719

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.71تطبيقيزكية لؤي جاسم خليل9720

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.00ادبيزمان عبداالمير جاسم محمد9721

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.14احيائيزمرد فاضل جالب هليل9722

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.57علميزمزم رافد هنيد خطار9723

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيزمزم منعم علوان محسن9724

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43علميزمن جاسب حسن محمد9725

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.14ادبيزمن حسن دخيل عباس9726

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 67.86احيائيزمن حقي اسماعيل بديوي9727

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.86تطبيقيزمن حيدر جبار محمد9728

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00علميزمن خالد حمد جاسم9729

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.43احيائيزمن خليل رفعات عبدهللا9730

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 75.71احيائيزمن رحيم عبداالئمه عبود9731

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.14علميزمن ستار عبد هللا عبود9732

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.14ادبيزمن سالم ابراهيم غانم9733

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 57.00احيائيزمن صباح عبد الحسن ناجي9734

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.57احيائيزمن صباح علي مفتن9735
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيزمن صالح حسن حمد9736

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.57احيائيزمن عبد الحسين كوالي عبد9737

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 74.14علميزمن عبد هللا سليم عبدهللا9738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيزمن غليم منشد عبطان9739

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 79.43ادبيزمن فارس سلمان احميد9740

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.86احيائيزمن فاضل دعير جساب9741

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.14احيائيزمن فاضل هاشم عوده9742

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميزمن قاسم محمد حمد9743

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29ادبيزمن كريم سماوي عضوب9744

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 77.71احيائيزمن لفته حسن خريبط9745

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.29ادبيزمن محمد عبيد طالل9746

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.29ادبيزمن محمد غانم حسن9747

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 70.86ادبيزمن هادي جوير محمد9748

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.43احيائيزهراء ابراهيم جوحي خلف9749

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.00احيائيزهراء ابراهيم عبد ابراهيم9750

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.29احيائيزهراء ابراهيم عبد الحسين مليوخ9751

قسم رياض االطفال للبنات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبيزهراء ابراهيم عبدالرزاق عبدالقادر9752

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.43احيائيزهراء ابراهيم عبيد جاسم9753

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.14تطبيقيزهراء ابراهيم عمران مكي9754

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.86احيائيزهراء ابراهيم محمود حمد9755

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيزهراء اثير خليل خليفة9756

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.14تطبيقيزهراء احسان علي خضير9757

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيزهراء احسان ناجي حمود9758

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.43ادبيزهراء احمد ابراهيم طاهر9759

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 68.29احيائيزهراء احمد جاسم سلمان9760

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 61.00احيائيزهراء احمد جاسم طاهر9761

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.86ادبيزهراء احمد جبار خضير9762

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.29احيائيزهراء احمد جوني علي9763

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.57تطبيقيزهراء احمد حبيب رمضان9764

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.86احيائيزهراء احمد حسن حمادي9765

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.00ادبيزهراء احمد حمزة سعيدي9766

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.29احيائيزهراء احمد خزعل توفيق9767

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.86احيائيزهراء احمد درويش حسين9768
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 61.86تطبيقيزهراء احمد سالم فزاع9769

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86تطبيقيزهراء احمد شمخي جبار9770

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 64.43ادبيزهراء احمد عبد علي خضير9771

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيزهراء احمد عبدالحمزه حسين9772

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيزهراء احمد عناد زيات9773

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.57احيائيزهراء احمد عوده زامل9774

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.57احيائيزهراء احمد غازي غضب9775

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيزهراء احمد فليح حسين9776

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيزهراء احمد كاطع عبد السادة9777

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.86علميزهراء احمد كاظم غالب9778

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.86احيائيزهراء احمد كوي سلمان9779

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيزهراء احمد مجيد سلمان9780

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 63.86احيائيزهراء احمد مجيد عزيز9781

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 72.14احيائيزهراء احمد محسن خطار9782

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.57احيائيزهراء احمد محمود عبد9783

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيزهراء احمد محمود عبود9784

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43احيائيزهراء ازهر شالكه محمد9785

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29احيائيزهراء اسعد جاسم حامي9786

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 76.14احيائيزهراء اسعد شريف علي9787

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.71علميزهراء اسعد كريم ستار9788

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيزهراء اسماعيل ابراهيم محمد9789

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86ادبيزهراء اسماعيل ابراهيم هاشم9790

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 68.43ادبيزهراء اسماعيل سرهيد مدودي9791

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيزهراء اسماعيل نعيمه سمور9792

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 60.86تطبيقيزهراء اكرم رحيم حمد9793

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 76.14احيائيزهراء اكرم هادي اسماعيل9794

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.89احيائيزهراء البتول خالد مرهون غضيب9795

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29علميزهراء البتول فيصل علي حسن9796

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيزهراء امير عطوان جبر9797

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.43احيائيزهراء امين محمود حبيب9798

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.14تطبيقيزهراء انذار صالح حسن9799

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميزهراء انور محمد نصيف9800

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29احيائيزهراء انور منسي عبد9801
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.00احيائيزهراء اياد احمد شهاب9802

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.43احيائيزهراء اياد عباس طفار9803

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيزهراء اياد عبد االمير عبد الحسين9804

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.86احيائيزهراء اياد عبدالجليل غليم9805

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57تطبيقيزهراء اياد فليح شوندي9806

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيزهراء اياد محمد حمزه9807

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.29ادبيزهراء اياد مزهر كاظم9808

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.00ادبيزهراء ايهاب محمدرضا جلوب9809

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.57احيائيزهراء إحسان عبد الهادي حسن9810

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.29ادبيزهراء أحمد عبدهللا قصاب9811

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.14ادبيزهراء باسم حزام حسن9812

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.86ادبيزهراء باسم سليمان عبيد9813

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 62.29ادبيزهراء باسم عبدعلي عبدهللا9814

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00علميزهراء بدر عبد المحسن رداد9815

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.29ادبيزهراء بدر مرزوق عاشور9816

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.29احيائيزهراء بشير عبد الغني عبد9817

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.29ادبيزهراء تحسين شهاب جبار9818

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 73.14احيائيزهراء تحسين محمد حسن9819

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.43احيائيزهراء تكليف عليوي ناهي9820

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.71علميزهراء توفيق يوسف اسماعيل9821

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميزهراء ثاقب احمد ناصر9822

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيزهراء ثامر علي جواد9823

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14احيائيزهراء ثائر احمد جاسم9824

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيزهراء ثائر مهدي جاسم9825

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيزهراء جابر ابراهيم عبود9826

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 72.00تطبيقيزهراء جابر حمد جبر9827

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14احيائيزهراء جابر ساجت تايه9828

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 67.71احيائيزهراء جابر طعيمة جبر9829

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 73.71علميزهراء جابر محمد شعبان9830

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيزهراء جابر مزهر صالح9831

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.29احيائيزهراء جاسب نعيم عباس9832

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 63.43تطبيقيزهراء جاسم خلف صادج9833

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.43ادبيزهراء جاسم صالح خليفه9834
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.86ادبيزهراء جاسم طاهر جاسم9835

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.71تطبيقيزهراء جاسم عباس حبيب9836

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.29تطبيقيزهراء جاسم عبد الحسن طالل9837

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيزهراء جاسم علي والي9838

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيزهراء جاسم عنيد جاسم9839

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميزهراء جاسم كعيد كزار9840

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.14علميزهراء جاسم محمد ابراهيم حسن9841

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 68.00احيائيزهراء جاسم محمد صكر9842

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 78.71ادبيزهراء جبار حسن مطير9843

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.57احيائيزهراء جبار راضي جوده9844

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.14ادبيزهراء جبار زنيهر خالوي9845

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.71احيائيزهراء جبار شرهان عذير9846

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيزهراء جبار صادق حمد9847

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 66.43احيائيزهراء جبار هاشم عيسى9848

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.57علميزهراء جعفر عبدالهادي شراد9849

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميزهراء جعفر غافل محمد9850

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيزهراء جالل امجد صابر9851

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.43تطبيقيزهراء جليل جاسم كاظم9852

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.29احيائيزهراء جليل صبر كاظم9853

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.57ادبيزهراء جمال حمدي منسي9854

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.43علميزهراء جمعه حبيص محمد9855

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 80.86ادبيزهراء جمعه منخي فجر9856

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.43احيائيزهراء جميل رشيد عبدالحميد9857

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.29احيائيزهراء جواد عبد الكاظم حمود9858

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 70.00علميزهراء جواد عبد المجيد اسكندر9859

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيزهراء جواد عبدالرضا صريع9860

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71ادبيزهراء جواد كاظم جمر9861

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميزهراء جواد كاظم عبد9862

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 67.86احيائيزهراء جواد كاظم عمران9863

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57احيائيزهراء جواد كاظم عوفي9864

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيزهراء جودي كاظم حسون9865

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.00احيائيزهراء جودي كاظم حمزه9866

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.29احيائيزهراء حازم عبداالمير عزيز9867
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عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.43ادبيزهراء حازم فرحان مجهول9868

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43علميزهراء حافظ لفته جاسم9869

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 80.57احيائيزهراء حاكم محمد خلف9870

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 56.57ادبيزهراء حاكم هاني عباس9871

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.00تطبيقيزهراء حامد صباح حاجم9872

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 83.29احيائيزهراء حامد صيوان خشيت9873

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيزهراء حامد كوكوز كاظم9874

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.14علميزهراء حامد محمود عواد9875

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.71علميزهراء حبيب حسين قنبر9876

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائيزهراء حبيب عبد مظلوم9877

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.86احيائيزهراء حسام ابراهيم حميد9878

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.71احيائيزهراء حسن بعيوي عبود9879

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقيزهراء حسن جابر حسين9880

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميزهراء حسن جاسم صليبي9881

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.71تطبيقيزهراء حسن حاتم عبيد9882

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيزهراء حسن حافظ افعيل9883

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيزهراء حسن حسين جليل9884

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبيزهراء حسن حسين علي9885

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 81.43احيائيزهراء حسن حسين نايف9886

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.57احيائيزهراء حسن خريجان شناوه9887

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.29احيائيزهراء حسن داخل محسن9888

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميزهراء حسن سلمان حميدي9889

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميزهراء حسن صادق خير هللا9890

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيزهراء حسن طاهر جالي9891

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.00احيائيزهراء حسن عبد الحمزه حسين9892

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 64.57احيائيزهراء حسن عبد هللا فرج9893

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيزهراء حسن عبد زيد عمران9894

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.71ادبيزهراء حسن عبد علي اطلس9895

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.14علميزهراء حسن عبد علي كاظم9896

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.43احيائيزهراء حسن عبداالمير جكو9897

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيزهراء حسن عبدالكريم حسن9898

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 73.14احيائيزهراء حسن عبدهللا حسين9899

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.86ادبيزهراء حسن علوان ابراهيم9900
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قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 60.00احيائيزهراء حسن علي حسن9901

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.71احيائيزهراء حسن علي عبدالرضا9902

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيزهراء حسن علي عبدالرضا9903

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيزهراء حسن علي فرحان9904

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.29ادبيزهراء حسن كاظم حسن9905

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43احيائيزهراء حسن مرار ضميد9906

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيزهراء حسن نعمه عباس9907

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 64.14ادبيزهراء حسنين فيصل كاظم9908

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيزهراء حسين ابراهيم ياور9909

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.29تطبيقيزهراء حسين ارزيج جبر9910

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.57ادبيزهراء حسين جابر جاسم9911

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.86ادبيزهراء حسين جاسم عوده9912

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.71ادبيزهراء حسين جبار عبد9913

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيزهراء حسين جمعه راضي9914

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيزهراء حسين راضي حداد9915

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيزهراء حسين سامي محمد9916

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.86احيائيزهراء حسين سلمان ناصر9917

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميزهراء حسين شبيب علي9918

قسم تقنيات االعالن- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 65.57ادبيزهراء حسين شهيد فاضل9919

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00احيائيزهراء حسين طعمه والي9920

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 73.43احيائيزهراء حسين عبد حسن9921

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيزهراء حسين عبدهللا احمد9922

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيزهراء حسين عبدعلي عيدان9923

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيزهراء حسين عبيد عبدهللا9924

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14علميزهراء حسين عبيد نغيش9925

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29احيائيزهراء حسين علي حسين9926

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.57ادبيزهراء حسين علي عبدالحسين9927

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميزهراء حسين علي محسن9928

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57علميزهراء حسين غني حمود9929

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43ادبيزهراء حسين فلفل حسن9930

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 65.43ادبيزهراء حسين كاصد محسن9931

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57علميزهراء حسين كاطع عطيه9932

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.57احيائيزهراء حسين كاظم حبيب9933
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيزهراء حسين كريم عبد9934

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميزهراء حسين مرتضى محسن9935

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43ادبيزهراء حسين مطر علوان9936

قسم رياض االطفال- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 58.00احيائيزهراء حسين ناصر ماجود9937

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.57ادبيزهراء حسين وهاب كاظم9938

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.57تطبيقيزهراء حكمت عباس محيسن9939

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائيزهراء حكمت هادي جاسم9940

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.71احيائيزهراء حليم عبد القادر عليخ9941

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 80.86احيائيزهراء حمزه حسن بسه9942

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.00احيائيزهراء حمزه مطشر عبد9943

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.71ادبيزهراء حمودي محمد حسين عبد علي9944

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيزهراء حميد عبدالحسين عناد9945

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.29علميزهراء حميد ناصر حسن9946

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 74.00احيائيزهراء حيدر حسن حسين9947

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 68.29احيائيزهراء حيدر حسون دعيم9948

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيزهراء حيدر حسين احمد9949

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43تطبيقيزهراء حيدر حمزة عباس9950

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.86احيائيزهراء حيدر خزعل فليح9951

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيزهراء حيدر زيبك خنفر9952

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.29احيائيزهراء حيدر عبد كويش9953

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.29ادبيزهراء حيدر عبدالزهرة علي9954

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.29تطبيقيزهراء حيدر عبدالكريم سعيد9955

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.43احيائيزهراء حيدر عبدهللا حمادي9956

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.00احيائيزهراء حيدر كاظم حمودي9957

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14علميزهراء حيدر كاظم عذاب9958

عام- كلية القانون - جامعة بابل 82.00احيائيزهراء حيدر كريم حسن9959

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 62.57احيائيزهراء حيدر محسن جبار9960

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.14احيائيزهراء حيدر ناصر سعدون9961

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.86ادبيزهراء خالد حسن باهض9962

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 72.57احيائيزهراء خالد حسين عذاب9963

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.71تطبيقيزهراء خالد عبدالرزاق اسماعيل9964

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00تطبيقيزهراء خالد عبود جابر9965

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 67.71احيائيزهراء خالد محسن عبدالزهره9966
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43ادبيزهراء خضر عباس محمد9967

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيزهراء خضر عيدان شريف9968

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29احيائيزهراء خضير عباس بديوي9969

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.00علميزهراء خطار هربود كاشر9970

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.00ادبيزهراء خلف سلطان شرهان9971

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.86ادبيزهراء خلف عبيد ناصر9972

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57احيائيزهراء خليل داخل فهد9973

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.00تطبيقيزهراء خليل علي مراد9974

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 67.57احيائيزهراء خليل عناد حسن9975

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14احيائيزهراء خليل يوسف خالد9976

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيزهراء خيري حسين علي9977

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 66.57تطبيقيزهراء داود سلماد داود9978

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.71ادبيزهراء دعير عبدالكريم كويم9979

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيزهراء دعير كريم جاسم9980

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.00ادبيزهراء ذاكر مطر ابراهيم9981

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 74.86علميزهراء راسم عباس داود9982

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.71احيائيزهراء راسم نصيف جاسم9983

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.00تطبيقيزهراء رافد مكي حسين9984

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيزهراء رافع محمد رشيد9985

عام- كلية القانون - جامعة بابل 85.57علميزهراء رافع ناجي كاظم9986

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيزهراء رائد رشك حمادي9987

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.00ادبيزهراء رحيم جالب شنين9988

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 69.29احيائيزهراء رحيم عباس حسن9989

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.71تطبيقيزهراء رحيم عباس عبدالحسين9990

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.14احيائيزهراء رحيم عبدالكاظم عبدالواحد9991

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 65.57احيائيزهراء رحيم عوده كاظم9992

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيزهراء رحيم كاظم جواد9993

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 60.71احيائيزهراء رزاق اسماعيل طالب9994

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.57احيائيزهراء رزاق جواد ابراهيم9995

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.00علميزهراء رسول طالب حسين9996

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيزهراء رسول محمد عبد9997

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.57احيائيزهراء رسول نوري موسى9998

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيزهراء رشاد مهدي عالوي9999
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.00احيائيزهراء رشيد راضي محمد10000

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيزهراء رشيد محمد امين10001

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 64.71احيائيزهراء رضا ابراهيم نائف10002

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.57تطبيقيزهراء رضا عباس حمزة10003

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 65.86ادبيزهراء رعد حسن عزيز10004

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيزهراء رفعت غضبان ناصر10005

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميزهراء رمزي حميد مجيد10006

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.00ادبيزهراء رياض سعيد ذياب10007

قسم الصحافة واالعالم الرقمي- كلية األعالم - جامعة ذي قار 58.57احيائيزهراء رياض صبار عبد10008

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.29ادبيزهراء رياض عبد باهض10009

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.00ادبيزهراء رياض عبد سالم10010

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14احيائيزهراء رياض عبدالعزيز مهدي10011

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57علميزهراء رياض كشاش مرتضى10012

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيزهراء رياض يوسف توفيق10013

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 76.57علميزهراء زامل عبداللطيف عجيل10014

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.71ادبيزهراء زامل مظلوم سلمان10015

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.86ادبيزهراء زمان طلب صبح10016

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.14احيائيزهراء زهير عبدهللا محمد10017

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.71ادبيزهراء سالم صالح ياسر10018

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 75.71احيائيزهراء سالم عباس نعمان10019

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيزهراء سالم عليوي عبود10020

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 77.29ادبيزهراء سالم عوده ابراهيم10021

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيزهراء سالم محمد حسين علي10022

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.14احيائيزهراء سالم محمد عباس10023

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.29احيائيزهراء سالم موسى عبود10024

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29تطبيقيزهراء سالم وحيد عبيس10025

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميزهراء سامي جابر كاظم10026

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.86علميزهراء سامي حسين جاسب10027

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيزهراء سامي حسين جبر10028

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيزهراء سامي ضايف شلش10029

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.14احيائيزهراء سامي عبدهللا نصرهللا10030

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.14احيائيزهراء سامي لفته حسن10031

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.14احيائيزهراء سامي محمد نزيه عبداللطيف10032
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قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57احيائيزهراء سامي هاشم كطامي10033

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيزهراء ساير جابر عايد10034

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.86احيائيزهراء ستار جبار كريم10035

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.43احيائيزهراء ستار جبار ليلو10036

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيزهراء ستار عبدالجبار ياسين10037

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71ادبيزهراء ستار عبدهللا مظلوم10038

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29علميزهراء ستار عويز حسن10039

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيزهراء ستار مريود كزار10040

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 76.29احيائيزهراء سجاد صوفي علوان10041

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيزهراء سجاد محسن شهد10042

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.14احيائيزهراء سعد راضي حنون10043

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.43ادبيزهراء سعد عدنان مهدي10044

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 61.43احيائيزهراء سعد محمد عبد االمير10045

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29تطبيقيزهراء سعد ناصر حسين10046

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيزهراء سعد نوري مذكور10047

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.71احيائيزهراء سعد يوسف جاسم10048

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 63.00علميزهراء سعدون كريم محمد10049

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 83.57تطبيقيزهراء سعيد انعيثل حسن10050

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.14احيائيزهراء سعيد عبد الكريم حيدر10051

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29علميزهراء سعيد فرهود عبد الرضا10052

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.57احيائيزهراء سالم داخل خضير10053

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.57احيائيزهراء سالم فليح مطلق10054

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميزهراء سلمان رهيف حلو10055

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.14تطبيقيزهراء سلمان عبدالسادة جاعد10056

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 65.86علميزهراء سلمان كاظم جواد10057

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86تطبيقيزهراء سلمان لفته سلمان10058

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيزهراء سليم خضير كاظم10059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 75.71ادبيزهراء سليم وداي جريح10060

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 59.29احيائيزهراء سليمان إبراهيم محمود10061

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيزهراء سمير حسن مرزوك10062

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيزهراء سمير شخير خلف10063

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00ادبيزهراء سمير مطر ابراهيم10064

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57احيائيزهراء سمير نسيم جابر10065
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيزهراء سمير هاشم محمد10066

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 64.86ادبيزهراء شاكر عباس كريم10067

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيزهراء شاكر عبد العبياوي10068

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 69.86احيائيزهراء شاكر ناصر حسين10069

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيزهراء شاكر نصار خنجر10070

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميزهراء شامل محمد طاهر10071

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيزهراء شعالن طه نعمه10072

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 62.57تطبيقيزهراء شمخي جبر بريسم10073

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علميزهراء شمس الدين عبد هللا جخيور10074

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيزهراء شناوه مجشف خضير10075

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29تطبيقيزهراء شهيد داود سلمان10076

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00علميزهراء صاحب محمدعلي كريم10077

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميزهراء صاحب ناصر مهدي10078

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيزهراء صادر احمد ضمد10079

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43تطبيقيزهراء صادق جعفر حسن10080

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 64.71احيائيزهراء صادق خزعل ياسر10081

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.57احيائيزهراء صادق عبدالسيد عبدالخضر10082

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.57تطبيقيزهراء صادق عبدالكاظم ناصر10083

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.29ادبيزهراء صادق عبطان سبع10084

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00ادبيزهراء صادق عبيد عزوز10085

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.57احيائيزهراء صادق عطية ظاهر10086

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.00ادبيزهراء صادق علي اكبر غالم10087

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيزهراء صادق كاظم جميعي10088

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.14ادبيزهراء صالح حسن عبدعلي10089

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 77.71احيائيزهراء صالح سعيد حسين10090

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 63.00احيائيزهراء صالح صاحب عبدهللا10091

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00احيائيزهراء صالح عباس عبدهللا10092

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.86احيائيزهراء صالح محي ياسين10093

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.71احيائيزهراء صالح مهدي عبيد10094

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيزهراء صالح هادي علي10095

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميزهراء صباح احمد محسن10096

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.14ادبيزهراء صباح جبار عيدي10097

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.29تطبيقيزهراء صباح فليح حسن10098
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قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71تطبيقيزهراء صباح فوزي حامد10099

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.00احيائيزهراء صباح محمد سلطان10100

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 68.43احيائيزهراء صباح محمد يعكوب10101

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.29احيائيزهراء صباح مفتن حميدي10102

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 73.00ادبيزهراء صباح ناصر شندي10103

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 63.86تطبيقيزهراء صباح هاشم عبود10104

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.86احيائيزهراء صبار فاضل عبدهللا10105

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57احيائيزهراء صبيح خزعل مصاول10106

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.57تطبيقيزهراء صبيح علي كاظم10107

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيزهراء صدام الزم عطية10108

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.43احيائيزهراء صدقي مهدي عبيد10109

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيزهراء صفاء داود مهدي10110

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.29احيائيزهراء صفاء هادي حنون10111

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57ادبيزهراء صفاء هدوان زيدان10112

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57احيائيزهراء صكبان جويد حمود10113

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.00احيائيزهراء صكبان خليفه فتات10114

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 82.71احيائيزهراء صالح حميد عيسى10115

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.14احيائيزهراء ضياء الدين خليل اسماعيل10116

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيزهراء ضياء جعفر عبدالحسن10117

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيزهراء ضياء دايم هادي10118

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.86احيائيزهراء طارق حامد عبد10119

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 59.43تطبيقيزهراء طارق عويز عبيد10120

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.43احيائيزهراء طالب طه نايف10121

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.43ادبيزهراء طالب عليوي راشد10122

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائيزهراء طه جمال احمد10123

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.00ادبيزهراء طه حسين فليح10124

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.57احيائيزهراء طه نعمه عبد10125

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.14احيائيزهراء طه ياسين كاظم10126

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00تطبيقيزهراء عادل دنان محمد10127

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.86ادبيزهراء عادل عزيز جبار10128

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.29ادبيزهراء عادل عالوي جابر10129

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.00تطبيقيزهراء عادل محمد شوكة10130

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57علميزهراء عادل مزعل جاسم10131
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قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 67.14احيائيزهراء عامر حامد داود10132

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيزهراء عامر سلمان عبد10133

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.57ادبيزهراء عامر عبدالحسين ابراهيم10134

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.86احيائيزهراء عامر محمود عبدهللا10135

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14علميزهراء عامر هاشم راجي10136

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14احيائيزهراء عامر هالل حرب10137

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيزهراء عايد الزم حمود10138

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 78.00احيائيزهراء عبادي شنشول كاظم10139

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86علميزهراء عباس جميل جاسم10140

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.57احيائيزهراء عباس حميد شرهان10141

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.57احيائيزهراء عباس خضر جاسم10142

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.86علميزهراء عباس عاطي كاظم10143

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.14علميزهراء عباس عبد الساده حبيب10144

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيزهراء عباس عبد جودة10145

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 59.43احيائيزهراء عباس علي فاضل10146

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71تطبيقيزهراء عباس فاضل علوان10147

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29ادبيزهراء عباس كمر حنش10148

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.43تطبيقيزهراء عباس ماضي نجم10149

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43ادبيزهراء عباس محمد شبيب10150

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.71ادبيزهراء عباس محمد عبد الحمزه10151

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.14احيائيزهراء عباس محمد علي جاسم10152

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.43تطبيقيزهراء عباس مهدي حمد10153

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.29تطبيقيزهراء عباس هاشم حسن10154

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.14احيائيزهراء عبد االمير ترياك عباس10155

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائيزهراء عبد االمير جحيل مناحي10156

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميزهراء عبد االمير عبد العادل حمزه10157

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.14احيائيزهراء عبد االمير عبد الوهاب عطا هللا10158

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيزهراء عبد الجبار عاجل خليل10159

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 79.57احيائيزهراء عبد الحسين جبار حسن10160

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.00احيائيزهراء عبد الحسين عبد الساده عكيلي10161

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علميزهراء عبد الحسين ناجي عبود10162

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيزهراء عبد الحليم جوده حصل10163

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.14ادبيزهراء عبد الخالق حسين احمد10164
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.86تطبيقيزهراء عبد الرزاق كاظم شمخ10165

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71علميزهراء عبد الزهرة جبار طاهر10166

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيزهراء عبد الزهرة عبد الحسين مسلم10167

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71تطبيقيزهراء عبد الستار طه الكنعان10168

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيزهراء عبد الكاظم قاسم داغر10169

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.71ادبيزهراء عبد هللا عبد سمير10170

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيزهراء عبد المجيد محمد عبد الحسن10171

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 63.29احيائيزهراء عبد النبي حاجم سعيد10172

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقيزهراء عبد الهادي حسن كاطع10173

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.71ادبيزهراء عبد الواحد جبار حمادي10174

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.43علميزهراء عبد حاجم محيي شمخي10175

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14ادبيزهراء عبداالمير عبدالحسين صالح10176

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيزهراء عبداالمير هاشم ابراهيم10177

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.14ادبيزهراء عبدالجبار رشيد سلمان10178

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيزهراء عبدالحسن شوين صكر10179

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.57تطبيقيزهراء عبدالحسين كاظم ابريق10180

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.71احيائيزهراء عبدالحسين كاظم جاسم10181

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.00احيائيزهراء عبدالحسين نوري عبدالحسين10182

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.43علميزهراء عبدالخالق عبداالمير غريب10183

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.29تطبيقيزهراء عبدالرسول طه ياسين10184

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.71احيائيزهراء عبدالرضا رزيج محمد10185

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.43احيائيزهراء عبدالرضا عزيز كريم10186

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.57احيائيزهراء عبدالرضا ليلو عبدعلي10187

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.29تطبيقيزهراء عبدالسادة نيروز ياسين10188

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.00احيائيزهراء عبدالستار جاسم خلف10189

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 68.71احيائيزهراء عبدالستار عبدالعزيز سليمان10190

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علميزهراء عبدالستار مؤمن حسن10191

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29تطبيقيزهراء عبدالستار ناصح سعدون10192

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43احيائيزهراء عبدالسالم جبار محمد10193

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيزهراء عبدالسالم رمضان ياس10194

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.86ادبيزهراء عبدالسالم عذيب عمير10195

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71احيائيزهراء عبدالعزيز بدر سلمان10196

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.00تطبيقيزهراء عبدالكاظم فرحان صكر10197
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.57احيائيزهراء عبدالكريم حسون حميد10198

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيزهراء عبدالكريم محمد علي10199

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00ادبيزهراء عبدهللا حميد عطوان10200

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.29ادبيزهراء عبدهللا ذنون يونس10201

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميزهراء عبدهللا سعيد مجدي10202

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.86ادبيزهراء عبدهللا محمد عبدالساده10203

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيزهراء عبدالمحسن محمد محسن10204

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيزهراء عبدالوهاب محسن حسين10205

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 91.71علميزهراء عبيد جهود عريبي10206

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقيزهراء عبيد حميد هوصان10207

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 71.14ادبيزهراء عبيس جبار جياد10208

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.29ادبيزهراء عثمان حسين علوان10209

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيزهراء عدنان جمعه كاظم10210

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.43تطبيقيزهراء عدنان حمدان ناصر10211

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.14ادبيزهراء عدنان طالب جغيل10212

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميزهراء عدنان غريب ولي10213

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيزهراء عدنان فاخر كزار10214

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.71احيائيزهراء عدنان ميزر عويد10215

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيزهراء عدنان ناصر رداد10216

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميزهراء عزيز حسين عبدعلي10217

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 78.14احيائيزهراء عزيز ناجي عزوز10218

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.00احيائيزهراء عزيز نعمة جابر10219

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيزهراء عصام رشك عبيس10220

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.86ادبيزهراء عصام سلمان حمد10221

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 63.71احيائيزهراء عقيل دينار شليبه10222

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14علميزهراء عقيل عبد حمادي10223

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 79.43ادبيزهراء عقيل عبدالرضا شعبان10224

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.00احيائيزهراء عقيل عبدالكريم خلف10225

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.29ادبيزهراء عقيل نعيم جارهللا10226

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 63.00احيائيزهراء عالء الدين عبد الحميد عبد الغني10227

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.29ادبيزهراء عالء جبار فالح10228

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.14تطبيقيزهراء عالء راضي شمخي10229

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.57ادبيزهراء عالء شاكر ظاهر10230
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.43احيائيزهراء عالء عبدالحسين ورش10231

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيزهراء عالء عبدالعزيز رماثي10232

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيزهراء عالء عبدالهادي عبيد10233

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 67.71ادبيزهراء عالء فاضل جنم10234

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيزهراء علي حامد جلوب10235

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.14احيائيزهراء علي حبيب علوان10236

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.57تطبيقيزهراء علي حسب عبدهللا10237

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.00تطبيقيزهراء علي حسن كاظم10238

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيزهراء علي حسين بديري10239

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيزهراء علي حسين سلمان10240

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيزهراء علي حسين علوان10241

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 78.43علميزهراء علي حمزه ياسين10242

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 57.86ادبيزهراء علي خشن الزم10243

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.00تطبيقيزهراء علي رزوقي حمدان10244

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 75.29ادبيزهراء علي رضا داود10245

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.14ادبيزهراء علي سمير زاهي10246

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيزهراء علي شاكر عبد10247

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيزهراء علي شجر نعيمه10248

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 80.86احيائيزهراء علي صاحب عوين10249

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.57تطبيقيزهراء علي ضاري حمزه10250

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيزهراء علي عباس محمد10251

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.43ادبيزهراء علي عبد الحر صالح10252

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29احيائيزهراء علي عبد جابر10253

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيزهراء علي عبد زغير10254

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71احيائيزهراء علي عبدالحسين فرمان10255

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71علميزهراء علي عبدالحسين كحيط10256

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.71ادبيزهراء علي عبدالحسين محمد10257

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيزهراء علي عبدالرزاق فجر10258

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.00تطبيقيزهراء علي عبدالعباس كاظم10259

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.43احيائيزهراء علي عبدالكريم عبود10260

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 72.57احيائيزهراء علي عبدهللا خليل10261

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 87.29احيائيزهراء علي عبيد كاظم10262

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيزهراء علي عيدان عبدالواحد10263
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عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 76.57احيائيزهراء علي غني حنون10264

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.71تطبيقيزهراء علي كاظم حسن10265

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14تطبيقيزهراء علي كاظم علي10266

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميزهراء علي كاظم فرحان10267

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.43احيائيزهراء علي محمد خليفة10268

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علميزهراء علي محمد مصطاف10269

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.71تطبيقيزهراء علي محمد يونس حيدر10270

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.00احيائيزهراء علي مهدي ثامر10271

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.29ادبيزهراء علي ناهي مهاوي10272

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائيزهراء علي نعيم خلف10273

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.00علميزهراء علي هاشم عبد الكريم10274

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.71ادبيزهراء علي وادي عليوي10275

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميزهراء عماد جواد كاظم10276

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.86احيائيزهراء عماد حميد عبد الحسين10277

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.14احيائيزهراء عماد خلف علك10278

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيزهراء عماد فاضل عبود10279

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.00احيائيزهراء عماد محمد خماس10280

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00احيائيزهراء عماد يوسف داود10281

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00احيائيزهراء عمار حسن شندي10282

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيزهراء عمار سعيد عبد هللا10283

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.86تطبيقيزهراء عمر احمد محمد10284

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيزهراء عمران عبدهللا سعيد رشيد10285

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.71تطبيقيزهراء عمران كريم نعمة10286

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.43تطبيقيزهراء عواد كريم شياع10287

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيزهراء عودة والي ماضي10288

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 60.14تطبيقيزهراء عوده طعيمه محمد10289

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14احيائيزهراء عوده مسعد حميدي10290

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.14ادبيزهراء عيسى احمد هاشم10291

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيزهراء غازي فيصل سوير10292

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 61.14ادبيزهراء غازي فيصل صالح10293

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.00تطبيقيزهراء غالب حمود حسين10294

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 55.71احيائيزهراء غانم سعيد علي10295

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29تطبيقيزهراء غانم طهيلي سالم10296
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميزهراء غني سعدون مطلك10297

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.29ادبيزهراء غني هليل عبيد10298

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.00تطبيقيزهراء فاخر عبد األمير عباس10299

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.57تطبيقيزهراء فارس محمد منصور10300

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.00ادبيزهراء فارس مزهر حسين10301

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00ادبيزهراء فاضل جار هللا عمر10302

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.86احيائيزهراء فاضل حمدي راجي10303

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.14احيائيزهراء فاضل عباس عبد هللا10304

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيزهراء فاضل عباس عبدالحسين10305

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.86تطبيقيزهراء فاضل كاظم خدام10306

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71تطبيقيزهراء فالح حسن فؤاد محمد10307

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيزهراء فالح عزيز عبد10308

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29تطبيقيزهراء فاهم راضي شياع10309

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 68.71احيائيزهراء فائز حسن هادي10310

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.86علميزهراء فراس عبد الحسين طاهر10311

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.14ادبيزهراء فراس هاشم لفته10312

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57علميزهراء فرحان عبد الصاحب فنجان10313

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيزهراء فرزدق عطا حنش10314

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 71.71احيائيزهراء فالح ابوشامه بردان10315

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.57احيائيزهراء فالح حسن علوان10316

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 88.00احيائيزهراء فالح حسن علي10317

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.29تطبيقيزهراء فالح حسن فرج10318

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبيزهراء فالح خضير عليوي10319

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 72.43احيائيزهراء فوزي عباس حريج10320

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00ادبيزهراء فوزي مردان الزم10321

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.00ادبيزهراء فؤاد كاظم حاتم10322

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.43ادبيزهراء فيصل عويد كشاش10323

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43احيائيزهراء قاسم حامد عسر10324

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.29تطبيقيزهراء قاسم حميد ياسر10325

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 52.86ادبيزهراء قاسم خليل ابراهيم10326

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيزهراء قاسم خماس محمد10327

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيزهراء قاسم شمخي جبر10328

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيزهراء قاسم عباس مهاوي10329
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.86ادبيزهراء قاسم عبد عطية10330

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.71احيائيزهراء قاسم عبد عليوي10331

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيزهراء قاسم عزيز سلمان10332

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.86ادبيزهراء قاسم كاظم ياسر10333

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.57ادبيزهراء قاسم محسن ابوشعيفه10334

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيزهراء قاسم محمد حنين10335

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.71احيائيزهراء قاسم محمد زغير10336

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميزهراء قدوري صالح جمعه10337

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة ميسان 60.86تطبيقيزهراء قصي سعيد لفته10338

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.29تطبيقيزهراء قيس زيارة عبد10339

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57احيائيزهراء قيس عبد الحسن رشك10340

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.43تطبيقيزهراء قيصر غالب فيصل10341

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.43احيائيزهراء كاطع كيف جارهللا10342

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.86تطبيقيزهراء كاظم جفات مشعان10343

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.29ادبيزهراء كاظم حدوان عبدهللا10344

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.14علميزهراء كاظم حمد راضي10345

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيزهراء كاظم دهيم خضير10346

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 64.14ادبيزهراء كاظم شغيت مسعود10347

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.86احيائيزهراء كاظم عبدالرسول جواد10348

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميزهراء كاظم غدير حسين10349

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيزهراء كاظم محمود عبد10350

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيزهراء كامل جواد راضي10351

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.43احيائيزهراء كامل شالكه حسن10352

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43ادبيزهراء كامل نجم عبدالحسين10353

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.29تطبيقيزهراء كريم جبار حذيه10354

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14علميزهراء كريم حمد مبارك10355

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.14احيائيزهراء كريم سلطان عبدهللا10356

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 80.14احيائيزهراء كريم صالح هادي10357

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.86احيائيزهراء كريم عباس خلف10358

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.86احيائيزهراء كريم عبد علي عبد هللا10359

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57احيائيزهراء كريم عبدالعالي نعمه10360

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29تطبيقيزهراء كريم عكاب جعفر10361

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميزهراء كريم كاظم جزل10362
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.43احيائيزهراء كريم كاظم مطر10363

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.43ادبيزهراء كريم كامل حسن10364

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيزهراء كريم محمد حسين10365

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.86ادبيزهراء كريم هادي سلمان10366

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيزهراء لطيف عبدالغني حسن10367

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.86احيائيزهراء لفته عبود مرشد10368

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29تطبيقيزهراء لؤي سالم عبد الساده10369

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.29علميزهراء لؤي محسن عاشور10370

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.14احيائيزهراء ليث مجيد عباس10371

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.86تطبيقيزهراء ماجد حافظ جري10372

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.00احيائيزهراء ماجد رحمان كريم10373

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.29تطبيقيزهراء ماجد صاحب طالل10374

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.71احيائيزهراء ماجد عاصي صبر10375

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.57احيائيزهراء ماجد عبد االمير هاشم10376

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائيزهراء ماجد عبدالحسن كرم علي10377

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.14ادبيزهراء ماجد محمد ناجي10378

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.43ادبيزهراء ماجد موحان نعيس10379

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.14ادبيزهراء مالك سعدون لذيذ10380

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00تطبيقيزهراء مثيل رمضان سامي10381

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.00تطبيقيزهراء مجيد حسن هيجل10382

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.43ادبيزهراء مجيد شاكر حسون10383

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.14احيائيزهراء محسن خلف سعدون10384

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيزهراء محسن طالب ياسين10385

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميزهراء محسن عاصي خضير10386

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيزهراء محسن عباس جابر10387

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.43احيائيزهراء محسن كامل شمخي10388

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيزهراء محسن ناصر حسين10389

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.00احيائيزهراء محسن هادي بجاي10390

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.29ادبيزهراء محمد تقي عبد هللا عرفات10391

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.00ادبيزهراء محمد جاسم محمد10392

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميزهراء محمد جمعه البيس10393

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيزهراء محمد جمعه جاسم10394

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيزهراء محمد حسين عيسى10395
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قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيزهراء محمد حسين كنيج10396

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.14احيائيزهراء محمد حسين موسى10397

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيزهراء محمد خالد حيدر10398

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيزهراء محمد راضي سلبوح10399

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 65.86علميزهراء محمد سعيد سبع10400

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيزهراء محمد شنان حسين10401

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيزهراء محمد ضايع موسى10402

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.71علميزهراء محمد عبد الحسين خلف10403

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيزهراء محمد عبد الرزاق مبارك10404

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.29احيائيزهراء محمد عبد الزهره جوني10405

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيزهراء محمد عبد الساده نعمه10406

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.00علميزهراء محمد عبد رضا10407

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.29احيائيزهراء محمد عبدالحسين كاظم10408

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيزهراء محمد عرمش جنب10409

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.71احيائيزهراء محمد علكم عداي10410

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.00احيائيزهراء محمد علي اسماعيل شهيب10411

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيزهراء محمد علي حسين10412

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.86احيائيزهراء محمد علي حسين10413

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيزهراء محمد علي عبد10414

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.57ادبيزهراء محمد علي محمد10415

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.43احيائيزهراء محمد عليوي عبهول10416

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 72.43ادبيزهراء محمد عواد جبر10417

عام- كلية القانون - جامعة سومر 67.14علميزهراء محمد فدعم حناي10418

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيزهراء محمد قاسم االسدي10419

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيزهراء محمد قدوري هادي10420

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57علميزهراء محمد كاظم حسين10421

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيزهراء محمد كاظم عبيس10422

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.57احيائيزهراء محمد كاظم غضبان10423

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.71تطبيقيزهراء محمد كريم بجاي10424

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 64.14احيائيزهراء محمد ليلو عبد10425

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.14احيائيزهراء محمد مجيد جابر10426

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.43احيائيزهراء محمد محل حسن10427

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.29ادبيزهراء محمد معيوف حسون10428
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عام- كلية القانون - جامعة سومر 59.71تطبيقيزهراء محمد مكرود خضر10429

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.00احيائيزهراء محمد ملك كل محمد10430

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 80.57علميزهراء محمد منعم محي الدين10431

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.43ادبيزهراء محمد مهدي كاظم10432

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 84.29علميزهراء محمد موسى جعفر10433

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.29علميزهراء محمد نبات مهدي10434

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43احيائيزهراء محمد هاتف مال هللا10435

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.86ادبيزهراء محمد هادي عليوي10436

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43ادبيزهراء محمد هاشم كاظم10437

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.86علميزهراء محمد وجدان محمد10438

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.43احيائيزهراء محمدباقر عبدالعزيز نديم10439

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.43احيائيزهراء محمود احمد عبد هللا10440

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 68.86ادبيزهراء محمود طاهر حسين10441

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 90.86علميزهراء محمود مرزوك جابر10442

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.71احيائيزهراء مرزه حمزه حسين10443

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيزهراء مزهر باقر صالح10444

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميزهراء مزهر جاسم خلف10445

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.57تطبيقيزهراء مزهر كريدي حسوني10446

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.14ادبيزهراء مسار صبحي حيدر10447

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.29احيائيزهراء مسعود شعالن عبيد10448

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.71احيائيزهراء مسلم شريف عطيه10449

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيزهراء مشعل علوان مطر10450

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.29احيائيزهراء مصطفى كاظم محمد10451

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 79.86احيائيزهراء مصطفى ويس يعقوب10452

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيزهراء مضفر جبار مرجان10453

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 68.00تطبيقيزهراء مطر عباس ياسين10454

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.57تطبيقيزهراء مظهر علوان محمود10455

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.86ادبيزهراء معن علي عباس10456

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.43تطبيقيزهراء مقداد مهدي جواد10457

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.29تطبيقيزهراء مكي غضبان كاظم10458

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.43احيائيزهراء منصور عيدان عكرب10459

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيزهراء منير ناصح عبود10460

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيزهراء مهدي توله فارس10461
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قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.57علميزهراء مهدي جاسم عبدالواحد10462

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.57ادبيزهراء مهدي خليل هادي10463

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29علميزهراء مهدي فرحان عذاب10464

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 72.00احيائيزهراء مهدي محمد مهدي10465

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.57احيائيزهراء مهدي هادي حسن10466

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 70.14ادبيزهراء مهند عبد النبي عبيد10467

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.43تطبيقيزهراء مهند كاطع جاسم10468

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.00احيائيزهراء موفق حسن علوان10469

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86احيائيزهراء موفق كاظم المعموري10470

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.86تطبيقيزهراء مؤيد عبدالزهره جاسم10471

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.14احيائيزهراء مؤيد عليوي عبدالشهيد10472

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيزهراء ميثم احمد حسن10473

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 67.14احيائيزهراء ميثم سليم عبد الرضا10474

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.71تطبيقيزهراء ميثم عبد هللا حسن10475

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.29تطبيقيزهراء ميثم عبدالحسن مجيد10476

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86ادبيزهراء ميثم فاضل ابراهيم10477

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 80.14احيائيزهراء ناصر حسين جودة10478

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29تطبيقيزهراء ناصر حسين فرمان10479

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29ادبيزهراء ناصر خدام ملك10480

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.71احيائيزهراء ناصر عبدنايف حسون10481

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيزهراء ناصر مهدي ناصر10482

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.14احيائيزهراء ناطق فارس علي10483

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيزهراء ناظم جابر مطرود10484

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.29احيائيزهراء نجاح محمد خسارة10485

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيزهراء نجم صدام حيال10486

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيزهراء نجيب رشيد العيبي10487

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيزهراء نزار جمعه جبر10488

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبيزهراء نزار حسن ناصر10489

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.86احيائيزهراء نزار وهاب علي10490

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.00احيائيزهراء نصير داخل محسن10491

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبيزهراء نعيم جالو حسون10492

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.43ادبيزهراء نعيم خنياب وداعه10493

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.57تطبيقيزهراء نعيم عبود بدن10494

866 من 318صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00احيائيزهراء نغمه مسيلم فاضل10495

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.29ادبيزهراء نوري علي خضير10496

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيزهراء هادي عنجور بدر10497

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.86تطبيقيزهراء هاني حسين حاتم10498

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 61.86احيائيزهراء هاني حمزه فاهم10499

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 71.00ادبيزهراء هاني عبداالمير حمدان10500

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيزهراء هيثم ابراهيم خلف10501

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.14ادبيزهراء هيثم رشيد جاسم10502

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيزهراء هيثم سالم خلف10503

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.57احيائيزهراء وادي لفته شندي10504

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 64.14تطبيقيزهراء وائل حسين علي10505

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيزهراء وائل عبد االمير10506

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.14احيائيزهراء وليد خالد بالسم10507

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.14ادبيزهراء وليد سالم علي10508

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.00احيائيزهراء وليد عبدهللا علي10509

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيزهراء وليد عواد نعمه10510

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيزهراء وليد مهدي جبار10511

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 76.29احيائيزهراء ياسين عباس مهدي10512

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.57ادبيزهراء يحيى جاسم فتحي10513

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.29تطبيقيزهراء يحيى حبيب جابر10514

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيزهراء يحيى خضير عبود10515

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 81.29ادبيزهراء يحيى مشكل علك10516

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيزهراء يوسف حاجم صحين10517

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.43احيائيزهرة علي محمد الياس10518

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 67.14تطبيقيزهره سعيد نجم عبدهللا10519

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.00احيائيزهره شكور محمود حمه10520

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيزهره صباح صياد فارس10521

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيزهره عبد العباس مهجج فرهود10522

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيزهره عبدالحسن عبود محمد10523

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.57تطبيقيزهره عبيد فاضل عبود10524

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.29ادبيزهره علي قاسم محمد10525

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 65.71احيائيزهره محمد الياس علي10526

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.57احيائيزهره ناصر بني كناص10527
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.14احيائيزهره ياسين حماد حسن10528

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائيزهالء صالح علي سليمان10529

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.00ادبيزهور حسين علي ناصر10530

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.86احيائيزهور خالد وليد عبداللطيف10531

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.00احيائيزهور عدنان يوسف حمزه10532

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.29احيائيزهور مجيد خلف عبدهللا10533

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.29احيائيزهور ناصر جميل حسن10534

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 81.29ادبيزهوه جاسب عبد الحسن جميل10535

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.86ادبيزهير حمود صالح سحاب10536

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميزهير زين العابدين غازي فرج10537

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 67.00ادبيزهير ضاري كرجي ضباب10538

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.57ادبيزهير طاهر سعيد صالح10539

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 79.86علميزهير منشد صالح الشويع10540

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 83.29تطبيقيزوان بشتيوان امام صالح10541

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.43ادبيزوزان وليد رشيد محمد10542

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائيزياد ابراهيم خضير خليل10543

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.57ادبيزياد احمد حمد عبدالجليل10544

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.57احيائيزياد اكرم عبدهللا حمادي10545

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.71احيائيزياد بيستون عمر عبد الرحمن10546

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.29علميزياد جاسم خليل حميد10547

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.43احيائيزياد حسين عبد حسن10548

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 62.00علميزياد حمد ابراهيم رجب10549

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.57ادبيزياد حمود حسين جبين10550

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 63.00ادبيزياد خالد حسين سالم10551

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.43علميزياد خلف جدوع شهاب10552

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيزياد خلف دحام رحيم10553

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميزياد خلف علي حسن10554

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.71ادبيزياد خلف مراد حسن10555

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 61.71ادبيزياد خليف محيميد جاسم10556

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.71ادبيزياد خليفة خزعل احمد10557

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.14علميزياد ضياء محمدسعيد اسماعيل10558

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.00ادبيزياد طارق خواف فارس10559

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.71ادبيزياد طارق رحيم عيدان10560
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قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 94.86علميزياد طارق عبد علي خنفوس10561

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.86تطبيقيزياد طارق عبدهللا ناهي10562

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.14علميزياد ظافر مجيد عثمان10563

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.14ادبيزياد عبار عبدهلل احمد10564

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيزياد علي عبدالحسين علي10565

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.86احيائيزياد محسن خلف احمد10566

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيزياد مدحت عبدهللا محمد10567

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 89.43علميزياد مهدي حسين راضي10568

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.43علميزيان مقداد احمد رشيد10569

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 86.29احيائيزيتون فاروق خليل أحمد10570

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائيزيتون موسى سالم كريم10571

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.57احيائيزيتون هدايت حكمت حمه صالح10572

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.14تطبيقيزيد ابراهيم احمد مصطفى10573

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.43احيائيزيد احمد راضي علي10574

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيزيد اسامه رشيد عبدالحميد10575

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00تطبيقيزيد اياد علي سعيد10576

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.14تطبيقيزيد تحرير صابر خليبص10577

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.43احيائيزيد جاسم سلمان حسين10578

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.00ادبيزيد جاسم محمد خلف10579

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.71ادبيزيد جبار مردان جعفر10580

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.71احيائيزيد جمال عبدالزهره عودة10581

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 59.43تطبيقيزيد حامد نجم عبدهللا10582

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيزيد حردان فالح سعدون10583

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميزيد حسن جابر خضير10584

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.14علميزيد حسون فعيو حسون10585

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 55.14ادبيزيد حسين علي عبيد10586

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 81.91احيائيزيد حسين نهابة خلف10587

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 69.29علميزيد حمزه ذنون خضر10588

قسم وقاية النبات- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 60.00تطبيقيزيد حيدر باقر طاهر10589

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 76.57تطبيقيزيد حيدر محمد علوان10590

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.29ادبيزيد حيدر محمدامين كريم10591

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14ادبيزيد خالد ابراهيم حمادي10592

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 69.29علميزيد خالد جعفر بهلول10593
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.57احيائيزيد رعد حمود وسمي10594

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 64.57ادبيزيد رعد عباس داود10595

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيزيد سالم ترف علي10596

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57تطبيقيزيد سجاد شهيد مهدي10597

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.71تطبيقيزيد سعد حاجم سلمان10598

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 66.57علميزيد سالم صالح كامل10599

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.57ادبيزيد شاذل غانم محمد10600

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43احيائيزيد شالل محمود ابراهيم10601

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 65.43احيائيزيد صالح عبد علي10602

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.00ادبيزيد عادل عباس حبيب10603

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.57احيائيزيد عامر كاظم عطيه10604

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.43تطبيقيزيد عباس جابر محمد10605

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 74.57علميزيد عبد الحي هادي رداد10606

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.86ادبيزيد عبد الرزاق عبد االمير عبدهللا10607

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 68.00ادبيزيد عبد الرسول عبود موسى10608

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.57علميزيد عبد العباس طالب هزبر10609

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 75.86علميزيد عبدالحكيم رجب عبدالغفور10610

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 63.50علميزيد عبدالقادر نهر بالل10611

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.14تطبيقيزيد عالء شاكر رضا10612

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00ادبيزيد علي جاسم هويش10613

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.57تطبيقيزيد علي جبار ناجي10614

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيزيد علي حسين هادي10615

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 67.43ادبيزيد علي حمود عبدالرضا10616

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.00ادبيزيد علي ساجت هليل10617

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.00احيائيزيد علي سليم مهدي10618

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00تطبيقيزيد علي عبد الصاحب جعفر10619

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 74.57تطبيقيزيد علي عطية بدن10620

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 59.57احيائيزيد علي عناد عبد الخضر10621

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.14تطبيقيزيد علي غربي ابراهيم10622

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.00ادبيزيد علي محيسن كاظم10623

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيزيد علي هدهود جواد10624

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيزيد عواد خلف سهر10625

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 69.71احيائيزيد عيسى مهدي فاضل10626
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قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 73.86احيائيزيد فالح حسن ظاهر10627

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29ادبيزيد فالح مهدي عزيز10628

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.00احيائيزيد فياض حسن نعمه10629

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 63.43ادبيزيد كاظم صالح موسى10630

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.29ادبيزيد كاظم محمد حافظ10631

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيزيد ليث سليم عبدالحسين10632

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيزيد مايح حسين كاظم10633

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 83.71احيائيزيد مثنى طارق محمود10634

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيزيد محسن جاسم علي10635

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.29احيائيزيد محسن غازي سلمان10636

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيزيد محسن هالل محسن10637

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.57تطبيقيزيد محمد جاسب عصاد10638

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيزيد محمد جياد عطيوي10639

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.86ادبيزيد محمد حسين كريم سعيد10640

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.00تطبيقيزيد محمد علي ابراهيم عليوي10641

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.00تطبيقيزيد محمد غانم محمد10642

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.86ادبيزيد محمد لعيبي حسين10643

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.14تطبيقيزيد مدوحي هادي مجيد10644

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.71علميزيد مصطفى نمر رشاك10645

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 65.00علميزيد مظفر سعدهللا ايوب10646

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.29علميزيد منير ظاهر كمر10647

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.57احيائيزيد ميثم علي محمود10648

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.43علميزيد ميثم محمد علي10649

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.71احيائيزيد ميثم مطهر ابو شوك10650

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.71احيائيزيد نجم عبد عوده10651

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيزيد نوري رشيد حماد10652

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 87.86تطبيقيزيد وليد سامي نسوم10653

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 66.29ادبيزيدان جواد عبد الكاظم زيدان10654

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 72.00ادبيزيدان خلف رذيل حسين10655

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 74.14ادبيزيدان خلف محمد لواش10656

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.43احيائيزيدان منظر زيدان نعمه10657

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43تطبيقيزيدون ثائر مسلم داود10658

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.43ادبيزيدون خليفه عوض مجول10659
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيزيدون رعد محمود محمد10660

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيزيره ك علي عبدهللا لطيف10661

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيزين الدين خيرهللا جبار عالوي10662

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 87.57علميزين العابدين احسان محمد شاطي10663

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 68.00تطبيقيزين العابدين احمد صكبان عبيد10664

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيزين العابدين انور يحيى عبد الهادي10665

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 58.14تطبيقيزين العابدين تحسين علي حسين10666

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.57احيائيزين العابدين جعفر كاظم جعفر10667

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 60.29تطبيقيزين العابدين جواد كاظم مهدي10668

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.29تطبيقيزين العابدين حبيب صالح عباس10669

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيزين العابدين حبيب عزيز بويج10670

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.71تطبيقيزين العابدين حسن فالح نافل10671

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 58.14تطبيقيزين العابدين حسن نادر عودة10672

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيزين العابدين حميد عبدالحسين عناد10673

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيزين العابدين دفاع حسين مصيل10674

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 80.00ادبيزين العابدين رحيم جميل مطلك10675

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.43تطبيقيزين العابدين رزاق تايه علي10676

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.14احيائيزين العابدين رسول ناصر محيسن10677

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 52.14تطبيقيزين العابدين رياض حرز عويز10678

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.14ادبيزين العابدين سالم محمد توفيق10679

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.57ادبيزين العابدين ساهر عبد الرضا علي10680

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57احيائيزين العابدين سعد محمد عباس10681

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيزين العابدين سمير جباري محيسن10682

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 65.29علميزين العابدين سمير محمد جاسم10683

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 74.00ادبيزين العابدين صالح مهدي جوخان10684

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00تطبيقيزين العابدين صبري بدر ناصر10685

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 69.43تطبيقيزين العابدين صبيح حسن غضنفر10686

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.86ادبيزين العابدين صالح حسن جليل10687

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 91.86علميزين العابدين طالب عبدالكاظم حيال10688

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.29احيائيزين العابدين طالب مهدي فرحان10689

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.57علميزين العابدين ظاهر صالح مازون10690

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.14تطبيقيزين العابدين عامر نجرس عبدهللا10691

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيزين العابدين عامر يوسف زميط10692
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57ادبيزين العابدين عباس حميد حبيب10693

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.14علميزين العابدين عباس طاهر محمد10694

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.14ادبيزين العابدين عباس عبدالصاحب مجيد10695

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43ادبيزين العابدين عباس عبدالكاظم جاسم10696

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.29تطبيقيزين العابدين عباس فاظل محمد10697

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.00احيائيزين العابدين عبد الحسن نور حسن10698

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 68.43احيائيزين العابدين عبدالكريم عبدهللا صغير10699

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.57احيائيزين العابدين عالء قيس جواد10700

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيزين العابدين علي جبار جواد10701

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.29علميزين العابدين علي حسين صالح10702

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 80.57تطبيقيزين العابدين علي عبداالمير صالح10703

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14تطبيقيزين العابدين علي لفته شنته10704

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيزين العابدين علي مال هللا محمد10705

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00احيائيزين العابدين علي منيب مالك10706

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.71احيائيزين العابدين عماد غريب صكبان10707

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.71احيائيزين العابدين عماد كاظم جواد10708

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.29ادبيزين العابدين غانم جمعة سعيد10709

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيزين العابدين فاضل عاجل عباس10710

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.57تطبيقيزين العابدين فاضل فنجان ضاحي10711

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14علميزين العابدين فليح حسن علي10712

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.86ادبيزين العابدين قاسم علي عباس10713

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 79.57احيائيزين العابدين قحطان جبار عطية10714

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 91.14علميزين العابدين كاظم منشد بروان10715

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.71تطبيقيزين العابدين كريم قاسم الزم10716

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.00تطبيقيزين العابدين ماجد كاسب خزعل10717

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.71احيائيزين العابدين مالك محسن بكر10718

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.86علميزين العابدين مجيد كريم مجيد10719

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.71علميزين العابدين محمد جاسم خضير10720

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.00تطبيقيزين العابدين محمد راضي عبد الصاحب10721

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.43علميزين العابدين محمد عبدالجبار نصيف10722

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.00تطبيقيزين العابدين محمد عبدالغني فتحي10723

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.43تطبيقيزين العابدين محمد نعمه علي10724

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.29ادبيزين العابدين محمد نعيمه موسى10725
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قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقيزين العابدين منير زيارة قاسم10726

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.00علميزين العابدين مهدي جلوب زاير10727

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43تطبيقيزين العابدين نجم حلحوت مشاري10728

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 65.57احيائيزين العابدين هادي خضير كاظم10729

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبيزين العابدين وادي علي محمد10730

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 61.00تطبيقيزين العابدين يوسف شعبان يوسف10731

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 81.71احيائيزين جبار كريم صالح10732

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.29علميزينب ابراهيم علي حسن10733

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.71علميزينب ابراهيم كاظم جابر10734

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.29ادبيزينب اثير شهاب احمد10735

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيزينب احسان احمد عبد هللا10736

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71علميزينب احسان هادي حسين10737

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.57احيائيزينب احمد ابراهيم داؤد10738

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71ادبيزينب احمد جبار حامد10739

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 64.57احيائيزينب احمد حسن جدوع10740

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيزينب احمد حكمت عبدالرضا10741

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيزينب احمد حنين راضي10742

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيزينب احمد خضير عباس10743

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيزينب احمد داود مهدي10744

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.43احيائيزينب احمد عبد علي10745

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 63.00احيائيزينب احمد عبدهللا خلف10746

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.14احيائيزينب احمد عبدزيد حسين10747

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 66.57احيائيزينب احمد عبدعلي موسى10748

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 66.57احيائيزينب احمد عبدنور عناد10749

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 62.00احيائيزينب احمد كاظم كشاش10750

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميزينب احمد محمود مجيد10751

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71احيائيزينب احمد مهدي عبود10752

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 74.43احيائيزينب احمد مهدي مطلك10753

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميزينب احمد هاشم حميد10754

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيزينب احمد وحيد فرحان10755

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 69.29احيائيزينب ادريس حبيب يونس10756

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.43احيائيزينب ادريس غازي حسن10757

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.43ادبيزينب اركان حسون عبد10758
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 61.43احيائيزينب اركان فليح حسن10759

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.14احيائيزينب ازاد حسن علي10760

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 68.43ادبيزينب اسامه محمد خضير10761

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيزينب اسعد ارحيم ثويني10762

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيزينب الحوراء حازم عيدان سليم10763

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.86احيائيزينب الحوراء حسن علي فليح10764

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.57تطبيقيزينب الكبرى علي جابر يوسف10765

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.43ادبيزينب امداد خورشيد احمد10766

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 70.71احيائيزينب اموري عبود عبدهللا10767

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 71.86احيائيزينب امين رسول حميد10768

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57احيائيزينب انور سلمان فاضل10769

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.29احيائيزينب اياد عباس هلول10770

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.00احيائيزينب اياد علوان حسين10771

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 61.00احيائيزينب اياد لزام حسن10772

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيزينب اياد هاشم فضاله10773

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيزينب أحمد حسن عبيد10774

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.29احيائيزينب أحمد عبد الحسن مجيد10775

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 79.57احيائيزينب باسل وافي يوسف10776

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.14تطبيقيزينب باسم حميد خضير10777

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيزينب باسم سالم سيد10778

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.86ادبيزينب باسم سامي غيدان10779

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.14احيائيزينب باسم عباس نعمه10780

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.00احيائيزينب باشا ابراهيم حمود10781

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 80.86علميزينب باقر علي هاشم10782

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.57احيائيزينب بشار ناظم عصمان10783

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.00احيائيزينب بشير عبدالزهره احمد10784

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.57ادبيزينب تايه محمد مطير10785

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.29احيائيزينب تحرير خيون عودة10786

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.57ادبيزينب تحسين شاكر سعودي10787

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.14ادبيزينب تكليف بدهي حسين10788

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.43احيائيزينب ثامر خزعل صبر10789

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43احيائيزينب ثامر عامر سمير10790

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.86احيائيزينب ثائر عباس عبدهللا10791
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.14تطبيقيزينب ثجيل عبد لهمود10792

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.29تطبيقيزينب جابر حمود رشم10793

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 73.71تطبيقيزينب جابر عبد دخيل10794

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.00تطبيقيزينب جاسم خريبط حسن10795

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علميزينب جاسم خلف جبر10796

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.86احيائيزينب جاسم رشيد فرحان10797

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 78.86ادبيزينب جاسم عبود عطار10798

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 63.71علميزينب جاسم عزاوي حسين10799

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيزينب جاسم فنجان حسن10800

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 61.86احيائيزينب جاسم محسن جابر10801

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.86احيائيزينب جاسم محمد جواد عبدالزهره10802

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 64.29ادبيزينب جاسم محمد صالح10803

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 72.43احيائيزينب جبار ابراهيم حمادي10804

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.29علميزينب جبار خليف جلوب10805

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيزينب جبار داود كاظم10806

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.71احيائيزينب جبار عبد ابراهيم10807

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.00ادبيزينب جسام عبدالوهاب جسام10808

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.86تطبيقيزينب جعفر رمضان سوادي10809

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.43احيائيزينب جعفر كاظم محمدعلي10810

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.71احيائيزينب جالوي نعمه عبد10811

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.00تطبيقيزينب جليل جسام حمود10812

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيزينب جليل سلمان هاشم10813

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيزينب جمال رشيد جاسم10814

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.43ادبيزينب جمعة مرزوق نزال10815

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.14تطبيقيزينب جميل حسين راضي10816

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57احيائيزينب جميل رشاد كاظم10817

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.57احيائيزينب جنكيز علي حسين10818

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 57.71ادبيزينب جواد عبد الكاظم كزار10819

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 74.14احيائيزينب جواد كاظم جواد10820

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميزينب جواد كاظم حميد10821

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميزينب جواد كاظم غالم10822

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.57تطبيقيزينب جواد كاظم مرزوق10823

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.29تطبيقيزينب جواد كاظم مطشر10824
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قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.71ادبيزينب جواد كاظم مهدي10825

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيزينب جواد محسن خيون10826

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 78.57ادبيزينب جواد محل خريمط10827

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.86ادبيزينب جواد ناصر حسين10828

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائيزينب جودت عباس زين العابدين10829

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيزينب حاتم ظاهر عبيد10830

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.43علميزينب حاتم محمد بريت10831

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.71ادبيزينب حازم محمد طاهر محمود10832

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 91.43احيائيزينب حازم مهدي عليوي10833

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيزينب حازم نجم عبد10834

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.43احيائيزينب حامد عبداالمير حسين10835

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.57تطبيقيزينب حبيب ابراهيم شهادي10836

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.29تطبيقيزينب حبيب سعيد ذياب10837

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 73.29تطبيقيزينب حبيب عجيل خضر10838

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71احيائيزينب حسام الدين عبدالستار احمد10839

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.29تطبيقيزينب حسام حبيب يحيى10840

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.00احيائيزينب حسن اكبر كاظم10841

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 75.71احيائيزينب حسن بالسم عسكر10842

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.43تطبيقيزينب حسن بني علي10843

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.14احيائيزينب حسن حسين مسلم10844

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.71احيائيزينب حسن شكر علي10845

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيزينب حسن صالح عباس10846

قسم الحاسوب- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.17علميزينب حسن عبد االمير طاهر10847

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43احيائيزينب حسن عبدالساده عاجل10848

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86علميزينب حسن غفوري جابر10849

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.00احيائيزينب حسن محمود علي10850

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 74.71احيائيزينب حسن هادي حسين10851

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.29احيائيزينب حسن هادي علوان10852

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14احيائيزينب حسن هالل عبد10853

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 65.86احيائيزينب حسنين ابراهيم زيدان10854

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 78.57احيائيزينب حسين احمد شهاب10855

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.29احيائيزينب حسين احمد هاشم10856

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيزينب حسين جاسم فلت10857
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قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71علميزينب حسين جباري ناصر10858

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائيزينب حسين حمادي جاسم10859

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 75.86ادبيزينب حسين حميد عبد علي10860

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.86احيائيزينب حسين رشيد حسن10861

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.43احيائيزينب حسين سعود عبدهللا10862

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.71احيائيزينب حسين شنان عطيه10863

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيزينب حسين صكبان عبد10864

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 52.43احيائيزينب حسين عبد خلف10865

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.29تطبيقيزينب حسين عبود جاسم10866

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57علميزينب حسين عجيمي دنيف10867

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.29احيائيزينب حسين علي حسن10868

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيزينب حسين علي حسين10869

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 78.71تطبيقيزينب حسين علي عبدهللا10870

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.14ادبيزينب حسين علي عثمان10871

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيزينب حسين عناد جبر10872

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.00تطبيقيزينب حسين مجيد نكار10873

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيزينب حسين مطير سعد10874

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.86تطبيقيزينب حكمت حمزه عبدالزهره10875

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائيزينب حكمت مجيد محمد10876

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيزينب حليم حسين علي10877

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.43احيائيزينب حليم ناصر عالوي10878

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.43تطبيقيزينب حمزه حمود غالي10879

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.00ادبيزينب حمزه عبدهللا حسن10880

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيزينب حميد ابراهيم حميد10881

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 67.57علميزينب حميد صدام علي10882

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 62.14ادبيزينب حميد عبدالرضا خنياب10883

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.00علميزينب حميد غضبان دلي10884

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.86ادبيزينب حميد محمد حسين10885

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.57ادبيزينب حميد محمد محمود10886

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيزينب حميد يونس خيون10887

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86ادبيزينب حيدر حسن مهدي10888

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.00ادبيزينب حيدر حسين عبد10889

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14تطبيقيزينب حيدر حسين نصار10890
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قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.57احيائيزينب حيدر سهر نعيمة10891

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29تطبيقيزينب حيدر شنيت جابر10892

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.86ادبيزينب حيدر عبد الحسين مجيد10893

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.57احيائيزينب حيدر عبد الستار عبد الجبار10894

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43تطبيقيزينب حيدر عبدالسادة فرحان10895

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.29احيائيزينب حيدر عتيق حمدهللا10896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 72.14ادبيزينب حيدر عالوي حسن10897

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00تطبيقيزينب حيدر كاطع مهاوي10898

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.14احيائيزينب خالد جبار موحي10899

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميزينب خالد حسين خضير10900

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.29ادبيزينب خالد طعمه جبر10901

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.86احيائيزينب خالد عجاوه جاسم10902

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 91.57علميزينب خالد عزالدين محي الدين10903

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيزينب خالد غافل كاظم10904

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.57تطبيقيزينب خالد فائق سلمان10905

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.86احيائيزينب خالد لهمود علوان10906

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43تطبيقيزينب خالد محيسن عبد علي10907

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71علميزينب خالد هاشم غالي10908

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميزينب خضر علي ذياب10909

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14علميزينب خضير حسين عواد10910

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 79.71احيائيزينب خليل ابراهيم حبيب10911

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.29احيائيزينب خليل اسماعيل جمشير10912

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.00ادبيزينب خليل كاظم حمد10913

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.14احيائيزينب خليل محسن حسين10914

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.00احيائيزينب خميس احمد عيفان10915

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.29احيائيزينب داخل جميل راضي10916

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.14تطبيقيزينب داخل فخري فرج10917

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيزينب داخل وهيب نجم10918

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 63.14احيائيزينب ذياب عيدان تقي10919

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيزينب راضي عبد حسوب10920

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيزينب رافت ياسين عالوي10921

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.71علميزينب رائد شاكر كاظم10922

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.37احيائيزينب رائد علوان رحمن10923
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قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.29ادبيزينب ربيع مداح مطر10924

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.71ادبيزينب رحم شاهين اهيم10925

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.86علميزينب رحمان جواد حزام10926

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.57احيائيزينب رحيم عجيل شده10927

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيزينب رزاق حميد موسى10928

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 65.86احيائيزينب رزاق عويد عفن10929

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.57علميزينب رزاق هادي ناصر10930

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيزينب رسول حميد يوسف10931

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.86ادبيزينب رشاد ثامر فليح10932

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.29علميزينب رشيد حميد مجيد10933

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.43احيائيزينب رعد شعبان ضاحي10934

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43تطبيقيزينب رعد عبد النبي حاجم10935

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 76.14علميزينب رعد منشد خضير10936

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.14احيائيزينب رمضان شكور احمد10937

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.29ادبيزينب رمضان كطافه خليفة10938

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57تطبيقيزينب رياض سويد بصيو10939

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميزينب رياض علي نصيف10940

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيزينب رياض محمد داود10941

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.00ادبيزينب ريسان هندي صعيع10942

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيزينب زعالن عباس عبدهللا10943

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.14احيائيزينب زغير ختالن حمود10944

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.86ادبيزينب زمان طلب صبح10945

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.86تطبيقيزينب زهير عبد الحسين ابراهيم10946

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 73.14احيائيزينب زهير يوسف رحيم10947

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.71تطبيقيزينب زياد جميل عبدهللا10948

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.43علميزينب زيدان عبدهللا كاظم10949

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.00احيائيزينب ساجد عبدهللا ثامر10950

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيزينب سالم جسور شمخي10951

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيزينب سالم صبحي علي10952

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.57احيائيزينب سالم عمير حسن10953

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.29احيائيزينب سالم موسى فاضل10954

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيزينب سامي طالب فرج10955

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.57احيائيزينب سبهان سعد جاسم10956
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قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.43ادبيزينب ستار كاظم محمود10957

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.43احيائيزينب ستار مسلم رزاق10958

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.86احيائيزينب سرحان سوادي كاظم10959

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 89.29احيائيزينب سرمد قاسم علوان10960

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيزينب سريح عبدالكاظم علي10961

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.00ادبيزينب سعد جبار كاظم10962

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيزينب سعد داخل محمد10963

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيزينب سعد سلمان حمزه10964

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علميزينب سعد صبحي مهدي10965

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00تطبيقيزينب سعد عبدالصاحب حسن10966

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.71ادبيزينب سعد علي محمد10967

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.29تطبيقيزينب سعد كطوف عبدالسيد10968

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 73.29علميزينب سعدون مرار كاظم10969

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.57احيائيزينب سعدون يونس حامد10970

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيزينب سعدي صادق حسين10971

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.14احيائيزينب سعدي محمود فريح10972

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.29احيائيزينب سعود راشد مجلي10973

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.71احيائيزينب سعيد عباس علي10974

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.29علميزينب سعيد فرج خطاب10975

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 79.71احيائيزينب سالم حسن ظاهر10976

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.71احيائيزينب سالم كاظم مسرهد10977

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.00علميزينب سلمان داود بكه10978

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.71تطبيقيزينب سلمان غثيث عايد10979

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.57احيائيزينب سليم جابر علي10980

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.00علميزينب سليمان ساجد حسن10981

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيزينب سمير رحيم ثاجب10982

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيزينب سمير ساجت غالي10983

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.00علميزينب سمير علي عبد10984

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14تطبيقيزينب سمير موزان شياع10985

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميزينب سهدي هادي صالح10986

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيزينب سويلم فياض سالم10987

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.43تطبيقيزينب سيف الدين راضي رشم10988

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميزينب شاكر ستير احمد10989
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميزينب شاكر محسن كاظم10990

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيزينب شاكر محمدعلي عباس10991

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 68.71علميزينب شاكر مهدي حسين10992

عام- كلية القانون - جامعة واسط 61.57ادبيزينب شاكر ناصر حسين10993

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.71تطبيقيزينب شاهين عبيس محمد10994

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميزينب شراد كاظم عباس10995

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.29احيائيزينب شعبان محمد حسين10996

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميزينب شعيب عبد حكيم10997

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.14احيائيزينب شناوه كريم عذيب10998

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 59.57تطبيقيزينب شنشل كزار حسن10999

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 63.71احيائيزينب شهاب احمد حسن11000

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيزينب شهيد تعوبي طالب11001

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.00احيائيزينب شوكة غيدان مبارك11002

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.00ادبيزينب صاحب سلمان عليوي11003

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 95.29احيائيزينب صادق صاحب عكلول11004

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيزينب صادق عبود شهاب11005

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57احيائيزينب صادق علي كشيش11006

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميزينب صادق كاظم جبر11007

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيزينب صافي موسى كاظم11008

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيزينب صالح فليح حسن11009

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 78.86علميزينب صائب خماس عبدالشبيب11010

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبيزينب صباح توفيق عسكر11011

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيزينب صباح جحيل صيوان11012

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.14احيائيزينب صباح حسن كاظم11013

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.57علميزينب صباح فاضل حسون11014

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميزينب صباح محمد هاشم11015

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.14ادبيزينب صبيح حسين غليم11016

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيزينب صبيح رحيل مسير11017

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.57ادبيزينب صبيح موسى كاظم11018

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيزينب صفاء رجب راضي11019

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 72.71احيائيزينب صفاء صالح هادي11020

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 72.86ادبيزينب صفاء صالح مهدي11021

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 85.43ادبيزينب صفاء علي كاظم11022
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.86احيائيزينب صالح حسن عيسى11023

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43احيائيزينب صالح حسين علي11024

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.43تطبيقيزينب صالح عزيز علي11025

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 71.14احيائيزينب ضياء جلد عذاب11026

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيزينب ضياء فالح ياسين11027

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 71.43ادبيزينب ضياء فاهم إسماعيل11028

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيزينب ضياء فاهم محمد علي11029

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 76.86احيائيزينب ضياء مالك ياسر11030

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57ادبيزينب طارش مطر غيدان11031

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيزينب طارق حمادي عبد11032

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 78.86احيائيزينب طالب جبر ثاني11033

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.57احيائيزينب طالب حمزه عبدهللا11034

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.43احيائيزينب طالب علي محسن11035

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائيزينب طالب محمد مجيد11036

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيزينب طالب يدهللا مراد11037

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 75.86احيائيزينب طاهر ابوبكر محمود11038

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيزينب طاهر عباس جاسم11039

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيزينب طنش عبدعلي مهوس11040

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.29احيائيزينب طي هاشم محمود11041

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86ادبيزينب عابدين جمعة محمد تقي11042

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.00احيائيزينب عاد عبود خليل11043

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14احيائيزينب عادل تركي صينخ11044

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائيزينب عادل جمعه مايوك11045

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.57تطبيقيزينب عادل رزاق علي11046

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبيزينب عادل سهيل نجم11047

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.14ادبيزينب عادل شايل كنش11048

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43احيائيزينب عادل صالح زهير11049

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.29احيائيزينب عادل عبدهلل بعنون11050

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.57علميزينب عادل مرتضى عبد11051

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 79.29احيائيزينب عادل هاشم نوري11052

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.57ادبيزينب عارف عبدالحسن محمد11053

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيزينب عامر جهاد حسن11054

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 65.14ادبيزينب عامر حسين رضا11055
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.43ادبيزينب عامر نواف عبد11056

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيزينب عامر ياسر عبد الحسين11057

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.00علميزينب عباس خليل ابراهيم11058

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.14احيائيزينب عباس شريف قادر11059

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 71.71احيائيزينب عباس طالب حسين11060

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.86ادبيزينب عباس فاضل حميد11061

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.14تطبيقيزينب عباس فاضل عطيه11062

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.29تطبيقيزينب عباس فياض ماضي11063

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيزينب عبد الجبار نجم الدين صادق11064

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيزينب عبد الحسين رحمان جاسم11065

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميزينب عبد الحسين ناصر قاسم11066

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57احيائيزينب عبد الحكيم حميد محمد11067

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيزينب عبد الحمزه حسين عطيه11068

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيزينب عبد الحمزه علي محمد11069

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيزينب عبد الخالق عبد االمير غريب11070

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.71علميزينب عبد الرزاق عبد الحسن موسى11071

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.43ادبيزينب عبد الزهره عباس عبد علي11072

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.14احيائيزينب عبد الستار جبر عبود11073

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 74.57احيائيزينب عبد الصاحب كسار عودة11074

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيزينب عبد هللا كريم جاسم11075

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57ادبيزينب عبد النبي صالح عبد النبي11076

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 64.57ادبيزينب عبد الهادي رديني عجيل11077

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.57احيائيزينب عبد جبح كاطع11078

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيزينب عبد خليل ابراهيم11079

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.57علميزينب عبد عطشان هاشم11080

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 94.57علميزينب عبدالجبار ابراهيم عباس11081

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 75.29احيائيزينب عبدالحسن غانم محيسن11082

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيزينب عبدالحسن محمد باهض11083

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.43احيائيزينب عبدالحكيم جعفر فياض11084

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 59.71احيائيزينب عبدالحي حسن عطيه11085

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.14احيائيزينب عبدالخالق عباس حمزة11086

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.57ادبيزينب عبدالرحمان سليمان ميرزا11087

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.29احيائيزينب عبدالرحمن اسماعيل صالح11088
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقيزينب عبدالزهرة احمد محمد11089

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 77.14احيائيزينب عبدالزهرة جوني عباس11090

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.71ادبيزينب عبدالستار شهاب احمد11091

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57علميزينب عبدالعزيز شبيب حسن11092

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيزينب عبدالكريم جاسم رسن11093

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 78.72احيائيزينب عبدالكريم عبدالرحيم شكري11094

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 85.00علميزينب عبدالكريم عبيد مسيلم11095

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.86علميزينب عبدالكريم عطيه حسين11096

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 68.71احيائيزينب عبدالكريم عليوي شهاب11097

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.86ادبيزينب عبدهللا عبدالكريم جوي11098

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 71.43احيائيزينب عبدهللا فاضل حسين11099

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.57احيائيزينب عبدالمجيد غانم شمران11100

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29تطبيقيزينب عبدالنبي عبدالحسين كريم11101

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.29احيائيزينب عبدعلي شتيل جباره11102

قسم اللغة العربية- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.86علميزينب عثمان عبد الرحمن علي11103

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57احيائيزينب عدنان جياد عذيب11104

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيزينب عدنان حاتم هاشم11105

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 78.29ادبيزينب عدنان راهي عبدعلي11106

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14احيائيزينب عدنان سلمان مرزوق11107

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.57احيائيزينب عدنان سلمان منهل11108

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيزينب عدنان عبدالكاظم حسن11109

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29احيائيزينب عدنان قاسم بزاز11110

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 59.57ادبيزينب عدنان محمد محمود11111

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيزينب عدي محمد ابراهيم11112

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 68.00ادبيزينب عز الدين كاظم جاسم11113

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيزينب عزيز رحم ناصر11114

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 76.29احيائيزينب عزيز فالح حسن11115

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 64.14احيائيزينب عطشان عمران فرحان11116

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.29علميزينب عقيل طاهر عبد الصاحب11117

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميزينب عقيل عبد الزهره سلمان11118

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.83تطبيقيزينب عقيل عليوي رطب11119

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.00علميزينب عالء الدين كريم سلمان11120

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14احيائيزينب عالء جاسم السليمي11121
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 75.86علميزينب عالء جعفر علي11122

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيزينب عالء حسين اليج11123

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 66.00احيائيزينب عالء حمزه راضي11124

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.14احيائيزينب عالء محي الدين علي11125

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 66.71احيائيزينب عالوي سالم شبيب11126

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميزينب علوان جياد محسن11127

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.57ادبيزينب علي احمد سلمان11128

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيزينب علي احمد شريف11129

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.86احيائيزينب علي اوسط جعفر مصطفى11130

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيزينب علي بالسم حسن11131

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 65.57ادبيزينب علي جبار رسن11132

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.57ادبيزينب علي جبار كاظم11133

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.43تطبيقيزينب علي جليل هادي11134

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.14ادبيزينب علي جمعة بهرام11135

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.71احيائيزينب علي حسن محمود11136

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.00احيائيزينب علي حسون ياسين11137

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57احيائيزينب علي حسين خلف11138

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيزينب علي حسين دالي11139

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 73.43احيائيزينب علي حسين ظاهر11140

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.14تطبيقيزينب علي حسين عبدهللا11141

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميزينب علي حسين علي11142

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 73.00ادبيزينب علي حسين عليوي11143

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.71احيائيزينب علي حسين عليوي11144

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.00تطبيقيزينب علي حسين عماره11145

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيزينب علي حسين محيسن11146

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.14احيائيزينب علي حمزه عباس11147

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيزينب علي حميد حسين11148

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيزينب علي حميدي جبر11149

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيزينب علي خزعل حسن11150

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.71علميزينب علي خليفه سعد11151

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.71ادبيزينب علي راضي رسن11152

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.29تطبيقيزينب علي رزاق عبدالزهره11153

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14علميزينب علي رشيد اسكندر11154
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.43احيائيزينب علي زبون رسن11155

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.43احيائيزينب علي زغير بارود11156

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14احيائيزينب علي ساير شبيب11157

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.29احيائيزينب علي سعيد خلف11158

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.14احيائيزينب علي سلمان ريحان11159

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.86ادبيزينب علي صادق محمد11160

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.43احيائيزينب علي صالح مهدي11161

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميزينب علي صبار يحيى11162

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.00ادبيزينب علي صبيح حسين11163

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 60.29علميزينب علي طاهر عالوي11164

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.00احيائيزينب علي طه ابراهيم11165

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.86تطبيقيزينب علي عبد الكريم جاسم11166

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيزينب علي عزيز حسن11167

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيزينب علي عمران عيسى11168

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.86ادبيزينب علي عيسى عبيد11169

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.57احيائيزينب علي كاظم محمد11170

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29تطبيقيزينب علي كاظم مفتن11171

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبيزينب علي محمد راشد11172

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.71تطبيقيزينب علي محمد زعيل11173

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.71احيائيزينب علي محمد صبيح11174

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيزينب علي محمد عبدهللا11175

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.86ادبيزينب علي محمد علي11176

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.14تطبيقيزينب علي محمدامين دخيل11177

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 71.86علميزينب علي منغر ذيبان11178

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.00احيائيزينب علي مهدي كاظم11179

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29احيائيزينب علي ناصر العطار11180

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.43ادبيزينب علي ناصر كاظم11181

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.43احيائيزينب علي نهر كاظم11182

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.14تطبيقيزينب عماد الدين كريم عبد11183

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيزينب عماد حاتم خضير11184

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.14ادبيزينب عماد رسول مهدي11185

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57علميزينب عماد عبد الستار حبيب11186

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.57تطبيقيزينب عماد كاظم ابراهيم11187
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57تطبيقيزينب عماد كاظم بدن11188

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71احيائيزينب عمار محمد عبود11189

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.29احيائيزينب عواد عبيس محمد11190

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.71تطبيقيزينب عواد كاظم بهلول11191

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.71احيائيزينب عوض حمود زايد11192

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائيزينب غانم عبدهللا زغيرون11193

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.00احيائيزينب غسان عدنان حنون11194

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.29علميزينب غسان مهدي علي11195

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميزينب غني مدلول عويد11196

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.14تطبيقيزينب فاخر سلمان مسلم11197

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.29احيائيزينب فارس داخل مفتن11198

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 72.57ادبيزينب فارس عبد هللا عبد الرضا11199

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.71ادبيزينب فارس عبد زيد عزيز11200

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.29احيائيزينب فارس مجيد علي11201

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.71ادبيزينب فاروق سوزعلي حسن11202

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 67.17ادبيزينب فاضل تايه عبدان11203

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 65.57احيائيزينب فاضل حسين عبد الحسن11204

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيزينب فاضل حميد ثجيل11205

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57احيائيزينب فاضل حميد يالس11206

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.29احيائيزينب فاضل صابر ملغوت11207

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيزينب فاضل صالح خلف11208

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.14تطبيقيزينب فاضل عباس حيدر11209

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميزينب فاضل عبد اللطيف داخل11210

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.57تطبيقيزينب فاضل عبدالكريم حوشان11211

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.86علميزينب فاضل غالي محنه11212

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 80.29احيائيزينب فاضل كمر كاظم11213

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 58.14ادبيزينب فاضل مدب متعب11214

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.71احيائيزينب فاضل نصيف دخان11215

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.71ادبيزينب فالح حسن مخرب11216

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.29علميزينب فاهم عليوي كاظم11217

قسم رياض االطفال للبنات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبيزينب فائز يوسف احمد11218

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علميزينب فتحي عبد الكريم خليفة11219

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.57تطبيقيزينب فتحي فلفل ويسن11220
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.14احيائيزينب فراس شاكر عبداللطيف11221

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 71.00تطبيقيزينب فراس فارس مريهج11222

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29احيائيزينب فرج حسن ملزوم11223

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.71تطبيقيزينب فرحان جاسم محمد11224

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.14احيائيزينب فرحان راضي محمد11225

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14ادبيزينب فالح حاوي دحام11226

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 86.00علميزينب فالح حسن هاشم11227

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.00احيائيزينب فالح حمد حسن11228

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.57احيائيزينب فالح سالم سلطان11229

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.71احيائيزينب فالح سامي محمد11230

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57علميزينب فلحي حسن حميد11231

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 71.71ادبيزينب فليح حسن عباس11232

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيزينب فؤاد خالد صيهود11233

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.86احيائيزينب فؤاد علوان صالح11234

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.71احيائيزينب فيصل مايح عالج11235

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.43ادبيزينب قاسم اكرام عباس11236

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00ادبيزينب قاسم شكور وهاب11237

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيزينب قاسم طوفان شفيق11238

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.71علميزينب قاسم عبد المهدي موسى11239

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.86ادبيزينب قاسم عسكر حسين11240

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.71احيائيزينب قاسم كريم هوين11241

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.86احيائيزينب قاسم لفته شامي11242

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00احيائيزينب قاسم محمد عبدهللا11243

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيزينب قحطان نعيم جياد11244

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.14احيائيزينب كاطع خطار وحيد11245

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيزينب كاظم شناوه حسن11246

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.43احيائيزينب كاظم عبد محمد11247

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيزينب كاظم عبيد عباس11248

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.29ادبيزينب كاظم فياض ساجت11249

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14تطبيقيزينب كاظم محسن علي11250

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علميزينب كاظم محمود عبد11251

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميزينب كاظم محمود عبود11252

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 69.57ادبيزينب كاظم هادي بعيوي11253

866 من 341صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29احيائيزينب كامل رويح علي11254

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.43احيائيزينب كامل عطيه حسن11255

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيزينب كامل عماش حسين11256

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.71ادبيزينب كريم بندر عبيد11257

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.71تطبيقيزينب كريم جاسم عطية11258

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.43علميزينب كريم جعفر علوان11259

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29احيائيزينب كريم حسين حمدان11260

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيزينب كريم خنجر راهي11261

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.86تطبيقيزينب كريم عباس زامل11262

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43علميزينب كريم عبدالعزيز كريم11263

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.86ادبيزينب كريم ياسين صالح11264

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43علميزينب لواء حسين عليوي11265

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14احيائيزينب ليث ناظم نعاس11266

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.71احيائيزينب ماجد علي حسن11267

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 73.00علميزينب ماجد محمد مرهج11268

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.86احيائيزينب ماضي حسين راضي11269

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.14ادبيزينب مالك حسين سلومي11270

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميزينب مالك محسن حسن11271

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.43احيائيزينب مالك محمد احمد11272

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيزينب مجيد حميد شالل11273

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيزينب مجيد حميد عبد الكريم11274

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86علميزينب محسن حسن محيسن11275

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 88.43احيائيزينب محسن عبد زيد صبر11276

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميزينب محسن محمد سعيد عباس11277

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.14ادبيزينب محسن هالل محسن11278

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00علميزينب محسن ياسر سائل11279

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29ادبيزينب محمد احمد محمود11280

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيزينب محمد اسود خلف11281

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيزينب محمد جاسم محمد11282

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86احيائيزينب محمد جاسم موسى11283

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.57احيائيزينب محمد جبار فليح11284

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 69.43ادبيزينب محمد جبر هادي11285

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.43احيائيزينب محمد جفات سلمان11286
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عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 72.57احيائيزينب محمد جمعه عباس11287

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميزينب محمد حسين طالب11288

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.33علميزينب محمد حسين كاظم11289

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.29ادبيزينب محمد حسين محمد11290

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 68.43ادبيزينب محمد رضا حسن11291

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.86ادبيزينب محمد شاوي حسين11292

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.14ادبيزينب محمد شرهان خليل11293

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 74.00علميزينب محمد شهاب احمد11294

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيزينب محمد صباح مانع11295

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00تطبيقيزينب محمد ظاهر حبيب11296

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 80.57احيائيزينب محمد عارف محسن11297

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00احيائيزينب محمد عباس شمران11298

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.29احيائيزينب محمد عبدالحسين سلمان11299

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 70.86احيائيزينب محمد عبدالحميد حسين11300

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيزينب محمد فاضل جبير11301

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائيزينب محمد فاضل صابر11302

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.71تطبيقيزينب محمد كاظم خضير11303

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.00ادبيزينب محمد كاظم خالطي11304

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيزينب محمد كاظم محمود11305

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 58.57احيائيزينب محمد كواك منشد11306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.71ادبيزينب محمد مايع عبد هللا11307

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيزينب محمد مجبل ابراهيم11308

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.86احيائيزينب محمد محسن حمدان11309

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقيزينب محمد مطير حسن11310

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.43ادبيزينب محمد مظهور حمادي11311

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.71ادبيزينب محمد موسى مولى11312

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29احيائيزينب محمد نجم عيدان11313

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00ادبيزينب محمد نجيب عبدالرحمن على11314

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيزينب محمد نصرهللا غضبان11315

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 81.00علميزينب محمد يوسف حسين11316

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.43احيائيزينب محمود راشد حمد11317

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 69.29ادبيزينب محمود شاكر توفيق11318

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.71علميزينب محمود شكير محمود11319
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميزينب محمود عبيس يوسف11320

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86ادبيزينب محمود محمد صالح ذنون11321

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيزينب مرزه غالي عوده11322

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.71ادبيزينب مسلم طالب حميد11323

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00تطبيقيزينب مشط حافظ علوك11324

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.43علميزينب مصطفى حسن نصيف11325

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائيزينب مصطفى عبد العزيز رضا11326

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.57تطبيقيزينب مصطفى نجم عبدعلي11327

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 62.00ادبيزينب مطر مجول حمدان11328

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائيزينب مطر نعيمة عيفان11329

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.86احيائيزينب مطشر ياسر شمال11330

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيزينب معتز سلمان حرجان11331

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 64.57تطبيقيزينب معن فارس عبيس11332

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.43علميزينب مكي بحر عبدهللا11333

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.00ادبيزينب ممتاز سعدي كريم11334

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيزينب مناف عبد الصمد عبد الرسول11335

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00تطبيقيزينب منعم حسين محمد علي11336

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميزينب منعم مجيد رزوقي11337

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 75.14علميزينب منيب حسون حميد11338

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.29ادبيزينب مهدي حسن كاظم11339

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.57ادبيزينب مهدي عبدالنبي جاسم11340

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميزينب مهدي كاظم مجيد11341

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.29ادبيزينب مهدي مرداس ابراهيم11342

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.43احيائيزينب مهند حسن موسى11343

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.43احيائيزينب مهند عبد الرحيم مانع11344

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.43احيائيزينب مهند علي حسين11345

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29ادبيزينب موسى جبر عيسى11346

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 87.71احيائيزينب موسى جعفر عبد هللا11347

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 81.71ادبيزينب موسى كريم نعمه11348

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.57احيائيزينب مؤيد احسان ولي11349

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيزينب ميثم عبد االمير عصفور11350

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86تطبيقيزينب ميثم محمدعلي عبدعلي11351

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 58.57تطبيقيزينب ناجي محسن نايف11352
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.14احيائيزينب ناصر حسين جابر11353

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.00تطبيقيزينب ناصر عبداالمير علي11354

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.43احيائيزينب ناصر فاضل جابر11355

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00احيائيزينب ناصر هادي عبد الرضا11356

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 94.29علميزينب ناظم جاسم محمد11357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 79.00ادبيزينب نبيل حسين علي11358

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 68.00علميزينب نبيل خضير صالح11359

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00احيائيزينب نبيل عبدالرضا مجبل11360

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.43احيائيزينب نجاة فاضل مصطفى11361

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.29احيائيزينب نجاح حمزه فرحان11362

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيزينب نجاح رشيد جودي11363

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.29ادبيزينب نجاه عثمان عمر11364

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 61.00ادبيزينب نجم عبدهللا احمد11365

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 75.14احيائيزينب نصار زغير راضي11366

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 77.71ادبيزينب نعم شيال بديوي11367

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 82.43احيائيزينب نعمه الطيف هادي11368

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيزينب نعمه مجيد مهدي11369

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيزينب نعيم جبار صبحي11370

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبيزينب نعيم داود سالم11371

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيزينب نعيم فرج جامل11372

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 68.43احيائيزينب نعيم اليج غزاي11373

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيزينب نعيم نجم جبن11374

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.71احيائيزينب نهاد ابراهيم حسين11375

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيزينب نهاد نوري شريف11376

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86احيائيزينب نوري كاظم موزان11377

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.71ادبيزينب نوري مكلف محسن11378

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيزينب هاتف ابراهيم نعمة11379

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 68.00احيائيزينب هادي جبار مجيبل11380

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.14علميزينب هادي حنون كاظم11381

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيزينب هادي صالح شلش11382

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.71ادبيزينب هادي عبد هللا اسعد11383

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86ادبيزينب هادي علي حسين11384

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيزينب هادي كاظم دنان11385
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عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.71ادبيزينب هادي مشهدي عجيل11386

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.29ادبيزينب هادي مولي جابر11387

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 74.14احيائيزينب هاشم رشيد مجيد11388

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيزينب هاشم زين العابدين زينل11389

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.43احيائيزينب هاشم علي احمدي11390

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29احيائيزينب هاشم محمد ربح11391

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيزينب هاني سعيد عبدعلي11392

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.71ادبيزينب هيثم عبدالرحيم حمدان11393

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيزينب هيثم علي مروح11394

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 70.43ادبيزينب واثق عبد الواحد مناتي11395

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.43تطبيقيزينب وادي ضاري نصيف11396

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيزينب وديع فهد علي11397

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميزينب ورد غالي زغير11398

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 76.86احيائيزينب وسام خلف محمد11399

قسم الحاسوب- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.43تطبيقيزينب وسام محسن معيوف11400

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14احيائيزينب وسام نجم عبد11401

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 75.86علميزينب وعد اسماعيل محمد11402

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 73.86علميزينب وعد ظاهر عباس11403

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائيزينب وليد حسن علي11404

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43علميزينب وليد حسين عيسى11405

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيزينب وهاب احمد اميره11406

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.50ادبيزينب وهاب عبدالحسين جارهللا11407

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00تطبيقيزينب ياسين عبد الحسين كاشي11408

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.00احيائيزينب ياسين نعمه عباس11409

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.00ادبيزينب يحيى ابراهيم مصطفى11410

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائيزينب يحيى سلمان علي11411

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيزينب يشار خالد خليل11412

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيزينب يوسف ابراهيم ناصر11413

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.00علميزينب يوسف علي شميل11414

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71احيائيزينة ابراهيم محمد خضر11415

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيزينة احمد عباس نشمي11416

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 61.43احيائيزينة اركان هادي طالب11417

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميزينة جاسم حمادي محمد عيدان11418
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 87.71علميزينة جمال ياسين حسين11419

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.71احيائيزينة حازم نعمة جبر11420

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.29احيائيزينة حسن علي حنون11421

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائيزينة حسين سليمان احمد11422

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 68.14ادبيزينة خالد رشاد عبد الحسين11423

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.57تطبيقيزينة رزاق حسين جياد11424

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 67.71علميزينة زهير عبدالحميد اسماعيل11425

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 84.43احيائيزينة سعيد عبدالجليل منصور11426

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 56.00احيائيزينة صالح حسن جابر11427

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيزينة صباح ذياب ضاحي11428

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبيزينة صبحي مريسن فليح11429

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.29احيائيزينة عباس هاشم يونس11430

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.71احيائيزينة عبد الكريم جبر شمر11431

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.71علميزينة عبدالجبار وهيب عبيد11432

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيزينة عبدالرزاق علي حسين11433

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 60.71تطبيقيزينة عبدهللا حسن عبود11434

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيزينة عالء محسن علي11435

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00احيائيزينة علي صالح مجيد11436

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.57احيائيزينة علي عبدالواحد عباس11437

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 79.43ادبيزينة كاظم حسين هاشم11438

قسم تقنيات االعالن- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 59.86ادبيزينة محسن عبد الزهرة رمضان11439

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.57ادبيزينة محمد جاسم معيوف11440

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.86علميزينة محمد عارف حسين11441

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.29احيائيزينة منير عبودي باقر11442

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 64.43احيائيزينة ناظم عبد محمد11443

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.29علميزينة ناظم كريدي خلف11444

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00ادبيزينة نوفل عواد حسن11445

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.71احيائيزينل حسين عوني فارس11446

قسم الفيزياء الحياتية- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 61.00احيائيزينه ابراهيم محمد عبدهللا11447

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميزينه ابراهيم هاشم غنام11448

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيزينه احمد خليل ابراهيم11449

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29احيائيزينه احمد عريبي عاجل11450

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.14احيائيزينه احمد محمد صابر11451
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.57احيائيزينه انمار محمود عبدهللا11452

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيزينه اياد حسن علي11453

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.27احيائيزينه أحمد عبد الكريم عبد المطلب11454

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.57احيائيزينه بشار اسماعيل محمود11455

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.43احيائيزينه ثامر يحيى عزيز11456

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيزينه جاسم محمد حسن11457

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.43علميزينه جاسم محمد خلف11458

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميزينه جواد كاظم هاشم11459

قسم الحاسوب- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.86تطبيقيزينه حسن عباس ابراهيم11460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميزينه حسن نعمه احمد11461

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.29تطبيقيزينه حسين مصطفى عللو11462

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.57احيائيزينه حيدر جميل حسن11463

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.14ادبيزينه خضير علي ناصر11464

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 58.14احيائيزينه خليل تركي عبد11465

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.43ادبيزينه رياض ساجت سنيه11466

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.86علميزينه سالم جبر خضر11467

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.57تطبيقيزينه سالم جواد محمد كاظم11468

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيزينه سعد حسين حطيحط11469

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.29ادبيزينه سعد خلف كريم11470

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.29ادبيزينه سمير وحيد حبيب11471

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 67.71احيائيزينه صبحي صالح حمادي11472

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 60.14احيائيزينه صدام خليل ابراهيم11473

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.29تطبيقيزينه صفاء عبد الواحد حمود11474

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.57ادبيزينه طارق سلمان حسين11475

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيزينه عادل جليل كريم11476

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميزينه عامر عبدالحميد عبدالمجيد11477

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيزينه عبد الحسين عبداالمير طالب11478

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.57ادبيزينه عبد الرضا غضيب عكيلي11479

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميزينه عبداالمير شهاد محيسن11480

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57احيائيزينه عبدالحسين مالك حبيب11481

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.29علميزينه عبدالرزاق حسين علي11482

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.43علميزينه عبدالرضا عبدالصمد بندر11483

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.57احيائيزينه عبدالسالم على محمود11484
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قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 68.29تطبيقيزينه عبدالكاظم لفته سعودي11485

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 65.43احيائيزينه عبدهللا احمد حسين11486

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيزينه عزت يونس عباس11487

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 75.71علميزينه علي حميد غيالن11488

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.57علميزينه علي حنظل ظاهر11489

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.43ادبيزينه غسان نجم عبد11490

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيزينه فاضل صالح علي11491

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.43ادبيزينه قاسم علي عبدالرضا11492

قسم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.57علميزينه قيس خليل ابراهيم11493

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.57ادبيزينه ماجد حميد باشط11494

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيزينه محمد شريف جاسم11495

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 79.57ادبيزينه محمد عبدالرضا سعيد11496

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.24احيائيزينه محمد عدنان حسن11497

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.71تطبيقيزينه محمود حسن مدير11498

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيزينه محمود حميد نجم11499

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبيزينه مراد صالح الدين سعيد11500

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيزينه مصطفى جمعة نصيري11501

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.57احيائيزينه موحان عبد الواحد ديوان11502

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.57علميزينه نوفل وعدهللا سعيد11503

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.00ادبيزينه هادي عوده ناصر11504

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.33ادبيزينه يوسف اسحق يوسف11505

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.00تطبيقيزيينب عبد الحسسين جلووب جاابر11506

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29احيائيساجت عويد مرشد سليمان11507

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيساجد ابراهيم سداوي صوين11508

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.00احيائيساجد جاسم محمد سلمان11509

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.43تطبيقيساجد جمال عبد حمد11510

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيساجد حميد اسماعيل خصباك11511

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.00ادبيساجد صالح عبد احمد11512

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيساجد صباح خليف علي11513

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.29ادبيساجد فالح ابراهيم فيحان11514

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.29احيائيساجد كريم كايم زمام11515

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.14ادبيساجدة هيثم فائز مهدي11516

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيساجده علي لطيف محمد11517
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيساجر عبدالرزاق عيدان مجيد11518

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيساجر هاشم طه حسن11519

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57احيائيسارا احمد مدحت امين11520

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.86علميسارا جمال قادر احمد11521

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.50احيائيسارا غازي محمد صالح زوراب11522

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 75.86احيائيسارا محمد نصر الدين قادر11523

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.29علميسارة ابراهيم رمضان عمر11524

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 82.71علميسارة احسان خيرهللا مرعي11525

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.86ادبيسارة احمد خليل ابراهيم11526

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيسارة احمد عبد نصيف11527

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.71ادبيسارة اسامة محمد عبدالحسين11528

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبيسارة اسماعيل خضير علي11529

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيسارة باسم عويد عريم11530

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.43احيائيسارة ثامر ويس عبدالجبار11531

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00ادبيسارة جالل صدام محمد11532

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.00احيائيسارة جمال عامر مجيد11533

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيسارة جواد عبد الكاظم عبد الرضا11534

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 64.00ادبيسارة حازم بوري حمد11535

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.57احيائيسارة حبيب حاتم غانم11536

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.00احيائيسارة حبيب علوان شناوة11537

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 69.71علميسارة حسن مالح النوادي11538

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00احيائيسارة حسين زاير جبر11539

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.43تطبيقيسارة حسين عزيز سليمان11540

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيسارة حميد حسين غالي11541

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 81.71علميسارة حيدر حميد رشيد11542

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.57ادبيسارة داود سلمان رستم11543

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.43ادبيسارة رضوان لطيف نصيف11544

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.57ادبيسارة زياد شكر محمود11545

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.57تطبيقيسارة ستار طالب عبد الرزاق11546

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.71احيائيسارة سعد اسماعيل صالح11547

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيسارة سعد سعيد رضا11548

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 82.71علميسارة سعران عبيد شاني11549

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيسارة سعيد شكر هللا قيطاس11550
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 91.86احيائيسارة سمير سعيد رجب11551

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.29ادبيسارة شاكر محمود عزيز11552

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71علميسارة صالح عواد عيدان11553

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86علميسارة صالح ياسين حسن11554

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.14ادبيسارة صباح احمد خليفة11555

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.57تطبيقيسارة صباح مؤمن عاشور11556

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.57احيائيسارة صباح هاشم كاظم11557

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.43ادبيسارة صالح جعفر محمد11558

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00تطبيقيسارة صالح مهدي جاسم11559

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14ادبيسارة طعمه عريبي عبد11560

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.00ادبيسارة عبدالرحمن نجم عبد11561

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيسارة عبدهللا حميد حسن11562

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.71علميسارة عبدهللا هاشم شناوة11563

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيسارة عكاب هزبر سليم11564

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 67.00ادبيسارة عالء مبدر محمد11565

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 66.86ادبيسارة علي جاسم سلمان11566

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 67.00ادبيسارة علي جعاتي حسن11567

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.86تطبيقيسارة علي حسين خليف11568

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 68.57ادبيسارة علي حميد قاسم11569

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميسارة علي ذيبان صويلح11570

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيسارة علي سعدون جبر11571

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميسارة علي شاكر حمود11572

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميسارة علي عبد الواحد محمد11573

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 69.29احيائيسارة علي كامل عبد الكريم11574

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.71تطبيقيسارة قاسم محمد احمد11575

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.14تطبيقيسارة قيس عبد الرحمن محمد11576

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 72.86علميسارة كاظم خلف جاسم11577

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.43تطبيقيسارة ماجد العيبي طالل11578

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86احيائيسارة ماهر صالح هراط11579

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميسارة محمد صالح مهدي11580

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.71ادبيسارة مدلول صخر مجهول11581

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00ادبيسارة مسلم قاسم عبد11582

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 63.86علميسارة منتظر جبار يوسف11583
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيسارة منير داود سلمان11584

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.14تطبيقيسارة مهدي حسن شكري11585

قسم رياض االطفال- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 63.14تطبيقيسارة مهدي حميد مهاوش11586

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيسارة مهند حميد مجيد11587

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 56.43ادبيسارة ناصر عكله علي11588

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.43ادبيسارة نجدت طارق زين العابدين11589

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.71ادبيسارة نضال مهدي صالح11590

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.71احيائيسارة وحدالدين نوالردين محمود11591

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.86ادبيسارة يعقوب يوسف راضي11592

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 61.00احيائيساره ابراهيم يحيى كمال11593

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيساره احسان جبار مهوس11594

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43احيائيساره احمد جندي هريس11595

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.57احيائيساره احمد خليل ابراهيم11596

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.57احيائيساره احمد سعيد كاظم11597

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 69.57تطبيقيساره احمد عبد الرضا جبار11598

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.71ادبيساره احمد عبداالمير منصور11599

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.00احيائيساره احمد عبداللطيف جدوع11600

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.43احيائيساره احمد علي فرحان11601

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيساره اسامه عزيز صالح11602

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.29ادبيساره اسعد سلمان حميدي11603

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00علميساره اسعد عبدالعزيز رشيد11604

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14تطبيقيساره اسماعيل خليل عيسى11605

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيساره اياد حاتم كاظم11606

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيساره اياد حسن عالوي11607

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.29احيائيساره اياد رشيد هاشم11608

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.86ادبيساره أحمد خماس أحمد11609

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71علميساره باسم عبد الواحد فرج11610

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71علميساره باسم نسيم ظاهر11611

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيساره باقر جعفر عبد11612

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيساره بهجت عطيه نور11613

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيساره بهلول عويد جعفر11614

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.71تطبيقيساره ثابت خضير جراد11615

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.71احيائيساره جاسم حنتوش محمد11616
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيساره جاسم شعالن رشيد11617

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43علميساره جاسم محمد جاسم11618

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.57علميساره جاسم محمد حسن11619

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.86علميساره جاسم محمد علي11620

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43ادبيساره جاسم محمد علي11621

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.43احيائيساره جاسم محمد محمود11622

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.43ادبيساره جاهل حسون جبر11623

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيساره جبوري نجم عبود11624

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00تطبيقيساره جمال محسن نومي11625

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيساره جواد كاظم عويد11626

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.43ادبيساره جواد كاظم محمد11627

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 88.17ادبيساره حاتم حردان مظلوم11628

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيساره حاتم خالطي ثجيل11629

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 64.57علميساره حامد حسين حنيحن11630

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14علميساره حامد داخل موسى11631

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43تطبيقيساره حامد نواف دويش11632

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.86ادبيساره حسن عكله عبدالحسين11633

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.71احيائيساره حسين جاسم حسن11634

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.00احيائيساره حسين عداي جوعان11635

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.29ادبيساره حسين علي حسون11636

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيساره حسين علي حسين11637

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيساره حسين هادي جاسم11638

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 78.86علميساره حمد محمود حمد11639

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 75.00احيائيساره حمزه اسماعيل خضر11640

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.86تطبيقيساره حمزه عباس عبدهللا11641

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيساره حميد جاسم محمد11642

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 76.43ادبيساره حميد عبد صالح11643

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.29علميساره حميد عبيد عزيز11644

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43احيائيساره حيدر عبدالحسين عبدالرسول11645

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 75.00احيائيساره حيدر محمد عطيه11646

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيساره حيدر مصطفى ناصر11647

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00علميساره خالد جمعه محسن11648

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.86احيائيساره خالد كريم محمود11649
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيساره خالد لطيف جاسم11650

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيساره خالد محمود مصلح11651

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 63.57احيائيساره خليل صالح حبيب11652

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.57ادبيساره دريد عبد الحافظ سليم11653

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيساره ذياب احمد محمود11654

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00ادبيساره راضي شرهان محيسن11655

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.43ادبيساره راكان احمد عبدهللا11656

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيساره رامز صبري مجيد11657

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيساره رائد صباح مظلوم11658

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71تطبيقيساره رحيم كاطع كمر11659

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 77.00احيائيساره رسول حمود مساعد11660

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43علميساره رعد محمد امين يارحمت11661

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 56.00ادبيساره رياض محمد حسن11662

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.71احيائيساره زهير موسى محمد علي11663

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00علميساره زيد غضبان غيدان11664

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.14احيائيساره زيد قاسم مهدي11665

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 60.86تطبيقيساره زيدان خلف علي11666

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.29احيائيساره ستار جبار عبد الكريم11667

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43علميساره ستار خلف نجم11668

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيساره ستار عبدالنبي سلمان11669

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيساره سجاد حميد عبد جاسم11670

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 68.86احيائيساره سعد جاسم حمد11671

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيساره سعد حسين ناصر11672

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.29احيائيساره سعدون حمدان فياض11673

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 69.71تطبيقيساره سالم حسين علي11674

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيساره سلوم عبد الكاظم صالح11675

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.57ادبيساره سليم جكي طاهر11676

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.00علميساره شاكر عميش عبد11677

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيساره شكر محمود حميد11678

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.57احيائيساره صالح جاسم محمد11679

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 78.29احيائيساره صالح حسن خليف11680

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.86احيائيساره صالح حسن عطيه11681

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 72.43ادبيساره صالح عبد المحسن هادي11682
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قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.71احيائيساره صالح مطشر حسن11683

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.57احيائيساره صباح جليل حمود11684

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.86احيائيساره صفاء جعفر علي11685

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29احيائيساره صالح حسن مزيود11686

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيساره طالب جبار عليوي11687

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.00علميساره طالب مطرود مطلك11688

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.86احيائيساره طالل عزيز صبح11689

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيساره عادل بشير ماش11690

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.00ادبيساره عامر حسن عبود11691

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14تطبيقيساره عامر علي محمد11692

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.43احيائيساره عامر عواد عبدالرضا11693

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 70.00احيائيساره عباس شاكر موسى11694

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.00احيائيساره عباس عبدالرزاق حسن11695

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.29احيائيساره عباس عبدالرضا جبوري11696

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.90احيائيساره عباس عوده كاظم11697

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيساره عباس محيسن علي11698

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 78.86ادبيساره عبد االمام يونس جاسم11699

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29احيائيساره عبد الباسط عبد الحليم غليطه11700

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 75.71علميساره عبد الحسين جبار غضيب11701

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.43ادبيساره عبد الحسين حسن حسين11702

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيساره عبد الحسين خضر احمد11703

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.00علميساره عبد الزهره جبار ابوهوش11704

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.14ادبيساره عبد السالم عبد الكريم عبد الرحمن11705

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.71ادبيساره عبد هللا فاضل حسين11706

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.14احيائيساره عبد الوهاب عبد الرزاق علي11707

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 72.86احيائيساره عبدالحسين جاسم منصور11708

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.14ادبيساره عبدالحسين عباس لفته11709

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.71احيائيساره عبدالحكيم عباس جبوري11710

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 87.57احيائيساره عبدالرحمن جبار صالح11711

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.00ادبيساره عبدالرضا حسين ماجد11712

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 72.71ادبيساره عبدالسالم محمد عاكوب11713

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.86احيائيساره عبدالصمد عطيه مهدي11714

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.86ادبيساره عبدهللا احمد طه11715
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 55.43تطبيقيساره عبدهللا حنوش محمد11716

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.29احيائيساره عبدهللا نصرالدين شكر11717

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 71.00احيائيساره عبدالمطلب رضا حيدر11718

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميساره عبدالنبي مهدي يوسف11719

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.00ادبيساره عدنان احمد عبد11720

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.00علميساره عدنان جمعه كاظم11721

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيساره عدنان صالح مهدي11722

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43احيائيساره عدنان محمد حسين11723

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 84.29علميساره عدنان موحان عبدهللا11724

قسم رياض االطفال- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.71ادبيساره عقيل حسين ادحيه11725

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.86تطبيقيساره عكوب عبد جدوع11726

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.43تطبيقيساره عالء لطفي مظلوم11727

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 78.14علميساره عالوي نعمه لطيف11728

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.57ادبيساره علي احمد عزو11729

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 66.57احيائيساره علي حسين عبود11730

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيساره علي حسين عبيس11731

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميساره علي حميدي عبدالحسن11732

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيساره علي خضر حسين11733

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.29احيائيساره علي صبحي عبد11734

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.57تطبيقيساره علي صياح سباهي11735

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيساره علي عباس علي11736

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.57احيائيساره علي عبدهللا احمد11737

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.57علميساره علي عيدان ساجت11738

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 58.14ادبيساره علي عيسى خلف11739

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 79.71ادبيساره علي محمد احمد11740

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.71علميساره علي مطرود السالمي11741

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.71ادبيساره علي مكي حريش11742

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00تطبيقيساره علي هاشم عبد هللا11743

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 80.71احيائيساره عماد محمد فهاد11744

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميساره عيدان هادي حسين11745

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 72.29تطبيقيساره غازي جلوي معيدي11746

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 61.86ادبيساره غازي عالوي حسون11747

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.71احيائيساره فاضل تايه عبد11748
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 68.57ادبيساره فاضل خيون علوان11749

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.57علميساره فاضل كاظم حاشي11750

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيساره فاضل محسن عبد علي11751

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيساره فالح غانم جابر11752

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00علميساره فائق جاسم محمد11753

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيساره فخري داود سلمان11754

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 70.71تطبيقيساره فالح حسن طوفان11755

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.14تطبيقيساره فالح عبد حسون11756

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيساره قادر فليح حسن11757

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 84.29علميساره قاسم حسن خضير11758

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 59.43تطبيقيساره قاسم عبد حسن11759

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.43علميساره قاسم عبد عبد هللا11760

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.43تطبيقيساره قاسم محمد خضير11761

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.43احيائيساره قاسم محمد صالح11762

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.43تطبيقيساره قيصر حمزه داود11763

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيساره كامل جبر سعدون11764

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.86علميساره كامل طامي حسون11765

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 71.86احيائيساره كريم علي حسن11766

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.00ادبيساره ليث باسل احمد11767

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيساره ماجد صبار عليوي11768

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.29علميساره ماجد عبد كاظم11769

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00تطبيقيساره ماجد عبدالصمد عبدهللا11770

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 65.86احيائيساره مازن وسمي فليح11771

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57احيائيساره مجيد حسن اسماعيل11772

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.14تطبيقيساره محمد احمد اسماعيل11773

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00علميساره محمد جابر كاظم11774

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 62.14تطبيقيساره محمد حسين طالب محمد11775

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.00علميساره محمد حسين علي11776

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيساره محمد خلف شرموط11777

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.71ادبيساره محمد ضمد حمود11778

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.29ادبيساره محمد عبدالوهاب عبدالرزاق11779

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14احيائيساره محمد عبود راشد11780

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86ادبيساره محمد عويد حسين11781
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قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيساره محمد فوزي جاسم11782

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيساره محمد قاسم حسين11783

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 63.86ادبيساره محمد يوسف مجيد11784

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.29احيائيساره محمود عبد عطيوي11785

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيساره مسلم دينار درويش11786

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيساره مشتاق عطشان باقر11787

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14احيائيساره مضر خليل باقر11788

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29تطبيقيساره مظر رشيد موسى11789

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميساره مظفر هاشم عبد11790

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.29علميساره معن شهاب احمد11791

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.86احيائيساره منتصر مجيد لفته11792

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57تطبيقيساره منذر صالح محمد11793

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميساره منذر طالب سلمان11794

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 69.57ادبيساره منعم محمد شرقي11795

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.43تطبيقيساره مهدي صبري محسن11796

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيساره مهند جواد كاظم11797

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيساره مؤيد عبد القادر محمود11798

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.86علميساره ميثم ابراهيم العلي11799

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.29احيائيساره ميثم عبدالرضا عبدالحسين11800

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14احيائيساره ناصر شوين ابوشخيره11801

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.00ادبيساره ناظم محمود حسن11802

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.57علميساره ناهض مصطفى سرحان11803

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 78.26احيائيساره نبيل عبداالمير محمدعلي11804

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29ادبيساره نصار عطشان جوده11805

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.00ادبيساره نعمه حمود نصيف11806

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.57ادبيساره هاشم محمد رحيمه11807

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14احيائيساره هيثم ثامر هادي11808

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 71.29احيائيساره هيثم مجيد حسين11809

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.57علميساره وليد حميد نصيف11810

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.14احيائيساره وليد عواد مسلم11811

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 76.29علميساره ياسين عزالدين غيدان11812

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.00احيائيساره يوسف حلمي عسكر11813

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 56.29احيائيساره يوسف حمود جبر11814
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيساره يوسف كل محمد صي محمد11815

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.14احيائيساره يوسف مخلف عباس11816

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيساري خميس محمد يوسف11817

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57علميساريز رؤوف عمر محمد11818

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.86احيائيسازكار صباح محمد صالح احمد11819

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.57تطبيقيساطع فرج مطر مالح11820

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.86ادبيساكار فخرالدين محمدصالح امين11821

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.29علميساالر حازم محمد نجم11822

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 68.14ادبيساالر هشام كامل بيرام11823

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.71ادبيسالم احمد سالم حسون11824

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 84.00ادبيسالم حاجم سعيد نومان11825

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيسالم حسين محمد احمد11826

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 73.29ادبيسالم حمد اسليم خليفه11827

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 80.14ادبيسالم خضر يونس خضر11828

قسم انظمة شبكات الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 59.14تطبيقيسالم صالح سالم شريف11829

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57علميسالم طه علي اللطيف11830

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.29ادبيسالم عبد ادهام حميد11831

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 71.57احيائيسالم عطيه احمد صويلح11832

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيسالم كريم خلف لفته11833

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيسالم محمد دعاج سلمان11834

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 69.50ادبيسالم محمد علي ظاهر11835

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 59.43ادبيسالم محمود كاظم سالم11836

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.14ادبيسالم مصلح محمود صلو11837

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيسالم ميسر علي خلف11838

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.43ادبيسالي جابر طه حسن11839

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86احيائيسالي جاسم محمد حمد11840

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيسالي حيدر عباس قدوي11841

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيسالي رعد محمد صبري11842

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.14احيائيسالي صادق طالب عبد السادة11843

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.29ادبيسالي طارق كسار عطيه11844

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.14ادبيسالي عامر طارق عبد الكريم11845

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيسالي عبدالزهره خلف طالل11846

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14احيائيسالي مجيد كريم يوسف11847
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قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.29احيائيسالي محمد بحر عبد11848

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.71ادبيسالي محمد حسين علي حسين11849

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.57ادبيسالي محمد صالح جاسم11850

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.14احيائيسالي ناظم ساطي علي11851

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.00احيائيسالي نعيم عكار سفيح11852

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43علميسالي هاشم نصيف جاسم11853

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 86.71تطبيقيسامان ثامر احمد ساير11854

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 61.71ادبيسامان فاتح حمه ره ش كريم11855

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.57علميسامان محمد نوري اسماعيل11856

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29علميسامان محمود احمد خضر11857

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.14ادبيسامر احمد عيسى علي11858

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 63.71علميسامر احمد ياسين حمود11859

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيسامر حاتم حمزه مرزه11860

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيسامر حسين فهمي جسام11861

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.33احيائيسامر داود خضر داود11862

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيسامر ستار دحام عناد11863

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.43ادبيسامر سمير عدنان عبدالكريم11864

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.29علميسامر ضايف مزيد ناجي11865

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.14ادبيسامر طارق خليل عثمان11866

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 68.14ادبيسامر عبد االمير مزعل دخيل11867

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيسامر عبد الحسين عطوان كاظم11868

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00علميسامر عبدالكريم جعب عطيه11869

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.71علميسامر عبدهللا احمد محمد11870

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.29احيائيسامر عمار عبدهللا محمد11871

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيسامر عواد عبد حمد11872

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.71تطبيقيسامر مظهر مطلك صياد11873

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيسامي احمد سامي داود11874

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.14ادبيسامي احمد فيصل ياسين11875

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.14ادبيسامي بكدش دخيل بكدش11876

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.29علميسامي حافظ حسين يعقوب11877

قسم الرياضيات- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 62.29احيائيسامي حسين حويدر سماري11878

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيسامي حقي اسماعيل ضامن11879

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29تطبيقيسامي حمود خلف محمد11880
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.86ادبيسامي حميد هالل مجيد11881

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائيسامي رائد سامي محمد11882

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29احيائيسامي رياض نزال جعباز11883

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 74.57علميسامي سعد عبدالحسين حسن11884

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.00علميسامي شاكر عباس مطر11885

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.00ادبيسامي شيروان حسن قاسم11886

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.29علميسامي صالح مهدي فرحان11887

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.29علميسامي طاهر صادق حسون11888

قسم التقنيات الكهربائية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.14علميسامي عباس عواد مخلف11889

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.57ادبيسامي علي منخي معتوق11890

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.86احيائيسامي عيسى حميد جاسم11891

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.00علميسامي فالح سمير عباس11892

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.29تطبيقيسامي فيصل حسين شوزي11893

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.57احيائيسامي محمد جاسم عبد11894

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 76.57علميسامي محمود خضر رميض11895

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 73.33ادبيسامي مذخور شامك كطان11896

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 72.17علميسامي يوسف احمد شناوه11897

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71علميساندي عالء عبد علي عليوي11898

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيساهر اورنس علي حواس11899

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71ادبيساهر عباس ولي يونس11900

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.00ادبيساهر محمود كليب فنش11901

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 60.14ادبيساهر نجم عبدهللا خلف11902

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائيساهر يونس حبيب جبر11903

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 63.71علميساهرة عويد نوار مخلف11904

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00علميساهره هادي جواد محمد11905

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.00ادبيساهره يحيى خضير عباس11906

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.86احيائيسبا خضر حمد عبود11907

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيسبا عبد الكريم بدر مهنا11908

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.71احيائيسبا عماد كاظم كشيش11909

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيسباء نصير علي حسين11910

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميسبأ باسم شهاب احمد11911

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.71احيائيسبأ حسين عبيد سلطان11912

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.29ادبيسبأ حسين ياسين عبدهللا11913
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.57علميسبأ خالد حسن صالح11914

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.43ادبيسبأ سالم صباح مرعي11915

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 63.29تطبيقيسبأ سلمان جبرت هللا ثجيل11916

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 65.67ادبيسبأ ضامر عبود جبار11917

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.29علميسبأ طالب عبدالنبي سلمان11918

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57ادبيسبأ عبد الكريم حسين كاظم11919

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.29احيائيسبأ عبد الهادي محمد حسين عالوي11920

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57احيائيسبأ عصام جهاد ماجد11921

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيسبأ عقيل كاظم عبد11922

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.86تطبيقيسبأ عقيل يحيى عبدالعباس11923

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.43ادبيسبأ غسان علي حسن11924

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيسبأ كاظم ناجي سفاح11925

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.14ادبيسبأ محمد حسن خميس11926

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيسبطين حيدر محسن ناصر11927

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.71تطبيقيسبطين صباح علي عبد هللا11928

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71احيائيسبع نجم عبدهللا سبع11929

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيسبهان محمد علي محمد11930

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيستار جبار زاجي عبد11931

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 86.00تطبيقيستار جبار نعيم مدلل11932

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.29ادبيستار جواد كاظم هداد11933

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيستار سعد عبيد زيدان11934

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14ادبيستار سلمان علي جحالي11935

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.71ادبيستار عبيد ناهي جبار11936

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.43علميستار محمد عذيفه شاتول11937

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 68.43تطبيقيستار ناصر خميس معيلو11938

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.86علميسجا جبار محيل رحيمة11939

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 72.14ادبيسجا حازم حسين كافي11940

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.43احيائيسجا حميد منعم طاهر11941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.43ادبيسجا رضا مهدي كريفع11942

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.71ادبيسجا رعد تركي امانه11943

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيسجا قاسم مجيد فارس11944

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 65.43احيائيم حسن عبود؟سجاد ؟ر11945

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيسجاد ابراهيم معيكيط محمد11946
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيسجاد احسان صادق حمة مراد11947

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.86ادبيسجاد احمد حسن خلف11948

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيسجاد احمد سلمان لباج11949

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.29تطبيقيسجاد احمد صالح عبيد11950

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.00احيائيسجاد احمد عبدالواحد عيدان11951

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 62.00تطبيقيسجاد احمد عيال جبر11952

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 58.57ادبيسجاد احمد نصيف جاسم11953

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيسجاد اسعد طالب عبد11954

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 64.43ادبيسجاد اسماعيل جبار غافل11955

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيسجاد اشرف علي غائب11956

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.29احيائيسجاد أسعد شاكر خضير11957

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.57علميسجاد باسم عبوس عبدهللا11958

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14ادبيسجاد باسم لفته حميد11959

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيسجاد باسم ناصر حسين11960

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيسجاد باسم والي زبن11961

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.00ادبيسجاد بشار دمش البوعطية11962

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.71احيائيسجاد بشير جاسم حسان11963

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 68.29تطبيقيسجاد توفيق صالح شبيلي11964

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.57ادبيسجاد ثامر جابر مطر11965

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.29احيائيسجاد ثائر ابراهيم حسين11966

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.86علميسجاد ثائر جبار خضير11967

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيسجاد ثائر كاظم اغاجان11968

عام- كلية القانون - جامعة بابل 69.00احيائيسجاد ثائر لهمود جبار11969

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 85.86احيائيسجاد جابر عويد محمد11970

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.14علميسجاد جاسم ابو الليط داخل11971

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.29ادبيسجاد جاسم حسون كرزون11972

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 75.00احيائيسجاد جاسم لفته عبدالحسين11973

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.00ادبيسجاد جبار جاسم محمد11974

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.00تطبيقيسجاد جبار حسن كريم11975

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29احيائيسجاد جبار عاصي كرم11976

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.29علميسجاد جخيور مسيس خلف11977

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.86تطبيقيسجاد جلوب عبد هللا مرعي11978

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيسجاد جمال معن حامي11979
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.00علميسجاد جواد عبدهللا جميل11980

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيسجاد جواد كاظم ذياب11981

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميسجاد جواد كاظم عبد العباس11982

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيسجاد جواد يوسف عبد الحسين11983

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.57احيائيسجاد حاتم حسين جودة11984

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.43تطبيقيسجاد حاتم زرزور عالوي11985

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.57ادبيسجاد حازم عون يوسف11986

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.43علميسجاد حافظ داخل لعيبي11987

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.71تطبيقيسجاد حافظ هاشم بدر11988

عام- كلية القانون - جامعة واسط 62.14تطبيقيسجاد حاكم جبار عطشان11989

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيسجاد حامد راشد جاسم11990

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيسجاد حامد مكطوف باجي11991

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.71ادبيسجاد حبيب زكيمي خير هللا11992

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 60.29احيائيسجاد حبيب عبيد سعد11993

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.29احيائيسجاد حسن اسماعيل ردام11994

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.14احيائيسجاد حسن عطوان طاهر11995

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.00ادبيسجاد حسن علوان رسن11996

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.57ادبيسجاد حسن علي حسين11997

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيسجاد حسن قاسم اعليوي11998

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.86احيائيسجاد حسن كاظم نعمه11999

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.86احيائيسجاد حسن محسن صيهود12000

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.29تطبيقيسجاد حسن يوسف فرحان12001

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيسجاد حسون طوكان محيسن12002

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 63.00احيائيسجاد حسين بريه جبر12003

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29علميسجاد حسين شافي عكيلي12004

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 69.57تطبيقيسجاد حسين صدام فزع12005

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 66.43ادبيسجاد حسين عبد حريز12006

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علميسجاد حسين عجيمي حمود12007

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيسجاد حسين عطيه حسين12008

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.43تطبيقيسجاد حسين عكال سلومي12009

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيسجاد حسين علوان حسن12010

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29تطبيقيسجاد حسين علي راشد12011

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.00احيائيسجاد حسين علي عبدهللا12012
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14ادبيسجاد حسين فالح حليحل12013

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيسجاد حسين لعيبي صابط12014

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.29ادبيسجاد حسين مهدي حسين12015

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 74.00احيائيسجاد حسين نعيثل جنوفي12016

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.57تطبيقيسجاد حليم جلود بنيان12017

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.71ادبيسجاد حمزه شهيد عبدعلي12018

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيسجاد حميد جاسم وغير12019

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 69.43تطبيقيسجاد حميد عبد الساده شاطي12020

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 77.06احيائيسجاد حميد علي بجاي12021

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43ادبيسجاد حميد غانم حميدي12022

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيسجاد حميد ياسين تايه12023

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيسجاد حيدر حمزه عبدهللا12024

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29تطبيقيسجاد حيدر خليل حيدر12025

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.14علميسجاد حيدر رزاق حياوي12026

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.43احيائيسجاد حيدر كامل تركي12027

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائيسجاد حيدر كريم علوان12028

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.00ادبيسجاد حيدر كشيش ناصر12029

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71تطبيقيسجاد حيدر لفته موسى12030

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.00ادبيسجاد حيدر محمد حسين12031

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86احيائيسجاد خالد جارهللا جابر12032

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيسجاد خالد خليل كاظم12033

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.14تطبيقيسجاد خالد سعود عبد12034

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.14ادبيسجاد خالد نايف عباس12035

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.86ادبيسجاد خردال عبيد دعيم12036

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.14ادبيسجاد خزعل عطوان علي12037

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.14ادبيسجاد خضير هادي فليح12038

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29تطبيقيسجاد خلف جبر رسن12039

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 84.29تطبيقيسجاد خلف عيدان صعيع12040

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيسجاد خليل بالل حسن12041

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.43ادبيسجاد داخل قنديل حسان12042

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيسجاد داود سلمان عبد الكريم12043

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيسجاد دينار هاشم شوندي12044

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14ادبيسجاد رابح مهلهل ناهي12045
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميسجاد رائد عبد عباس12046

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.71ادبيسجاد رائد كريم كاظم12047

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.29احيائيسجاد رحمان لطيف هميم ال واوي12048

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميسجاد رحمن بويهه ملغيط12049

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.43تطبيقيسجاد رحمن طارق صادق12050

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيسجاد رحيم عبد بياد12051

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14علميسجاد رحيم نجم عطيه12052

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيسجاد رزاق حسب هللا مشكور12053

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.57ادبيسجاد رزاق ضيول فزاع12054

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميسجاد رزاق عبدعون فرحان12055

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 60.00ادبيسجاد رزاق هداب جابر12056

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيسجاد رسن علي شعين12057

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيسجاد رسول كامل عبود12058

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 70.14تطبيقيسجاد رسول محمد عبد12059

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 64.14تطبيقيسجاد رشيد سالم داود12060

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86ادبيسجاد رعد حواس زامل12061

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.43احيائيسجاد رعد عبد العباس مظهر12062

قسم السياحة- كلية العلوم السياحية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيسجاد رعد عبد الكريم عبد الحسن12063

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29تطبيقيسجاد رعد مطرود ميالن12064

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.14علميسجاد رهيف صالح عناد12065

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 76.57احيائيسجاد رياض زامل حنون12066

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.00احيائيسجاد رياض لهمود فزع12067

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.71احيائيسجاد زين العابدين جعفر محمد12068

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيسجاد سالم عيدان فزع12069

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.43تطبيقيسجاد سالم فرج مري12070

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.71ادبيسجاد سامح حامد محمود12071

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيسجاد ستار تركي سلمان12072

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.57تطبيقيسجاد ستار جبار المكصوصي12073

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيسجاد ستار جبار خضير12074

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.43ادبيسجاد ستار كريم عمار12075

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.71ادبيسجاد سعد احمد علو12076

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.43احيائيسجاد سعد جاسم عبدالرضا12077

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.71ادبيسجاد سعد جالوي كاظم12078
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قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 59.00تطبيقيسجاد سعد زغير عبود12079

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57احيائيسجاد سعد كاظم جازع12080

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.86تطبيقيسجاد سعد مزبان خلف12081

عام- كلية القانون - جامعة واسط 70.43ادبيسجاد سعدون مزعل عبد12082

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيسجاد سعدي كاظم حسون12083

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيسجاد سعيد جدع حسين باري12084

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيسجاد سالم حنظل محسن12085

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.71علميسجاد سالم محسن عبد12086

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيسجاد سالم محيسن حاشوش12087

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 69.14احيائيسجاد سلمان جليل حسين12088

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.86علميسجاد سلمان سعدون فرعون12089

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.86احيائيسجاد سلمان طاهر شناوه12090

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيسجاد سلمان كاظم عبداالمير12091

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.00احيائيسجاد سماح حسين عطيه12092

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيسجاد سمير كاظم حسين12093

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.43احيائيسجاد سهيل عبود عاصي12094

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 65.43احيائيسجاد شاكر جابر محيسن12095

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيسجاد شاكر حميد علي12096

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.57تطبيقيسجاد شاكر مزهر محمد12097

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.00احيائيسجاد شاهين حيدر اسماعيل12098

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيسجاد شناوه خلوص كشمر12099

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيسجاد شهيد حميد ثامر12100

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86علميسجاد صادق كاظم مرتضى12101

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيسجاد صالح اعشوي فرفاح12102

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 62.86احيائيسجاد صالح مهدي علوان12103

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيسجاد صباح جبار نعمه12104

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.00احيائيسجاد صباح صالح محمد12105

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.71ادبيسجاد صباح نوري عيسى12106

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 83.14احيائيسجاد صبري شامخ علي12107

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.43ادبيسجاد صبيح عاصي شرهان12108

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 88.29علميسجاد صبيح عبود رسن12109

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيسجاد صالح جاسم محمد12110

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.29تطبيقيسجاد صالح مهلهل يوسف12111
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قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.43تطبيقيسجاد ضاري جاسم لباح12112

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيسجاد ضافي فاخر حنون12113

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيسجاد طالب هاشم لفته12114

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيسجاد طاهر حسين طاهر12115

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيسجاد طاهر كاظم عبد الحسن12116

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.00تطبيقيسجاد عادل بدر حريز12117

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 72.57ادبيسجاد عادل عبد الواحد مهدي12118

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.14ادبيسجاد عادل كطيف شلش12119

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43علميسجاد عادل محسن عبد12120

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71تطبيقيسجاد عادل هادي حميدي12121

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.57احيائيسجاد عارف خيرهللا مزعل12122

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيسجاد عامر خوين حميدي12123

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيسجاد عائد ياسر كلف12124

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 58.57ادبيسجاد عبادي ظاهر راهي12125

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.86ادبيسجاد عباس جميل جاسم12126

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميسجاد عباس جهاد كاظم12127

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.00ادبيسجاد عباس حامد مزهر12128

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 77.14احيائيسجاد عباس حسن خليف12129

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيسجاد عباس خضير جابر12130

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.71تطبيقيسجاد عباس خيري وادي12131

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 76.29تطبيقيسجاد عباس عبد الواحد ضيف12132

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.86تطبيقيسجاد عباس عبدالحر عباس12133

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.71ادبيسجاد عباس عبدالكريم عبدالحسين12134

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.00ادبيسجاد عباس علي حسين12135

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 58.00تطبيقيسجاد عباس محمد علي عبيد12136

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.57ادبيسجاد عباس مطشر جبار12137

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 79.71تطبيقيسجاد عباس نعمه حسن12138

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيسجاد عباس هربد حرج12139

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميسجاد عبد الحسن عبد حميد12140

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.29علميسجاد عبد الزهرة طاهر سلمان12141

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.14تطبيقيسجاد عبد الزهره صالح حسن12142

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيسجاد عبد العالي قاسم محسن12143

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيسجاد عبد هللا احمد عبد هللا12144

866 من 368صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.00تطبيقيسجاد عبد الواحد شريجي حميد12145

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.14احيائيسجاد عبد الوهاب عبد السيد سلمان12146

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.43احيائيسجاد عبد صوي طاش12147

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57تطبيقيسجاد عبد علي حسين حمادي12148

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.86ادبيسجاد عبد علي عبيد هدهود12149

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.29ادبيسجاد عبدالجبار خيرهللا علي12150

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.57تطبيقيسجاد عبدالحسن حسين محمد12151

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 67.57احيائيسجاد عبدالحسن رسمي علي12152

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.14ادبيسجاد عبدالحكيم عباس جبوري12153

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.14تطبيقيسجاد عبدالرزاق كاظم عبادي12154

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.71تطبيقيسجاد عبدالرسول علي بدر12155

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميسجاد عبدالزهره حمود عبدالعباس12156

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 72.00تطبيقيسجاد عبدالستار جابر مشذوب12157

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.57علميسجاد عبدالكريم علوان جواد12158

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيسجاد عبدالكريم هادي حسن12159

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 61.29ادبيسجاد عبدهللا سلطان تويس12160

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.43تطبيقيسجاد عبدهللا عاصي مري12161

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.86تطبيقيسجاد عبدالهادي عوده حمود12162

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.29تطبيقيسجاد عبدالواحد خلف طخاخ12163

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيسجاد عبدالواحد رزاق عبدالحسين12164

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.71احيائيسجاد عدنان كاظم عبادي12165

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.71احيائيسجاد عزيز كريم عبدهللا12166

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.29تطبيقيسجاد عصام عوده نصيف12167

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.14احيائيسجاد عصام محسن محمود12168

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00احيائيسجاد عطا صباح ورد12169

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.00تطبيقيسجاد عقيل ناجي جبر12170

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيسجاد عكله صالح علي12171

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.86تطبيقيسجاد عالء حسن حسون12172

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيسجاد عالء ضيدان خلف12173

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 80.00احيائيسجاد عالء عباس ذبحاوي12174

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.29احيائيسجاد عالء محمد مدلول12175

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائيسجاد عالوي صدام علك12176

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00ادبيسجاد علي جاسم ماضي12177

866 من 369صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.14احيائيسجاد علي جليل غليم12178

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 75.57احيائيسجاد علي حسن سلمان12179

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة واسط 85.86علميسجاد علي حسن والي12180

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 61.71تطبيقيسجاد علي حمزه جاسم12181

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.29تطبيقيسجاد علي حميد عبدالكريم12182

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.14احيائيسجاد علي خضير عباس12183

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.86علميسجاد علي خلف هليل12184

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيسجاد علي درويش موسى12185

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.00تطبيقيسجاد علي رحيم محمد12186

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيسجاد علي عباس علي12187

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميسجاد علي عبد طاهر12188

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43علميسجاد علي عبدالحسين جليد12189

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيسجاد علي عبيد جاري12190

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 59.43تطبيقيسجاد علي فاضل محسن12191

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيسجاد علي كاظم كعاع12192

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 64.43تطبيقيسجاد علي كامل غالي12193

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 74.29تطبيقيسجاد علي محمد مجبل12194

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.57ادبيسجاد علي مصحب مطلك12195

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.14احيائيسجاد عماد جياد طراد12196

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43تطبيقيسجاد عماد عبادي عبدالرزاق12197

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00احيائيسجاد عماد علي هادي12198

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.71تطبيقيسجاد عماد فاضل كاظم12199

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.57تطبيقيسجاد عماد كاظم عباس12200

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.71احيائيسجاد عمار جاسم محمد12201

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 68.00علميسجاد عيسى عجالن غزاي12202

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.00علميسجاد غانم محمد علي12203

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.86احيائيسجاد فاضل حسين عبد الحسن12204

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيسجاد فاضل عبدالعباس سعود12205

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.29احيائيسجاد فاضل نجم عبد12206

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.29تطبيقيسجاد فالح مهدي حسن12207

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.71تطبيقيسجاد فرج حسن زاهي12208

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.00ادبيسجاد فرحان خلف جبر12209

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86علميسجاد فرحان موسى محمد12210

866 من 370صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14احيائيسجاد فالح حسن كريم12211

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الكوفة 58.57ادبيسجاد فالح صبري مهدي12212

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيسجاد فالح عزيز صالح12213

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيسجاد فليح حسن ابراهيم12214

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.86ادبيسجاد فليح حسن عبد علي12215

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.14ادبيسجاد فليح عبد الحسن عطشان12216

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيسجاد فوزي زغير هليل12217

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيسجاد فؤاد حامد عبد12218

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29تطبيقيسجاد فؤاد عذاب محمد12219

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.71ادبيسجاد فيصل غازي فلحي12220

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.00تطبيقيسجاد فيصل غازي مركب12221

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 74.14احيائيسجاد قاسم جبار عبد12222

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيسجاد قاسم حسين خلف12223

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيسجاد قاسم حنظل فنجان12224

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.71تطبيقيسجاد قاسم عطيه ثغاب12225

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00علميسجاد قيس عبد القادر حمد12226

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43احيائيسجاد كاظم حسين هريش12227

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.00تطبيقيسجاد كاظم طالب عطيه12228

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيسجاد كاظم عباس راضي12229

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيسجاد كاظم عبد هللا لشه12230

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.43ادبيسجاد كامل جاسم مغير12231

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86احيائيسجاد كامل ضباب عرار12232

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86احيائيسجاد كردي محمد كاظم12233

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57احيائيسجاد كريم بجاي عداي12234

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.71ادبيسجاد كريم جاسم جبر12235

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.00احيائيسجاد كريم دعير حسب12236

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.86تطبيقيسجاد كريم رحمه عوده12237

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيسجاد كريم عيدان فضيل12238

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيسجاد الزم كريم منصور12239

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43تطبيقيسجاد لقمان زبيري بنور12240

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.57تطبيقيسجاد ماجد هادي علي12241

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيسجاد مالك علي حسين12242

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.86علميسجاد مانع مجفت داخل12243

866 من 371صفحة 
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عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.71ادبيسجاد محسن بدر دهماج12244

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00احيائيسجاد محسن جاسم محمد12245

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيسجاد محسن سلمان وادي12246

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.43تطبيقيسجاد محسن كاظم صاحب12247

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.86تطبيقيسجاد محسن محمد عوان12248

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 73.00علميسجاد محسن مولى محمد12249

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيسجاد محمد اسماعيل ردام12250

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيسجاد محمد تقي نقي12251

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 75.14علميسجاد محمد حسن احمد12252

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.57ادبيسجاد محمد حسين سهر12253

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00احيائيسجاد محمد حمزه حمادي12254

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.71تطبيقيسجاد محمد دشر شبرم12255

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.14احيائيسجاد محمد رحيم يوسف12256

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيسجاد محمد رزاق هاشم12257

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86تطبيقيسجاد محمد شمران ديوان12258

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيسجاد محمد طبيج منخي12259

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.14احيائيسجاد محمد عباس زوير12260

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14تطبيقيسجاد محمد عباس عبدالحسن12261

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.14تطبيقيسجاد محمد عبدالساده مختاض12262

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 68.50احيائيسجاد محمد علي سلمان12263

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيسجاد محمد علي مهدي12264

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 84.86تطبيقيسجاد محمد كاطع رمح12265

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 79.00احيائيسجاد محمد كاظم بندر12266

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71تطبيقيسجاد محمد محسن ناصر12267

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيسجاد محمد مناحي كريم12268

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 61.57تطبيقيسجاد محمد نعيم صويح12269

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.43تطبيقيسجاد مزهر حمزه ليلو12270

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 77.14تطبيقيسجاد مسير رعيد عبدالسيد12271

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 69.57احيائيسجاد مشتاق طالب عباس12272

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.71احيائيسجاد مصطفى علي ميره12273

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيسجاد مطشر شذر لعيبي12274

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيسجاد معن حسين حريجه12275

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيسجاد مكي مهدي علي12276
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 63.71تطبيقيسجاد منذر ثامر عبود12277

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 81.00تطبيقيسجاد منعم فيصل هاشم12278

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.14تطبيقيسجاد مهدي جاسم عبدالواحد12279

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.00ادبيسجاد مهدي حسون عباس12280

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.86تطبيقيسجاد مهدي عبد الكريم كانوص12281

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.29تطبيقيسجاد مهدي الزم ياسين12282

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيسجاد مهند كاظم كزار12283

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.00احيائيسجاد موسى جبار جبر12284

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57تطبيقيسجاد موفق يوسف عبد هللا12285

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميسجاد مؤيد راهي حنظل12286

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00ادبيسجاد مؤيد عبدالحسن عبد االمير12287

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيسجاد ميثم علي حسون12288

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيسجاد ناصر حسين عبيد12289

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.14ادبيسجاد ناظم جاسم علي12290

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14احيائيسجاد نبيل نعمه حمود12291

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.43ادبيسجاد نزار لطيف مهدي12292

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.14احيائيسجاد نزار محي نصيف12293

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.71علميسجاد نصير هاوي ديك12294

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيسجاد نعيم محسن شمخي12295

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 87.57علميسجاد نوري محسن علي12296

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيسجاد هادي حسن علي12297

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.00احيائيسجاد هادي شنشول مطر12298

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29احيائيسجاد هادي عبد فهد12299

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيسجاد هادي عكله حسون12300

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.71ادبيسجاد هادي غموس حسوني12301

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط 59.14ادبيسجاد هاشم رزوقي عفيت12302

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيسجاد هاشم عبد حميد12303

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.86ادبيسجاد هاشم محمد عبد الحسن12304

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.29تطبيقيسجاد هاشم وادي حبيب12305

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.14تطبيقيسجاد هاني عطيه رسن12306

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 68.71احيائيسجاد هشام حسن حسون12307

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.29احيائيسجاد واثق شمحي جاسم12308

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.14تطبيقيسجاد واثق عبد الستار سلمان12309
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.29احيائيسجاد وسام عدنان خلف12310

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.57علميسجاد وسام قاسم علي12311

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57تطبيقيسجاد وليد سلمان جاسم12312

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيسجاد يحيى عبد العزيز عبد الساده12313

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.57ادبيسجود عبد االله علي جعفر12314

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 69.86احيائيسجود نيازي مصطفى دالي12315

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.57ادبيسجى ابراهيم محمد محمود12316

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيسجى احمد محمد عبود12317

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.00ادبيسجى اياد جليل سعدون12318

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 65.29احيائيسجى اياد رزاق سلمان12319

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميسجى باسم فالح سابط12320

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29علميسجى ثامر خطار عطيه12321

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيسجى جاسم كاظم مهدي12322

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 85.29علميسجى جاسم محمد ابراهيم12323

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 82.00علميسجى جبار طالب علي12324

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.86احيائيسجى جبار عوده ال واوي12325

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 65.86ادبيسجى جبار محسن رخيص12326

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 64.00احيائيسجى جديع خلف غضبان12327

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86احيائيسجى جمال سلمان منديل12328

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.57احيائيسجى جواد جاسم خليف12329

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيسجى جواد خطار مكي12330

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.00علميسجى جواد كاظم سلمان12331

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.57احيائيسجى حاتم كريم فرحان12332

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.00احيائيسجى حسب هللا شكر محمود12333

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.43ادبيسجى حسن خلف منصور12334

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 63.14علميسجى حسن عباس نعيس12335

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.29علميسجى حسين جبار علك12336

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.14احيائيسجى حسين عبد حبيب12337

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 86.14احيائيسجى حسين علي حامد12338

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيسجى حسين علي كاظم12339

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 77.43احيائيسجى حكيم جلوب كاظم12340

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.14احيائيسجى حمادي حسين لفته12341

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 83.86ادبيسجى حمزة هاشم جابر12342
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00علميسجى حميد عبد مسلم داود12343

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.14احيائيسجى حميد كاظم فالح12344

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.71تطبيقيسجى حيدر جاسم محمد12345

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71احيائيسجى حيدر شالل محسن12346

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.14احيائيسجى حيدر علي خضير12347

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 60.71ادبيسجى حيدر محسن عبدالرضا12348

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.00ادبيسجى خالد عبد ساجت12349

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.71تطبيقيسجى خضر عباس كاظم12350

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيسجى خضير عباس جاسم12351

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيسجى خضير عباس حسون12352

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 67.00علميسجى خلف اسماعيل شهاب12353

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71احيائيسجى خلف تسيار ياسر12354

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميسجى داود سلمان خليفة12355

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.71احيائيسجى رعد فريح محي12356

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.71احيائيسجى رعد محسن طاهر12357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.57ادبيسجى رياض سالم حافظ12358

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86احيائيسجى ريسان خلف صخي12359

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.29تطبيقيسجى زياد حسن عبد12360

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.71احيائيسجى ستار جبار مختار12361

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57علميسجى سجاد عبدالحسن عبيده12362

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 67.29ادبيسجى سعد جويد ناصح12363

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 70.00علميسجى سعد حميد مجيد12364

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 73.71احيائيسجى سعد علي محيسن12365

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.00احيائيسجى سعد مخلف حمادي12366

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.71احيائيسجى سعدي محمد رجه12367

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43علميسجى سعيد صخيل سفيح12368

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 63.57احيائيسجى سالم مطر محمد12369

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.86احيائيسجى سليم نعيم حطاب12370

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00احيائيسجى سهيل نجم عبد12371

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00احيائيسجى شاكر رزاق عبود12372

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.14احيائيسجى شاكر محمود يعقوب12373

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.14ادبيسجى صادق كامل كريم12374

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.57احيائيسجى صارم كريم خميس12375
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قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.29ادبيسجى صباح عباس ياسين12376

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيسجى صالح مهدي الركابي12377

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيسجى طارق عبدهللا جواد12378

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00احيائيسجى طالل صالح محمد12379

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.43تطبيقيسجى عادل حسين رميض12380

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيسجى عادل عبد السادة فرحان12381

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميسجى عادل عثمان علوان12382

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 76.71علميسجى عامر محمود مهاوش12383

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيسجى عائد عبد المجيد جعفر12384

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 75.71ادبيسجى عبد االمير داخل كزار12385

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 57.71ادبيسجى عبد الحسن مكطاف اسفيح12386

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.00ادبيسجى عبد هللا كريم محبوب12387

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00احيائيسجى عبد الهادي حيال جبر12388

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.43تطبيقيسجى عبد الهادي محيسن عليوي12389

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميسجى عبداالمير حسن جبر12390

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.71ادبيسجى عبدالرحيم حسين محمدعلي12391

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميسجى عبدالرحيم عبدهللا شمس هللا12392

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميسجى عبدالعزيز عبدالجبار صالح12393

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 65.00ادبيسجى عبدالفتاح صالح درويش12394

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.00ادبيسجى عبدالكريم عوده عريبي12395

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.71علميسجى عبدهللا احمد عبدهللا12396

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.86تطبيقيسجى عبدهللا حسن علي12397

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.86احيائيسجى عدنان عبد الكاظم حميدي12398

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.14تطبيقيسجى عالء ابراهيم صالح12399

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيسجى علي جاسم صادق12400

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.29احيائيسجى علي حسين بدير12401

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيسجى علي شرقي جبر12402

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43احيائيسجى علي شريف رسن12403

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57علميسجى علي صباح محمد12404

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.00ادبيسجى علي عبد االمير كاظم12405

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29تطبيقيسجى علي عبد الحسين كريم12406

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 78.57احيائيسجى علي فرحان فزع12407

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71احيائيسجى علي كاظم عبدالحسين12408

866 من 376صفحة 
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 62.57تطبيقيسجى علي كريم فرج12409

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.43تطبيقيسجى علي مال هللا كاظم12410

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.14ادبيسجى علي هاشم عبدالحسين12411

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيسجى عماد حمزة سلمان12412

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيسجى عماد مصلح حامد12413

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.57احيائيسجى عمار ياسر حسين12414

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29علميسجى عيسى جعفر حميد12415

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.43ادبيسجى عيسى راضي علي12416

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.29احيائيسجى عيسى محمود دحام12417

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيسجى فازع خلف عبد الحليم12418

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.00علميسجى فاضل دايخ شالل12419

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.14احيائيسجى فاضل رحيم حسون12420

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيسجى فاضل عبد الجبار عبدالقادر12421

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.86علميسجى فاضل عبد محسن12422

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.71علميسجى فائز صاحب عبد هللا12423

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 55.43ادبيسجى فالح كاظم حسن12424

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29تطبيقيسجى فالح مزهر حسن12425

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.00احيائيسجى فليح مهدي جريان12426

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 60.71تطبيقيسجى قاسم محمد جمعه12427

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.86احيائيسجى قاسم محمد علوان12428

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيسجى قاسم موسى عكله12429

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.14احيائيسجى قصي عبد الرسول علوان12430

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 69.29علميسجى كاظم عباس سويل12431

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميسجى كريم عبود طاهر12432

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29احيائيسجى ماجد قاسم جبر12433

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.43علميسجى ماجد مصطفى احمد12434

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.86تطبيقيسجى مازن خلف ثامر12435

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.00ادبيسجى مجيد رشيد احمد12436

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.43ادبيسجى محسن عجالن جلوب12437

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.00علميسجى محمد بعنون يونس12438

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.71احيائيسجى محمد جرو جحيجح12439

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيسجى محمد خلف شرموط12440

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبيسجى محمد سليمان كدرو12441
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.00علميسجى محمد صالح ساطي12442

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميسجى محمد صالح صالح احمد12443

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71ادبيسجى محمد عبد الرزاق جاسم12444

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14احيائيسجى محمد عبد جبار12445

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 74.86احيائيسجى محمد علي جواد حنحون12446

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.71تطبيقيسجى محمود عبد الكاظم جباب12447

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 64.71احيائيسجى مصلح فاضل قاسم12448

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 75.14احيائيسجى منصور شريف مناجد12449

قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.71ادبيسجى مهدي صالح منهل12450

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيسجى مهند شريف محمد12451

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.00تطبيقيسجى موحي ماضي كرم هللا12452

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيسجى مؤيد كامل عبد الحسين12453

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14علميسجى ناصر عبد الكريم ناصر12454

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 68.86احيائيسجى نصير عبدالكريم داخل12455

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57احيائيسجى نعمان محمود عبود12456

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86احيائيسجى هادي صالح محمد12457

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.86احيائيسجى هاشم حسين هاشم12458

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 56.57ادبيسجى هشام غني ابراهيم12459

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.14احيائيسجى هيثم مهدي فرهود12460

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00احيائيسجى وجعان فرج كويض12461

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29احيائيسجى وصفي حنتوش عداي12462

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.57احيائيسجى وليد خالد مسلم12463

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.14علميسجى وليد فاضل صيهود12464

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيسجى ياسر جوده زيدي12465

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 75.71ادبيسجئ عبدأالمير دأخل كزار12466

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.00احيائيسحر ابراهيم صالح حسين12467

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.71ادبيسحر احمد جوده عطار12468

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.86احيائيسحر احمد فزع نواف12469

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.29علميسحر باقر صالح احمد12470

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 60.71احيائيسحر حسن مراد عباس12471

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71احيائيسحر حمدان جاسم كاظم12472

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71علميسحر رائد محمد اسماعيل12473

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.86ادبيسحر سالم رحيم مسير12474

866 من 378صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.43احيائيسحر سالم ناجي عطيوي12475

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.14ادبيسحر سامي كريم محمد12476

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 84.43علميسحر سرحان ثجيل جحيش12477

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيسحر سعد رحيم حسين12478

قسم التربية الفنية- كلية التربية - جامعة الكوفة 68.00علميسحر سعد عبد خزعل12479

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00علميسحر سلمان مزهر هادي12480

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.00احيائيسحر سمير جعفر علي12481

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميسحر سمير جواد علي12482

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميسحر سمير عبدهللا علي12483

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.29احيائيسحر طه داود سلمان12484

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29علميسحر ظاهر كامل داود12485

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29علميسحر عاطف عبد الرحمن محمود12486

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29علميسحر عبد المجيد جميل محمد امين12487

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 67.86ادبيسحر عبد حمود غريب12488

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائيسحر عدنان خماس سلمان12489

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 66.86ادبيسحر عصام عدنان نصرت12490

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 65.43ادبيسحر عوفي مزعل ضيدان12491

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.71علميسحر فاضل علي اكبر خضر12492

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 67.71ادبيسحر مجيد بدر عبد12493

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 72.14ادبيسحر محمد حسن كرم12494

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86احيائيسحر محمد حسن هادي12495

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيسحر محمد سعود أبراهيم12496

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 63.14ادبيسحر مهدي حميد بدوي12497

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.43احيائيسحر نعيم ياسين معارج12498

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيسحى ثامر مطشر مناحي12499

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علميسداد طالل عاكوب عبدهللا12500

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 74.14ادبيسداد عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي12501

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43احيائيسدرة خالد وليد حمادي12502

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.89احيائيسدف فكرت محمد شوقي عباس12503

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.14ادبيسدن حسين غميس عيد12504

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيسدير سعيد محمد علي12505

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.43ادبيسدير وعد جاسم محمد12506

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.43ادبيسراء عباس حسن جباره12507
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قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيسراء عبد هللا عالوي حسين12508

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.57ادبيسراء عالء قاسم محمد12509

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.29احيائيسراء علي هاشم كاظم12510

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71علميسراب باسم عجل منصور12511

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.57احيائيسراب حسين جدوع حسين12512

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميسراب حميد علي عبيد12513

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 63.86علميسراب صالح مهدي صالح12514

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43ادبيسراب عبد الرحيم حسن موسى12515

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميسراب عبدالعظيم عنبر ريحان12516

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29تطبيقيسراب غيث زياد محمد12517

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.14علميسراب فالح حسن ناهي12518

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.00علميسراب فرحان ياسين مجيد12519

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.57ادبيسراب فليح حسن خلف12520

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.71علميسراب محمد ابراهيم احمد12521

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29علميسراب محمود حسين ردام12522

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 79.71ادبيسراب مؤيد عبد القادر محمود12523

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.00تطبيقيسراب هيثم عبدالهادي يحيى12524

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.86علميسراب يونس برجس خضر12525

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيسراج باسم فتيخان ردعان12526

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 60.00احيائيسراج حامد طالب خشه12527

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيسراج سالم سلمان جواد12528

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.14تطبيقيسراج سلوان عبد الخالق علي12529

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 88.43ادبيسراج هاشم جابر داود12530

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43تطبيقيسرار علي باشخ عبدالزهره12531

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.86ادبيسربست كمال اسماعيل عبدالرحمن12532

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 69.71ادبيسرجل سربل شكر احمد12533

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.67ادبيسرحان حازم سرحان حسين12534

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.14احيائيسرحان روكان محمد عبدهللا12535

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبيسرحان محمد اضحوي غثيث12536

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 64.71احيائيسردار هاشم ويس يوسف12537

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00ادبيسركوت مختار ميكائيل محمد12538

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.67تطبيقيسركيس يرجانيك روفائيل كسبار12539

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميسرمد خميس محمد مصطفى12540
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قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 59.17علميسرمد داود حسن علي12541

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29تطبيقيسرمد رياض سليمان ادهم12542

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.00ادبيسرمد سلمان ابراهيم عبدهللا12543

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.14ادبيسرمد شعبان سلمان عليوي12544

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيسرمد صفاء قند عرير12545

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 82.83علميسرمد عباس نوري جعفر12546

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.43علميسرمد عبد الباسط محمد شيت احمد12547

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.00ادبيسرمد عبد الرضا عباس بدن12548

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 65.14ادبيسرمد علوان حسين علوان12549

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.14علميسرمد علي رحيم رمضان12550

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.29ادبيسرمد عليوي عبد خلف12551

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 78.29ادبيسرمد قاسم محمد علي12552

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57علميسرمد محمد سعيد سمين12553

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 65.29احيائيسرمد محمد نجم عبدهللا12554

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.17علميسرمي كاكه رش اسعد محمد12555

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.71ادبيسرود خليل ابراهيم محي الدين12556

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.29ادبيسرود عمر احمد حامد12557

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 62.00ادبيسرور اسعد مشوح خلف12558

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.57ادبيسرور اسماعيل محمد صالح12559

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيسرور اكرم مداح مطر12560

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.00ادبيسرور باسم قاسم محمد علي12561

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.86احيائيسرور حسين لفتة صالح12562

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميسرور حميد رمضان حسين12563

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00علميسرور رائد باقر كنهور12564

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.43ادبيسرور سعد جابر شطاوي12565

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميسرور سالم عبد الرزاق حسين12566

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 62.57ادبيسرور سمير حسون حميد12567

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.57احيائيسرور صباح نوري عبدهللا12568

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميسرور فاخر خلف عيسى12569

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.00احيائيسرور مازن خزعل مهيدي12570

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميسرور محمد رشيد علي12571

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00احيائيسرور مراد كاظم عباس12572

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 62.86ادبيسرور نهاد حسين هادي12573
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.08احيائيسرور هشام محمد عبدالمجيد12574

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14علميسرور ياسر حسين غياض12575

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.29علميسروه عبداالمير عودة اسماعيل12576

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 76.86علميسروه محمد غريب عبدالرحمن شكرالي12577

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.43احيائيسروين اسد هللا فيض هللا عزيز12578

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57علميسرى ابراهيم صالح الدين محمد12579

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيسرى احمد عايد مدهر12580

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.00احيائيسرى احمد عذاب علي12581

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.29ادبيسرى امجد حميد علي12582

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيسرى أركان حواس فيصل12583

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 70.29علميسرى باسم عوده عمران12584

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيسرى باسم محمد جاسم12585

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.00ادبيسرى جليل ثجيل جحيل12586

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 70.57احيائيسرى حامد وهيب علوان12587

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيسرى حسن حسين جرمط12588

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 78.29علميسرى حسن عباس رهيف12589

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.57ادبيسرى حسين سلمان ابراهيم12590

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيسرى حسين عبد علي عبد الحسين12591

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميسرى حسين علي تايه12592

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.71علميسرى حمد صالح داود12593

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيسرى حميد كامل عبدهللا12594

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 63.57علميسرى حنون حميد حريجه12595

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيسرى خالد عباس كريم12596

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.57ادبيسرى رائد حياوي علي12597

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 76.14ادبيسرى رعد عبد الكريم اسماعيل12598

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 62.00علميسرى زياد قادر جرجيس12599

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14ادبيسرى سعد احمد نصيف12600

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.86احيائيسرى سعد عدنان جاسم12601

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 68.29احيائيسرى سعدي عريبي علي12602

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميسرى سالم عبد الرزاق حسين12603

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيسرى سليم عبد الكاظم حسون12604

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.43احيائيسرى سمير جاسم كريم12605

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 63.86علميسرى سمير عبد الصاحب جبر12606
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.57احيائيسرى شكري محمود محمد12607

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43احيائيسرى ضياء فالح عبدهللا12608

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.86احيائيسرى طارق غفوري عباس12609

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيسرى عباس حساني هادي12610

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيسرى عباس فاضل علي12611

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 82.43ادبيسرى عبد االمير حسين هذال12612

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.57ادبيسرى عبد الباسط رمضان قاسم12613

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 85.71علميسرى عبد الحسين جبر حمدان12614

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.29تطبيقيسرى عبدالسالم طاهر يونس12615

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.14علميسرى علوان محمد عبدهللا12616

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.14تطبيقيسرى علي جبار حمود12617

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.86احيائيسرى قاسم عبد السادة بدر12618

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.71ادبيسرى ليث عبداللطيف صالح12619

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميسرى محمد حميد فرحان12620

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميسرى محمد خالد ابراهيم12621

قسم الفنون السمعية والمرئية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 63.29علميسرى محمد عبود عباس12622

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.86ادبيسرى محمد علوان كاظم12623

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 62.43احيائيسرى محمد محي مهدي12624

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86ادبيسرى مزاحم محمد مرموص12625

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميسرى مهدي صالح فرهود12626

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.14احيائيسرى مهند جاسم ياسر12627

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.57احيائيسرى موحان منصور مشتت12628

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيسرى موفق عبد الجبار عبد المعطي12629

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميسرى نجم عبد الكالم12630

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 86.00علميسرى وليد وديع خليل12631

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.57ادبيسرئ سعد غزال طلب12632

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.57ادبيسعاد حسن حسين عبد12633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيسعاد خضير سلطان غويلي12634

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.71ادبيسعاد خضير عباس بشون12635

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 80.71احيائيسعاد سامي حسين جاسم12636

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71ادبيسعاد عماد ابراهيم جاسم12637

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.86تطبيقيسعاد محان جاسم علوكه12638

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.57احيائيسعاد محسن محمد سليمان12639
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيسعاد هاني زيدان وضح12640

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 75.57علميسعد ابراهيم علي حمادة12641

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.71ادبيسعد احمد ابراهيم مصطفى12642

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي- كلية الزراعة - جامعة تكريت 67.33علميسعد احمد سليم خليفه12643

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميسعد جامل منصور ضعيف12644

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29علميسعد جبرةهللا سعد حمود12645

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.86علميسعد جمال خلف سالم12646

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.14ادبيسعد حازم الزم حمادي12647

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.00ادبيسعد حسان صالح جبار12648

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائيسعد حسن خلف عالوي12649

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيسعد حكيم سعد محمود12650

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.29ادبيسعد حميد رمل جاسم12651

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.14ادبيسعد حنين حصني شبل12652

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 66.86ادبيسعد خضير عبيس حبيب12653

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.17ادبيسعد خليل صالح حجي12654

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71تطبيقيسعد سالم محمد حركان12655

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.29احيائيسعد سفاح الفي حزام12656

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيسعد سفالل راشد جودة12657

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيسعد شاكر منير حسن12658

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29ادبيسعد شامل ابراهيم محمد12659

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.29ادبيسعد صالح حميد معلى12660

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.86علميسعد صالح داود حبيب12661

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيسعد صالح زعيزع قيطان12662

قسم االدارة الصناعية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.71تطبيقيسعد صائب صخي صطم12663

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.71تطبيقيسعد صالح مهدي مصلح12664

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.29ادبيسعد ضامن مجيد حسن12665

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00علميسعد عادل عبد الهادي محمد12666

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.86ادبيسعد عاصي رمضان عبدهللا12667

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.83علميسعد عبد الحسين ابراهيم مهدي12668

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00تطبيقيسعد عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق12669

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.43احيائيسعد عبد ضيدان شهيب12670

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57علميسعد عبدالباسط محمد عبداللطيف12671

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيسعد عبدالرحمن حمود عبد12672

866 من 384صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86علميسعد عبدهللا فرج حمد12673

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.00علميسعد عطوان عبيد سجير12674

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.43ادبيسعد عماد محمد الحسن12675

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.67علميسعد عوده جوده سواد12676

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 67.14ادبيسعد غريب كاظم حاجم12677

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 75.71علميسعد غيدان محمد ابراهيم12678

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.57احيائيسعد فرج لفته فرحان12679

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.14علميسعد فرهاد بكر عمر12680

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.71احيائيسعد فالح عبدالحسين عويف12681

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 71.33علميسعد قدوري حدود راضي12682

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 94.71علميسعد قيس عيسى دانوك12683

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيسعد كامل رغال كزار12684

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.43ادبيسعد كتاب حمدان راضي12685

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.14ادبيسعد كروان يوسف طاهر12686

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 79.71علميسعد كريم خلف عطية12687

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 66.14علميسعد لؤي محمد مبارك12688

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.14ادبيسعد ماجد عبد الساده مزهر12689

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 70.29علميسعد مجيد هادي محمد12690

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43تطبيقيسعد محمد جبار محمد12691

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.57ادبيسعد محمد حسين احمد12692

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.57علميسعد محمد خلف بوكان12693

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 78.14علميسعد محمد عبدهللا حسن12694

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.29تطبيقيسعد محمود غضيب حمد12695

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 73.57علميسعد محيسن حسين غافل12696

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.86تطبيقيسعد محيميد علوان لواخ12697

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميسعد مزهر عبد كاطع12698

عام- كلية القانون - جامعة سومر 71.83علميسعد مشني كشاش زغير12699

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00تطبيقيسعد ناصر سعد حسن12700

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57علميسعد ناظم سلمان سبهان12701

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيسعد نايف محمد جاسم12702

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14ادبيسعد ياسين خليل عبد12703

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 74.17علميسعدون عطيه مطر علوان12704

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 69.29ادبيسعدون محسن سلطان عذاب12705
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيسعدي صالح موسى علي12706

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.83علميسعدي عبد حميدي محمد12707

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.71تطبيقيسعود جامل سعد عبود12708

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.86تطبيقيسعود جالل حمود نجم12709

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.43ادبيسعود ريسان عبد دليل12710

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيسعود زيدان بدوي مزعل12711

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 68.29علميسعيد امين عمر حيدر12712

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيسعيد حمود حربي سوادي12713

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.43ادبيسعيد حميد الزم محمد12714

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيسعيد خليل ابراهيم سعران12715

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57احيائيسعيد شنين ياسر مزيعل12716

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 60.71احيائيسعيد طاهر توفيق سعيد12717

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 69.43ادبيسعيد محسن محمد صبر12718

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيسعيد محمد ابراهيم عطيه12719

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 78.14علميسعيد هالل جخيور جاسم12720

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.42احيائيسفانة عمر احمد شاكر12721

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 68.71ادبيسفانه احمد محمد مهدي12722

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيسفانه حسين يوسف محمد12723

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.86ادبيسفانه عبدالمطلب حمودي شهاب12724

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.57ادبيسفيان حاتم خلف حسين12725

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 63.00ادبيسفيان حكيم حسين عدنان12726

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيسفيان حمد محمد عبدهللا12727

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.14ادبيسفيان خالد خطاب حسين12728

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبيسفيان سعد موفق فرج12729

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.86احيائيسفيان سلطان محمد احمد12730

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.71تطبيقيسفيان صالح محمد عطية12731

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 63.71علميسفيان عامر محمود سلطان12732

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.43احيائيسفيان عباس جاسم فريح12733

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57احيائيسفيان عبدالواحد ابراهيم عبدهللا12734

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.57احيائيسفيان فارس علي عبوش12735

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 77.71علميسفيان ماهر جاسم حمد12736

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 64.86احيائيسفيان محمد حسين العيساوي12737

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 74.00ادبيسفيان محمد حسين كلش12738

866 من 386صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.43احيائيسكينة احمد محمد طاهر12739

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.43ادبيسكينة بشير عباس مبارك12740

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.43ادبيسكينة بشير عباس مببارك12741

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00تطبيقيسكينة عباس محمد عباس12742

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14احيائيسكينة فائز محمد راضي12743

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.14تطبيقيسكينة محسن علي غازي12744

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.43ادبيسكينة محمد هواس نياز12745

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 68.71احيائيسكينه الياس خليل زين العابدين12746

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.00علميسكينه جواد موسى سلمان12747

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيسكينه حسن علي عباس12748

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيسكينه حسن نعيم عثمان12749

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيسكينه حميد عبد هللا عبيد12750

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.57احيائيسكينه حيدر عطيه كاظم12751

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 74.86احيائيسكينه شاكر علي حسين12752

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29احيائيسكينه شهيد نتاش جياد12753

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائيسكينه عادل محمد احمد12754

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14علميسكينه عادل مرتضى عبد12755

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.00احيائيسكينه عبد علي مهنه جبر12756

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.71تطبيقيسكينه عدنان عبدالحسين حمادي12757

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 86.57علميسكينه علي عبد الرضا وساك12758

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيسكينه قاسم الياس سعد12759

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 55.57ادبيسكينه مقداد سلمان علوان12760

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيسكينه ياسين محمد داود12761

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14تطبيقيسالم احمد عباس عبدالكريم12762

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميسالم باسم جعفر صالح12763

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.14ادبيسالم جابر سلمان ظاهر12764

قسم التقنيات االلكترونية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 65.14علميسالم جاسم محمد حميد12765

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.86تطبيقيسالم حامد شاكر نعمة12766

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.57ادبيسالم حردان يوسف محمود12767

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيسالم حسن شعالن عطيه12768

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.86علميسالم حسن عذاب لغط12769

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29احيائيسالم حسين جالب مرهج12770

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 63.71تطبيقيسالم حسين رزوقي عطيه12771
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيسالم راضي لفته جمعه12772

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيسالم زيدان خلف حسين12773

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29احيائيسالم سعد سلمان جاسم12774

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 64.00علميسالم سعدون عبدالحميد ياسين12775

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 62.29تطبيقيسالم شيحان دلي جهادي12776

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.00تطبيقيسالم صالح احمد مطر12777

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيسالم صباح محمد عبدهللا12778

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.71ادبيسالم صبار عبد عكله سلمان12779

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيسالم عباس عالوي رسن12780

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.71احيائيسالم عبد احمد تميم12781

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 66.57ادبيسالم عبد محمد رشيد12782

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.43ادبيسالم عبدالحسين حشني مهدي12783

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.29ادبيسالم عبدالكريم مصطفى معروف12784

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.14علميسالم عبدهللا عبد الكاظم ضمد12785

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبيسالم عدنان رشيد خليل12786

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 68.71ادبيسالم عقيل عبد الحسن حبيب12787

عام- كلية القانون - جامعة واسط 62.86ادبيسالم عقيل فرحان حنون12788

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.86تطبيقيسالم علي عوده مري12789

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57تطبيقيسالم عماد عواد كاظم12790

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.14علميسالم فنجان عبد مذكور12791

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.29احيائيسالم لفته وداي بيربر12792

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.71احيائيسالم محمد ثابت جندل12793

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 83.57علميسالم محمد علي جاسم محمد12794

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.14ادبيسالم محمد محسن علي12795

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29علميسالم محمود حسن حمود12796

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.29تطبيقيسالم ناظم نهير غازي12797

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 85.86علميسالم نعيم بدوي سلطان12798

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 78.86احيائيسالمة قاسم عباس محمد علي12799

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.29احيائيسلسبيل ابراهيم محمدعلي حاتم12800

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 76.29احيائيسلسبيل طالل وسام احمد12801

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.86تطبيقيسلسبيل عبدالرزاق عبدالجليل نعيم12802

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.29احيائيسلسبيل ناظر فرحان صالح12803

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائيسلسبيل نزار سعدي توفيق12804
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قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 50.71ادبيسلطان خضر سلطان عبدهللا12805

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيسلطان خليل فتحي جمعة12806

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.00تطبيقيسلطان شهاب احمد عبدهللا12807

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 69.86ادبيسلطان صديق عبدالجليل جواد12808

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43تطبيقيسلطان عدنان حمزه مجيد12809

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيسلطان فاضل حمد خميس12810

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.43تطبيقيسلطان فيض هللا سلطان عبد12811

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.00علميسلطان كريم حبيب جاسم12812

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيسلطان ماجد سليمان صالح12813

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.71تطبيقيسلطان نعيم معاط سلطان12814

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 74.86علميسلمان احمد سلمان ناصر12815

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.71ادبيسلمان ثامر جمال ؟مر12816

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 63.71ادبيسلمان ثامر جمال كمر12817

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.00تطبيقيسلمان جبار محمد كعيد12818

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.29ادبيسلمان جبل سلمان جودة12819

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.71تطبيقيسلمان حسين اعناية ناصر12820

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 74.29احيائيسلمان سلطان عطشان خفي12821

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 62.29ادبيسلمان صباح محمد محي الدين12822

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 60.14علميسلمان عبد نجم وران12823

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 77.14علميسلمان علي سلمان موسى12824

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيسلمان عمران موسى حسين12825

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.86احيائيسلمان كامل عناد مظلوم12826

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيسلمان محمود سلمان حمود12827

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 65.17ادبيسلمى جبار عباس علي12828

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43احيائيسلمى حامد عبدالوهاب محمد12829

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 82.17علميسلمى سامي قاسم محمد12830

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.14ادبيسلمى علي عبد اللطيف جاسم12831

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيسلمى محمود عياده مخلف12832

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 75.29علميسلمى وعد راجح مسعود12833

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.29تطبيقيسلوان اكرم نجم عبدهللا12834

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.67ادبيسلوان حجي حسين الياس12835

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.29تطبيقيسلوان حسن منيهل عطيه12836

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 70.14ادبيسلوان سرحان ياس حسين12837
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 76.14احيائيسلوان عبدالخضر محسن خضير12838

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.00ادبيسلوان عبدالكريم عبدالفتاح عطية12839

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 74.29تطبيقيسلوان عماد عبد الجبار جاسم12840

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 70.57تطبيقيسلوان فاهم مطشر حنون12841

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00علميسلوان قحطان جبار عطية12842

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيسلوى احمد عبد الرضا زغير12843

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.00احيائيسلوى باسم محمد شكور12844

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57احيائيسلوى حازم ساري محمد12845

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.43احيائيسلوى حاكم راجي شطنان12846

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.29احيائيسلوى خليل حامد ابراهيم12847

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.43ادبيسلوى رياض توفيق عبدالكريم12848

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 58.43احيائيسلوى طعيمه سلمان برع12849

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 66.29احيائيسلوى عزام احمد معروف12850

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.14تطبيقيسلوى عالء الدين حسين علي12851

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 74.71ادبيسلوى علي عباس حبيب12852

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.14علميسلوى محسن صالح عواد12853

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائيسلوى محمد صالح فرحان12854

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيسلوى هاشم مهدي حمزة12855

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 70.43علميسليم صالح حامد علي12856

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.29ادبيسليم عباس سليم حسين12857

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.43ادبيسليم عبد زيد خريف دوير12858

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.00تطبيقيسليم عبدالجليل عبدالكريم عبدهللا12859

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 56.43احيائيسليم نعيم حسان نعمه12860

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 62.43علميسليمان انيس سليمان طه12861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.29ادبيسليمان خيرهللا عبدالجليل ثنيان12862

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.00ادبيسليمان عبدالحكيم احمد عبدالرحمن12863

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.57تطبيقيسليمان محمد سليم رحيل12864

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.00تطبيقيسليمان يونس قاسم سمو12865

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 67.57ادبيسليمة ساجت سوادي عباس12866

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.14علميسليمه سعد عبيد جاسم12867

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.14احيائيسما تكليف نافع مكي12868

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 65.14احيائيسما ثائر خليل ابراهيم12869

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.14احيائيسما حسين خضير حسين12870
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قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86ادبيسما رجب راشد فنر12871

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.00احيائيسما سامح محسن موسى12872

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.71تطبيقيسما سامي حمود علي12873

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيسما سعد عبداالمير ابراهيم12874

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 70.57احيائيسما صفاء عبدهللا محمد12875

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.71ادبيسما عبد علي طعمه زاير12876

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.00ادبيسما عبدالكريم عزالدين محمد12877

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 62.29تطبيقيسما عبدالكريم فرمان الطيف12878

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيسما عداي علي حسين12879

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيسما غانم سلمان نايف12880

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.43علميسما فاروق فؤاد علي12881

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.29ادبيسما قاسم جاسم ناصر12882

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيسما ليث حسين خماس12883

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيسما ليث سلمان شهاب12884

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.00ادبيسماء اسعد مجيد ناصر12885

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.86ادبيسماء تحسين عبد حمادي12886

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميسماء حازم محمد فاضل12887

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.14علميسماء حسن داخل مرهون12888

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميسماء خالد جاسم محمد12889

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.00احيائيسماء سعد عزيز عبدالوهاب12890

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.57احيائيسماء طالل رفعت عثمان12891

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 62.00ادبيسماء عبد الكريم جاسم ناصر12892

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيسماء علي نجم جبار12893

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيسماء مشيوح عبدهللا عبادة12894

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.00احيائيسماء مضعن سلمان يوسف12895

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 73.86احيائيسماء يعرب حميد مهدي12896

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 65.00علميسماح باسم عبدالمنير حسين12897

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.00تطبيقيسماح باسم قاسم محمد12898

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 79.50علميسماح ثامر سعيد حمد12899

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.43علميسماح جالل جاسم خميس12900

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.14احيائيسماح حسن عبد الحميد جعاطه12901

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57احيائيسماح حميد هداب علي12902

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيسماح حياوي محيسن منصور12903
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 79.14احيائيسماح خميس جوير جاسم12904

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميسماح رحمن حسن علي12905

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43ادبيسماح ستار صافن شنان12906

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميسماح سرحان سلمان ناصر12907

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.86احيائيسماح علي حسن عياده12908

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.71ادبيسماح علي حسين حمزة12909

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.43ادبيسماح علي لطيف جاسم12910

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 74.14احيائيسماح علي محمد حسن12911

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.29ادبيسماح مهدي زغير وهيب12912

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.14احيائيسماح هادي خلف جاسم12913

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.14ادبيسماح وميض ناصر كاظم12914

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14علميسمارة سمير سليمان داود12915

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.29ادبيسماره جواد كاظم حمزه12916

قسم الفلك والفضاء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57تطبيقيسمانة محمود عبد االمير هاشم12917

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميسمانه محمد ابراهيم اسماعيل12918

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيسماهر خليل نايف فارس12919

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.71ادبيسمر احمد صالح مهدي12920

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.57تطبيقيسمر اكرم شرشاب معيوف12921

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميسمر جعفر خريبط عبدهللا12922

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.43علميسمر جهاد كاظم عطيه12923

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.86احيائيسمر خالد قادر رجب12924

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.00ادبيسمر سعد مالك طه12925

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميسمر صبيح محمد قاسم12926

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43تطبيقيسمر صالح حسن خضر12927

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.43تطبيقيسمر عبد االمير عطيه عبد12928

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71ادبيسمر عبدالقادر بخيت هيالن12929

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميسمر عدنان حكمان عبد12930

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 56.14ادبيسمر عالء جواد كاظم12931

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.00ادبيسمر علي اسماعيل ظاهر12932

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 77.00ادبيسمر علي حسين صبحي12933

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.86احيائيسمر علي عبدالحسين صيوان12934

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.14ادبيسمر فاضل عبدالزهره عباس12935

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 75.43علميسمر ماجد جميل شبيب12936

866 من 392صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.14احيائيسمر مازن محسن جبار12937

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيسمر محمد عواد خشان12938

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 75.29احيائيسمر محمدباقر قاسم حسين12939

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 79.14ادبيسمر ناصر طالك صحن12940

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.29ادبيسمر نجم عبيد هاشم12941

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 58.71احيائيسمرقند عباس فاضل ابراهيم12942

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.14احيائيسمى صباح سلطان عجيل12943

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.57علميسميا محمود كريم حميد12944

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيسمية حسن حميد عبيد12945

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.86احيائيسمية حسين رحمان خلف12946

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائيسمية حيدر حسون هادي12947

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 74.71ادبيسمية طه خلف حديد12948

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.29علميسمير ابراهيم عاصي الصيمري12949

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 74.14تطبيقيسمير اسماعيل عزيز قدوري12950

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبيسمير ثاير مجيد حسين12951

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 64.43ادبيسمير حجي عبدالكريم عليوي12952

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.71علميسمير رحيم احمد عثمان12953

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.14علميسمير علي سمير يونس12954

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86احيائيسمير غانم دانوك عبود12955

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 83.14علميسمير غانم عباس سعد12956

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.29ادبيسمير فاضل حسين حبيب12957

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.43ادبيسمير محمد سعد عبيد12958

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيسمير محمد صالح مهدي12959

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.29تطبيقيسمير نجم عبد عريم12960

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.57تطبيقيسميرة صادق جعفر حسن12961

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.71تطبيقيسميره توفيق لفته فهد12962

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.86احيائيسميره حسين علي محمد12963

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29علميسميره صالح عواد عباس12964

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.14احيائيسميره عطاهللا خلف محمود12965

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيسميره وريا مولود اسعد12966

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.57احيائيسميه احمد زعيان لطيف12967

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيسميه جبار عبدهللا كاظم12968

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.00تطبيقيسميه حسن عثمان علي12969
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.14احيائيسميه حسين عبد عيسى12970

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيسميه خضر عباس مطلك12971

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيسميه ذياب غانم حسين12972

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيسميه صباح شمخي جبر12973

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيسميه عامر حسن عليوي12974

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.43تطبيقيسميه عبدالزاق كاظم ناصر12975

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.29احيائيسميه فيصل جميل مزهر12976

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29احيائيسميه محمد حسن علي12977

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.86احيائيسميه محمد حسين علي12978

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 63.43احيائيسميه محمد محمود فرحان12979

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.43احيائيسميه منصور كاظم دخيل12980

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14احيائيسميه يوسف احمد علي12981

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علميسنا احمد عبدالسالم علي12982

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.14احيائيسنا زياد ممتاز محمد ازهر12983

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 74.43علميسنا عبدالعزيز عبداللطيف زيدان12984

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيسنا عبدالكريم عباس علي12985

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.57علميسناء حمزه صالح مهدي12986

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 66.43ادبيسناء سعد عبد زيد عريبي12987

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.57احيائيسناء سعد نجم عبادي12988

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 71.14ادبيسناء سالم فرحان هادي12989

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 64.57تطبيقيسناء ضياء سالم عبيد12990

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 62.00ادبيسناء طلب هزاع السرحان12991

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43ادبيسناء علي حسين عاتي12992

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيسناء قاسم ابراهيم علي12993

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.29احيائيسناء كامل حمزه طخاخ12994

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 57.00علميسناء نهاد سعدي رميض12995

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيسنار احمد ناصر عويد12996

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71ادبيسناري سعد علي حمود12997

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.86تطبيقيسناريا عمر جبار قادر12998

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيسنان احسان ابراهيم حسن12999

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائيسنان به ختيار يونس ابراهيم13000

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 74.29ادبيسنان حامد دراي ملوح13001

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71تطبيقيسنان نصير خليل محمد علي13002
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قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57ادبيسند رعد حمدان لطيف13003

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 83.00ادبيسندريال احمد عبد الكريم عبد الكريم13004

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.29ادبيسندس حاجم دحام مجول13005

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 69.86علميسندس حسن حيدر رضا13006

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.29احيائيسندس حمزة حسين محمد13007

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.14ادبيسندس علي جهاد ناصر13008

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 88.57علميسندس علي حسين علي13009

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 79.14علميسندس محسن علي تايه13010

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.43ادبيسندس محمد بشير مهدي13011

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 62.29ادبيسندس محمد عطية مهيري13012

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميسندس محمد محي محمد13013

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.43احيائيسندس ناجي لفته شندي13014

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71تطبيقيسندس وليد مجيد كسار13015

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 60.57احيائيسندس يوسف هيالن جواد13016

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيسنكر يوسف محمد رحيم13017

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيسنور حسين محمد عزيز13018

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.86ادبيسنور عبدالصمد عزيز حمد13019

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 76.71احيائيسنيه اسامه عبدالقادر عزالدين13020

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 80.33ادبيسه رباز قادر خالد حمد13021

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.43احيائيسها حسن فاضل جبر13022

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 57.71ادبيسها زاهر كاظم جواد13023

عام- كلية القانون - جامعة بابل 63.14ادبيسهاد حكمت عبيد المحمد13024

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.43علميسهاد حمزة كاظم حبيب13025

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميسهاد داود سلمان شاهين13026

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميسهاد دهام عبود عواد13027

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 59.43تطبيقيسهاد علي عبد السادة محمد13028

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.71ادبيسهاد فالح عبد الحسن حسين13029

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميسهاد كفاح حسين علي13030

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.57احيائيسهاد محمد عباس فاضل13031

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 60.43ادبيسهاد وليد حسين علي13032

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.14احيائيسهام حسين يحيى عبد13033

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.43ادبيسهام حمد محمد ناصر13034

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 67.33ادبيسهام سليمان سريح اسماعيل13035
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عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 78.14علميسهام شهيدعطب عطيه كهيه13036

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.29ادبيسهام طه اومر مام شيخ13037

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميسهام عبد المهدي عبد الصاحب مسير13038

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 65.29علميسهام عبد علي عبد االمير حبيب13039

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.14ادبيسهام منتصر فاروق نصيف13040

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيسهام نوري سليمان محمد13041

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.14احيائيسهر عبداالمير علي زوين13042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 65.71ادبيسهر علي كاظم سهر13043

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.00احيائيسهر مرتضى رحيمه شريف13044

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميسهى جعفر صالح جاسم13045

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.29علميسهى حازم صالح احمد13046

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71علميسهى حيدر حبيب عبدالجليل13047

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.43احيائيسهى خالد حامد مرعي13048

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 66.43علميسهى داود سليمان محمد13049

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.29تطبيقيسهى سعيد عبيد عناد13050

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيسهى سالم يونس صبيح13051

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57علميسهى صبري خضير خليفة13052

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.14ادبيسهى ضياء الدين محسن خزعل13053

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيسهى طراد ساجت زغير13054

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيسهى كاظم عبد الحسن عليوي13055

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.43ادبيسهى كريم قاسم شالكي13056

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميسهى محسن خليل الطيف13057

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.14ادبيسهى محمد اسماعيل جواد13058

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29علميسهى محمود شاكر نعمه13059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.29ادبيسهيبة عصمت عبدالغني الياس13060

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29علميسهير سلمان علي نوفل13061

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.57احيائيسهير عبدالمجيد عبدهللا حمادي13062

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.43علميسهير كاظم خشين لبيد13063

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائيسهيل سامر محمد ابراهيم13064

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.57ادبيسهيل شيت حسن يونس13065

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيسهيل علي عبد اللطيف عبد الرضا13066

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميسهيل منقذ محمود عبدالرزاق13067

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.90احيائيسهيله زيد محمد جواد سلطان13068
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29احيائيسهيله عبدالواحد مهدي عبيد13069

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00علميسهيله كامل صاحب مردان13070

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.00ادبيسهيله نوير بشون العايش13071

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.14علميسوران احمد حسين قهرمان13072

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 88.86علميسوران خورشيد رشيد كريم13073

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 65.33علميسوران محمود خالد غالم13074

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.71تطبيقيسوزان خالد نوري عباس13075

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.14ادبيسوزان خير هللا رشيد قادر13076

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.43احيائيسوزان ضياء عبدهللا مضحي13077

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.00احيائيسوزان عادل عبدالحمن علي13078

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 69.14احيائيسوزان عبد الكريم عفريت كريم13079

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.43احيائيسوزان محمد هادي محمود13080

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.67ادبيسوزان مخلص شكري حميد13081

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.71علميسوزان هادي حنون حمزه13082

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.14ادبيسوسن احمد جاسم محمد13083

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيسوسن جليل محمد اسماعيل13084

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيسوسن رشيد نوري احمد13085

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.71علميسوسن صالح سلمان راضي13086

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيسوسن عبد الكاظم جمعه نثر13087

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائيسوسن عدنان صليل شالل13088

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.17علميسوسن قاسم كاظم جمعة13089

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.14احيائيسوسن كريم عبيد عكسر13090

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميسوسن محمد زكي حمد احمد13091

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 66.86احيائيسوسن مصطفى خضر شكور13092

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.29ادبيسوسن نصيف جاسم محمد13093

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.14احيائيسوالف سرمد هاني فارس13094

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 65.43ادبيسوالف سليم حسين علوان13095

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.57احيائيسوالف صالح محمود خضر13096

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.71تطبيقيسوالف علي عبدهللا مشنن13097

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 78.43ادبيسوالف غازي علوان ماضي13098

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائيسوالف مازن احمد امين13099

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.86احيائيسوالف ناصح مصطفى محمود13100

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.71علميسولين ساجد عبيد رشيد13101
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.71احيائيسيبر صديق محمد حميد13102

قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.14ادبيسيد احمد ضياء محمد محسن13103

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71ادبيسيروان جودت غائب زوراب13104

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.71علميسيروان طه سلطان جارهللا13105

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 60.54احيائيسيروان عبدهللا عبود علي13106

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.71ادبيسيروان فرحان سليمان داود13107

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.14علميسيروان كامل ابراهيم غفور13108

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 90.86علميسيف احسان محمد حمزة13109

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.14علميسيف احمد جاسم عبيد13110

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.86تطبيقيسيف اسعد دحام محمد13111

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.14ادبيسيف اكريم جاسم حمادي13112

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 61.14تطبيقيسيف االسالم خليل ابراهيم خلف13113

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 70.43احيائيسيف الدين احسان جليل حسين13114

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.57ادبيسيف الدين ازرق حموده جريمه13115

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14علميسيف الدين جاسم محمد عبيد13116

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.43ادبيسيف الدين جبار قاسم كرم13117

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.71ادبيسيف الدين جواد كاظم عبد13118

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 76.57علميسيف الدين حيدر طالب طعمه13119

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.71علميسيف الدين خليل ابراهيم كاظم13120

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيسيف الدين سعد حامد علي13121

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.00تطبيقيسيف الدين سعد كريم نجم13122

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43ادبيسيف الدين سعيد جابر حسوني13123

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.29ادبيسيف الدين صالح مهدي جاسم13124

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.57احيائيسيف الدين طه وليد طه13125

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.71تطبيقيسيف الدين عبدهللا فتحي سلطان13126

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.57علميسيف الدين عصام محمد سراج الدين13127

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 78.57علميسيف الدين علي حسين عامر13128

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيسيف الدين علي حسين عبدهللا13129

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00احيائيسيف الدين علي خضير نعيس13130

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.00ادبيسيف الدين علي طعمة صالح13131

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 59.86ادبيسيف الدين علي محمد ساجر13132

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميسيف الدين علي مهدي صالح13133

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00احيائيسيف الدين فراس هاني عبدهللا13134

866 من 398صفحة 
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قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.57تطبيقيسيف الدين فرحان عبدالصمد عبود13135

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.00تطبيقيسيف الدين لؤي سالم يونس13136

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيسيف الدين محمد درويش اطحير13137

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.86ادبيسيف الدين مهند فالح جابر13138

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.57تطبيقيسيف الدين نجاح مهدي موسى13139

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيسيف الدين نجم عبد كاظم13140

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.00تطبيقيسيف الدين نظام علي احمد13141

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميسيف هللا فيض هللا عطاء هللا اسماعيل13142

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 70.29علميسيف اياد صبيح حسن13143

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.00تطبيقيسيف أيوب ميخائيل ميناس13144

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.29ادبيسيف باسم جابر سلمان13145

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.57ادبيسيف ثاير عبد االمير محمود13146

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميسيف جابر راضي جواد13147

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيسيف جاسم رمضان رجب13148

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.00تطبيقيسيف جاسم محمد خضير13149

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 85.43علميسيف جليل هادي واوي13150

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 73.57علميسيف حامد منصور عيسى13151

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.71علميسيف حبيب فرهود حسن13152

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.86ادبيسيف حسن جمعه حسون13153

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.71ادبيسيف حسن زيدان خلف13154

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 83.71علميسيف حسين تركي عبدعلي13155

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيسيف حسين حمود مديد13156

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29تطبيقيسيف حسين عبود علي13157

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.71علميسيف حسين علي جواد13158

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيسيف حسين علي كاظم13159

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.50علميسيف حسين نوام هادي13160

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.57ادبيسيف حمزه عبد الحسين راضي13161

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 66.00احيائيسيف حميد علي لفته13162

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 64.29علميسيف حيدر اعنيد يرموز13163

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 68.14تطبيقيسيف خالد عبد الستار رشيد13164

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.14ادبيسيف خالد فزع سوادي13165

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.86ادبيسيف خضير حسين عباس13166

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميسيف خضير علي ناصر13167
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00علميسيف خيري صالح عايد13168

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 71.00ادبيسيف رشيد حميد محمود13169

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميسيف رياض صاحب كمهان13170

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.71ادبيسيف زهير محمد جاسم13171

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميسيف زياد طارق عبد الرسول13172

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 70.86تطبيقيسيف ساري صبر مفتن13173

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.14علميسيف ستار سيابخش حسين13174

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.57ادبيسيف سعد جاسب حميد13175

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيسيف سعد سوادي صالح13176

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.29تطبيقيسيف سعد عبد جازع13177

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.57ادبيسيف سعد علي عباس13178

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.71ادبيسيف سعد محسن جاسم13179

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيسيف سعد محمد شهاب13180

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبيسيف سالم مجهد سباح13181

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 72.14احيائيسيف سلمان عامر ابراهيم13182

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.14ادبيسيف سلمان عمران جبار13183

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيسيف سمير عبدالقادر رشيد13184

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 73.00ادبيسيف شاكر كواد حماد13185

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميسيف صبار ثامر علبجي13186

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.00ادبيسيف صفاء قاسم السعدي13187

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.86تطبيقيسيف صالح سعيد جايد13188

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 72.71علميسيف صالح عويد جبار13189

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29احيائيسيف طارق عبدالغني جواد13190

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيسيف ظافر صبار برهي13191

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.86احيائيسيف عادل عبدالحليم عبدهللا13192

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيسيف عايد عاشور ابريسم13193

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيسيف عباس جواد عبد علي13194

قسم تقنيات المعلومات والمكتبات- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيسيف عباس قادر نادر13195

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.29تطبيقيسيف عبد االمام علي ناصر13196

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43تطبيقيسيف عبد هللا مسلم جادر13197

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميسيف عبد الهادي حسين طاهر13198

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71احيائيسيف عبدالحسين وهاب عريان13199

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.00علميسيف عبدالرضا علي عباس13200

866 من 400صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 87.86احيائيسيف عبدالسالم احمد محمد13201

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 70.00ادبيسيف عبدالسالم محمود صالح13202

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.29ادبيسيف عبدالكريم طه عاشور13203

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميسيف عبيد حمد صالح13204

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.71ادبيسيف عبيد يونس علي13205

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 63.86ادبيسيف عدنان جميل مهدي13206

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيسيف عدنان حامد سعيد13207

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيسيف عزيز محمد اسود13208

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43تطبيقيسيف عطاللة خلف محمود13209

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.71تطبيقيسيف عطية صالح محيميد13210

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 71.57ادبيسيف عطية علي حمد13211

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.57تطبيقيسيف عالء عبدالحسن قاسم13212

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيسيف عالء لطيف درب13213

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيسيف علي ابراهيم احمد13214

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيسيف علي احمد عبيد13215

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميسيف علي جهاد عبيد13216

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.43علميسيف علي حسين عبد13217

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.14احيائيسيف علي خنياب سلمان13218

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط 58.14علميسيف علي رشيد كلكول13219

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبيسيف علي سلمان كاظم13220

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيسيف علي صالح عبد13221

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.71احيائيسيف علي صبحي قاسم13222

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.43علميسيف علي عباس حسن13223

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.57احيائيسيف علي عبد الحسين عوده13224

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.43احيائيسيف علي عدنان عبادي13225

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14تطبيقيسيف علي فارس محسن13226

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.86ادبيسيف علي فرحان دويج13227

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.14ادبيسيف علي محمد شهاب13228

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.86ادبيسيف علي مزهر رحيم13229

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 61.57ادبيسيف عماد درعم جبار13230

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 84.71علميسيف عناد خليف جالوغ13231

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 81.43علميسيف عواد خليف فريح13232

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 75.43ادبيسيف عواد دهيش سيد13233

866 من 401صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.14احيائيسيف فاضل عبيد حسن13234

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبيسيف فؤاد عبد هللا سويدان13235

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميسيف قاسم علوان ابراهيم13236

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.43تطبيقيسيف كاطع حسين حسن13237

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43تطبيقيسيف كاظم خزعل جواد13238

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 70.29ادبيسيف كاظم زبون بادي13239

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.43احيائيسيف كريم عبد علي محمد13240

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميسيف كريم علي خرنوب13241

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علميسيف كريم محسن جاسم13242

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيسيف ماهر احمد عبدهللا13243

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 71.14احيائيسيف محمد اياس شهاب13244

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 78.00ادبيسيف محمد جاسم محي13245

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.14ادبيسيف محمد حمزة محمد13246

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميسيف محمد حميد علي13247

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71ادبيسيف محمد ستار محي13248

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 68.57ادبيسيف محمد عباس جاسم13249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 60.86ادبيسيف محمد علو غضبان13250

قسم المواد- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.57احيائيسيف محمد كاظم صيوان13251

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.86احيائيسيف محمود حبش ابراهيم13252

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 85.71علميسيف مزاحم عبد الحليم صالح13253

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.71احيائيسيف معد خليفه عبدالكريم13254

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 87.43تطبيقيسيف مهند محسن عبدالحسين13255

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 89.86احيائيسيف مهند هادي عبدعلي13256

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 60.43تطبيقيسيف موحان عبيس علي13257

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيسيف موسى عجيل مطير13258

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيسيف مؤيد هادي حسين13259

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.00تطبيقيسيف ميثم عبدالرسول عباس13260

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 92.71احيائيسيف نصر محمد احمد13261

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميسيف نوري ابراهيم علي13262

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 74.00علميسيف هيثم حلواص جحالي13263

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86تطبيقيسيف وليد خالد حسن13264

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.57علميسيف وليد شهاب جرجيس13265

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00احيائيسيف يزن سليمان داؤد13266
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.14احيائيسيفان عثمان ابو زيد سيروان13267

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 56.29ادبيسيما كريم حسن احمد13268

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29ادبيسيماء طالب عودة يوسف13269

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.43تطبيقيسيماء علي بريج حمود13270

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 81.29احيائيسيماء فالح محمود عبد13271

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57ادبيسيماه عدنان فائق احمد13272

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57تطبيقيسيمون شابث ضيول منثر13273

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 75.29ادبيسيناء موسى حياوي عيسى13274

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.14احيائيسيناء ميثم حاظر خشف13275

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.86تطبيقيسيوف عبد الزهره صاحب محمد13276

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائيسيوه علي حسين ستار13277

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57علميسيؤال قاسم علي مزراب13278

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.71احيائيشاجوان دلشاد محمد احمد13279

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.71احيائيشاجوان عدنان جبار كاكه عبدهللا13280

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيشاجوان هاشم محمد قادر13281

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 73.00علميشاخوان محمد عبده محمدامين13282

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.00علميشادان عادل محمد توفيق13283

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.86علميشاديار ساالر حكيم احمد13284

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.57علميشادية لطيف ابراهيم عبد13285

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.00احيائيشاسوار احمد محمد رشيد13286

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 67.57ادبيشافي جسوم خلف محيسن13287

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57تطبيقيشاكر بشار منذر شاكر13288

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 91.71علميشاكر حاكم محمود كاظم13289

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيشاكر حبيب جابر عطيه13290

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43ادبيشاكر حمزه عبدالساده لفته13291

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.71علميشاكر سهر حسب غضب13292

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.14ادبيشاكر شريف احمد مصطفى13293

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيشاكر شمس محمود شبيب13294

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57احيائيشاكر مارد عبد ثامر13295

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71علميشاكر محمود صادق محمد13296

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.57احيائيشاكر مهدي مطر حمدان13297

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 74.57احيائيشاكر نعيم جواد كاظم13298

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 65.67علميشاكر هاشم محسن شاكر13299
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيشاكر هيال خضر عباس13300

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 79.43علميشاالو شوان صالح سعيد13301

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.14احيائيشام وليد نايف تركي13302

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 67.57ادبيشامل ابراهيم حسين صالح13303

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 70.14علميشامل رمضان كامل نادر13304

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.43احيائيشاه زنان محمد شعالن جاسم13305

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.33ادبيشاهر جومر حلو بكر جومر13306

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 70.57ادبيشاهر شامل صعب علي13307

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29ادبيشاهر فايز ظاهر وسمي13308

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.14علميشاهين خضر جابر محمد13309

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيشايه لطيف محمد هادي13310

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.71ادبيشبر عبد الوهاب راشد كاظم13311

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيشبير عبد الوهاب راشد كاظم13312

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.14تطبيقيشجاع زيدان خلف حمد13313

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71احيائيشجاع صباح عباس محمد13314

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيشجاع علي جمعه حسين13315

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيشجاع علي محمد يونس13316

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 72.71ادبيشجاع فائق حسين حمد13317

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 63.71ادبيشجاع نايف محمد صبحي13318

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيشجن شيت ابراهيم حديد13319

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 70.29علميشجى شعالن زبون صبر13320

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.57علميشجى محمد جميل يوسف13321

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.14ادبيشحاذه محمد سلطان فرج13322

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 67.14ادبيشدن حسام صادق جاسم13323

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيشدن قيس علي عبد هللا13324

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86احيائيشذى احمد حمود جاسم13325

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.00تطبيقيشذى باسم محمد فرحان13326

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيشذى حسين حنون جاسم13327

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 72.86احيائيشذى حميد حسن عاشور13328

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 72.29احيائيشذى خضر حسين الياس13329

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.00ادبيشذى خليل ابراهيم علي13330

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيشذى سعدون حمود الزم13331

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيشذى عباس مناحي عاشور13332
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.57علميشذى عالء راجي محسن13333

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.71ادبيشذى علي صدام سوادي13334

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.86تطبيقيشذى علي عبد الصاحب مسلم13335

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.71ادبيشذى فاضل عرسان ضيدان13336

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 78.43علميشذى قاسم سلمان مهدي13337

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقيشذى قاسم سويد حسين13338

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميشذى قاسم عزيز كاظم13339

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.29احيائيشذى قحطان محمود جاسم13340

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيشذى محمد هادي ماجد13341

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 77.43ادبيشذى ناهي أمان إدريس13342

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.50علميشذى هادي مخيف فارس13343

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.57احيائيشذى وليد مهدي حمزة13344

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.43احيائيشرف الدين خالد مشرف على هللا13345

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 63.86علميشرمين جوامير حميد معروف13346

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبيشرمين عبدو عمر عبو13347

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.00ادبيشروق احمد سلمان هميم13348

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.14احيائيشروق احمد كاظم شنان13349

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.29ادبيشروق حسن جليب عباس13350

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14احيائيشروق حسين عبدعلي محمد13351

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائيشروق رعد محمد صالح13352

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.14احيائيشروق شاكر محمود عبدهللا13353

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00ادبيشروق ضياء عبدالكاظم عبدالحسن13354

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 60.43ادبيشروق عادل عبد رحيم13355

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيشروق عبدالزهره خضير مضخور13356

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.57احيائيشروق علي جابر نعمه13357

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.43علميشروق علي حسن عبد هللا13358

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 82.71احيائيشروق علي عبد حسن13359

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 78.57احيائيشروق مثنى خلف هللا سلومي13360

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.43ادبيشروق محسن مفرود طحم13361

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.00تطبيقيشروق مهدي حميد عبد13362

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 70.86احيائيشريفة جعفر محمديونس حسين13363

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.57علميشريفة حامد حبيب محمود13364

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 69.43ادبيشريفه احمد عبد مطرود13365
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.00تطبيقيشريفه حسين منهل مشاحي13366

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبيشرين صعب جامل محمد13367

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43ادبيشريهان منتصر حسن نوري13368

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43تطبيقيشعالن اورنس عبد رشيد13369

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.86ادبيشعالن حسين محل ختالن13370

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 74.57احيائيشعالن حميد حسين خضر13371

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيشعيب اياد خضر عزالدين13372

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.43تطبيقيشعيب عماد خليل محمد13373

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.57علميشعيب محمد علي يوسف13374

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيشعيب محمود فرحان عناد13375

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيشعيب هاشم فاضل موسى13376

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.43ادبيشفاء احمد عبدهللا علي13377

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.29ادبيشفاء احمد غضبان حمد13378

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيشفاء اسماعيل خليل محمد13379

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.00احيائيشفاء حسن نجم عبد13380

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14احيائيشفاء حمزة عبد هللا طعمة13381

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57تطبيقيشفاء سعد اسماعيل نعمه13382

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 72.14احيائيشفاء شريف مكطوف كاظم13383

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.43احيائيشفاء شكر محمد امين حسن13384

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 64.14احيائيشفاء عامر طعمه حميد13385

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 77.29ادبيشفاء عبد الحسين كريم بريسم13386

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.14ادبيشفاء علوان دوهان كاظم13387

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيشفاء كاظم مهدي مصارع13388

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.57ادبيشفاء محمد رضا محسن13389

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.86علميشفاء ياسين مزهر حسين13390

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.43ادبيشفق كريم كاظم محمد13391

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.43تطبيقيشفق موفق خليل رشيد13392

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.71ادبيشفيق توفيق شريف محمود13393

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 73.29احيائيشكر محمود حضيري عبد هللا13394

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.71علميشكر محمود شاكر عبداللطيف13395

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.71ادبيشكران صدام كريم سلمان13396

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيشكران عباس عبدالسميع عبدالعباس13397

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 63.43احيائيشكران عبداالمير مجيد حسن13398
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43احيائيشكران يوسف حاجم صحين13399

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.29احيائيشكرية رمزي فاضل الياس13400

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.29احيائيشكرية سعود محمد سعيد احمد13401

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.57ادبيشكرية عبدالكريم قدو محمد13402

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيشكريه حبيب علي حمزه13403

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 77.86علميشلير جالل كريم ولي13404

قسم البستنة- كلية الزراعة - جامعة كركوك 63.17علميشلير رشيد سعيد قادر13405

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 63.43احيائيشمس احمد سعيد محمد13406

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.29احيائيشمس احمد شفيق احمد13407

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14احيائيشمس احمد صبيح احمد13408

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 58.57تطبيقيشمس احمد ولهان فليح13409

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57احيائيشمس اسعد رزوقي كاظم13410

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.57ادبيشمس االصيل رافع خميس بديوي13411

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيشمس الحسين ضياء ادريول غضبان13412

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.43احيائيشمس الضحى جليل عكاب سلمان13413

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.43تطبيقيشمس العصمة تيسير داود نيسان13414

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.71ادبيشمس براق سعد محمود13415

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيشمس جعفر عبد الصمد عبد هللا13416

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 72.57احيائيشمس حسن محمود عويد13417

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57احيائيشمس حسين سامي حسين13418

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.14ادبيشمس حيدر حسين علي13419

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 89.57احيائيشمس خالد حسن حمد13420

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 87.05احيائيشمس رائد محمود يعقوب13421

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.43تطبيقيشمس رشاد مزهر عبد13422

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 75.29علميشمس زهدي طه يونس13423

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيشمس عامر عبد علي13424

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 57.57ادبيشمس عبد االمير حميد نوري13425

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.57احيائيشمس عبد الخالق فليح عبد الحسن13426

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.43ادبيشمس عبد الناصر حازم حواس13427

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.14احيائيشمس عبد عون خضير محمد13428

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 68.57احيائيشمس عبدالكريم نجم عبدالكريم13429

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.57تطبيقيشمس عالء حسين طه13430

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيشمس عالء حسين علي13431
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71علميشمس عيسى ابراهيم خضر13432

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.14احيائيشمس لؤي صادق محمد علي13433

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيشمس محمد جاسم محمد13434

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيشمس محمد حسين عجيل13435

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.14تطبيقيشمس محمد رشم عليوي13436

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علميشمس محمد شاكر حسن13437

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 71.86احيائيشمس محمود طارق جاسم13438

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.14تطبيقيشمس مهدي ناجي عليوي13439

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.43احيائيشمس نعمان عبد السالم عباس13440

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.86احيائيشمس نهاد فاضل حسن13441

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.14ادبيشموس جبار طاهر ياسين13442

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 77.71ادبيشموس حياب طالب حسين13443

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.14ادبيشموس رياض صبري موحي13444

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 62.00تطبيقيشموس لؤي احمد طالب13445

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57تطبيقيشنك غريب محمد امين احمد13446

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.29ادبيشنو سردار عبدهللا حميد13447

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 70.57علميشنو فاضل محمد سعيد قهرمان13448

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.86احيائيشنو لقمان نجم الدين توفيق13449

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.29ادبيشنين جايز شنين عبود13450

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.00علميشه بول عثمان شكور فارس13451

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيشهاب ابراهيم خلف عيسى13452

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبيشهاب احمد طه عبدهللا13453

قسم الرياضيات- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 66.00احيائيشهاب احمد عوده عكروك13454

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.43ادبيشهاب احمد قاسم سليمان13455

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 68.43تطبيقيشهاب احمد كاظم سالم13456

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقيشهاب احمد محمد حامد13457

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.29علميشهاب احمد مشير جالل13458

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14ادبيشهاب احمد نصيف جاسم13459

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.29تطبيقيشهاب جواد كاظم جري13460

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 75.29علميشهاب حميد شهاب احمد13461

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.71احيائيشهب سالم سعدون ويس13462

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيشهباء احمد محمد جاسم13463

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.57احيائيشهباء حسن خلف عبدهللا13464
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قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.57ادبيشهباء صالح داود خالد13465

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيشهد احمد حديد عارف13466

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.71احيائيشهد احمد طعمه عريبي13467

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.00احيائيشهد احمد عبد المنعم محمد13468

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.00احيائيشهد احمد عبدالحسين عبدمسلم13469

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.57احيائيشهد احمد عكيل مرشاك13470

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.43احيائيشهد احمد فرحان فتيح13471

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 60.86ادبيشهد احمد نومان عبود13472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيشهد انور ثامر حمود13473

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.71احيائيشهد ايهاب حمودي جبار13474

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 75.43علميشهد أحمد حسين مرزوك13475

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علميشهد باسم جبر سالم13476

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00علميشهد باسم حسين يوسف13477

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86علميشهد بهجت صعب عبدالرزاق13478

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيشهد ثامر شرقي محمد حسين13479

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.43ادبيشهد جاسب مطلك عليوي13480

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.14ادبيشهد جاسم حسن لفته13481

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيشهد جاسم عكار حيدر13482

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.86ادبيشهد جاسم محسن كزار13483

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14ادبيشهد جاسم محمد علي13484

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيشهد جاسم محمد موزان13485

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.43احيائيشهد جبار فاضل صالح13486

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.29علميشهد جمال برتو عبدهللا13487

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.29علميشهد جمال عبد فاضل13488

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29احيائيشهد جمعه كمر علي13489

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علميشهد جميل ابراهيم يونس13490

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيشهد جواد كاظم عجيل13491

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.86احيائيشهد جودت كاظم حسين13492

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 80.57ادبيشهد حازم مخلف كاظم13493

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.14ادبيشهد حسب خضير شنون13494

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 59.00ادبيشهد حسن سعدي ابراهيم13495

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميشهد حسن فاضل محمد13496

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.86ادبيشهد حسن فليح حسن13497
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قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيشهد حسين علي حسن13498

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.43ادبيشهد حسين محسن خضير13499

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.57ادبيشهد حكمت عبدالحسين عباس13500

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.86احيائيشهد حمزه عباس علوان13501

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيشهد حمزه مهدي فطيه13502

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.00علميشهد حيدر كاظم مطر13503

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.57احيائيشهد خالد ابراهيم عودة13504

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 79.71احيائيشهد خالد جاسم محمد13505

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.57ادبيشهد خالد عزيز رجا13506

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 78.57احيائيشهد خالد كاظم عبد الحسن13507

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.14احيائيشهد خليل ابراهيم حنون13508

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 67.71احيائيشهد داود سلمان حسن13509

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 64.14ادبيشهد داود عبد علي داود13510

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43ادبيشهد رحيم عليوي مزبان13511

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيشهد رضا محمد غالم13512

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.86تطبيقيشهد ساجت جادر رواش13513

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.29تطبيقيشهد سالم جياد جواد13514

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.43ادبيشهد سالم يونس مرعي13515

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 58.29تطبيقيشهد سبع يوسف علي13516

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيشهد سعد طه جاسم13517

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.57ادبيشهد سعد عبد الحسين عليوي13518

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيشهد سعد عبدالحميد خميس13519

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.43احيائيشهد سعدون جواد كاظم13520

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 64.57ادبيشهد سعدي داود ابراهيم13521

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 64.71ادبيشهد سلمان شياع علوان13522

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29احيائيشهد شاكر حمدي حمزه13523

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 87.57علميشهد شامل احمد سليمان13524

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.29تطبيقيشهد شامل يحيى احمد13525

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيشهد صالح احمد محمود13526

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبيشهد صباح حافظ طالب13527

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيشهد صباح راضي عباس13528

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.00ادبيشهد صباح ساجت عبد الحسين13529

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.43احيائيشهد صالح فاضل علوان13530
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيشهد ضياء كظومي جاسم13531

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 61.71ادبيشهد طارق عزيز علي13532

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علميشهد طارق غريب رضا13533

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.57ادبيشهد طالل حاتم توفيق13534

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.00ادبيشهد طه احمد عبد العزيز13535

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14ادبيشهد ظافر بهاء حاجم13536

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.43احيائيشهد عادل حميد حسن13537

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.57ادبيشهد عادل حنون مهاوي13538

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.14احيائيشهد عادل عبيد مرزوك13539

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميشهد عامر علي عبد13540

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيشهد عايد حيال جيجان13541

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميشهد عبد الجليل سعد متاني13542

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيشهد عبد الرزاق عبد الرحمن كامل13543

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميشهد عبد الكريم عبد علي عبد13544

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيشهد عبد المير ابوالهيل حمود13545

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.71احيائيشهد عبداالله سهيل عبدهللا13546

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميشهد عبدالرحمان سليمان ميرزا13547

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيشهد عبدالرضا حسين عبود13548

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.29علميشهد عبدالكريم عطيه فيصل13549

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميشهد عدي فاروق عبدالكريم13550

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.29تطبيقيشهد عزت عبد الستار ناصر13551

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيشهد عقيد عبد جميل13552

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.71تطبيقيشهد عقيل سالم عبد الرزاق13553

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.86احيائيشهد عالء ناجي صالح13554

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.57ادبيشهد علي حسين عاصي13555

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.00تطبيقيشهد علي عبد الحسن كريم13556

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.71احيائيشهد علي قيس عبد الكريم13557

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.29تطبيقيشهد علي محمدحسن ثامر13558

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.14علميشهد علي محمود مخلف13559

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 85.00احيائيشهد علي مندوب حسن13560

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.43تطبيقيشهد علي نعمان عبد13561

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.00احيائيشهد علي هادي عالوي13562

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.00احيائيشهد عماد زغير منصور13563
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 71.43احيائيشهد عماد محسن قاسم13564

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.00علميشهد عمار عبد ابراهيم13565

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.71احيائيشهد عميد عبد فرهود13566

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.86ادبيشهد عيسى حمد عواد13567

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.29احيائيشهد عيسى حميد أبراهيم13568

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 69.43احيائيشهد غازي عويد جبر13569

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.71ادبيشهد غالي مبارك منشد13570

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.86ادبيشهد غانم عبدهللا حميد13571

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43احيائيشهد غانم محسن رشيد13572

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 74.29ادبيشهد فاضل طالب حيدر13573

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.86احيائيشهد قاسم ابراهيم جواد13574

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.00احيائيشهد قحطان داود سلمان13575

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيشهد كاظم علي مطر13576

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 73.00علميشهد كاظم عليوي بندر13577

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 64.00احيائيشهد كاظم نزال عكموش13578

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.57احيائيشهد كريم محمود شهاب13579

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.57احيائيشهد كمال حمزه نذير13580

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86علميشهد كمال عبد حسين13581

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.00احيائيشهد كنعان مسلم صدام13582

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيشهد ماجد حميد حسن13583

عام- كلية القانون - جامعة واسط 66.71ادبيشهد ماجد صالح عباس13584

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29علميشهد ماجد مظلوم هادي13585

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 82.86ادبيشهد ماجد ناظم شاهي13586

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.57احيائيشهد مازن شوكت نيشان13587

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43احيائيشهد مثنى عبد الحسن عبود13588

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.14احيائيشهد مجيد هالل راضي13589

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.57ادبيشهد محمد احمد عثمان13590

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علميشهد محمد ثابت شالل13591

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00علميشهد محمد جاسم عبدالحسين13592

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29احيائيشهد محمد حافظ رسن13593

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.57احيائيشهد محمد حسن عبد الصاحب13594

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.57احيائيشهد محمد عبد اللطيف ابراهيم13595

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيشهد محمد عبدالرضا حسن13596
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قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميشهد محمد موسى احمد13597

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميشهد محمد ندى عبدالعواد13598

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.86احيائيشهد محمود شكر صالح13599

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيشهد مشتاق محمد صالح13600

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.71احيائيشهد مصطفى نعمان يوسف13601

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 88.14تطبيقيشهد مطر عبد الحسن فنجان13602

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميشهد منير تقي صادق13603

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00ادبيشهد مهدي عبد الصاحب مهدي13604

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.29ادبيشهد مهدي محمد هادي13605

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علميشهد مهند عبد هاني حربي13606

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86احيائيشهد مهند محسن علي13607

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.43احيائيشهد موسى راضي جوده13608

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43احيائيشهد مؤيد جابر ناصر13609

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43علميشهد ناجي حسن حسين13610

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29ادبيشهد ناصر صالح حمد13611

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.14احيائيشهد نبيل سعدون طه13612

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.43ادبيشهد نبيل يحيى زكر13613

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.86احيائيشهد نجاح نعمان عبد علي13614

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.57علميشهد نمير خالد احمد13615

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 74.71علميشهد نمير عواد عبد13616

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.14ادبيشهد نورالدين خورشيد عزيز13617

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميشهد هادي حسين علي13618

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.86احيائيشهد هاشم فرهود صبيح13619

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.57ادبيشهد هالل حسين كركوش13620

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.17ادبيشهد هيثم فاضل عباس13621

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيشهد وليد خليل عالوي13622

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.43ادبيشهد يحيى خليل الدليمي13623

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.43احيائيشهد يونس احمد حميدي13624

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.57تطبيقيشهربان عبدالغني ياسين محمد13625

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 74.86احيائيشهربان نزار حسن كاطع13626

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميشهرزاد صباح جبر غافل13627

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 63.43احيائيشهالء احمد فياض احمد13628

قسم تقنيات الكترونيك- النجف /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.29احيائيشهالء اسعد صاحب عبيس13629
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيشهالء جاسب راضي جلوب13630

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.43علميشهالء حسن ابراهيم جياس13631

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.29ادبيشهالء حسن علي مظهور13632

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميشهالء حسن مجيد زغير13633

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيشهالء شاكر خضير عباس13634

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.71احيائيشهالء صالح مهدي منذر13635

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.43احيائيشهالء غازي عباس سلمان13636

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 79.71احيائيشهله دختر حمه رش توفيق13637

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 79.00علميشهيد حميد خليفة نايل13638

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيشهيد محسن خيون ذباح13639

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.57علميشوان فاضل رحيم عزيز13640

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43علميشوخان ستار علي صادق13641

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 58.57احيائيشوخان شيرزاد محمد صالح فقي13642

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43تطبيقيشوخان نجاة أسعد صادق13643

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.71علميشورش حميد مجيد ولي13644

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 64.86علميشونم كريم عباس صالح13645

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائيشويش منصور شويش ابراهيم13646

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 91.00علميشياع جبار فرهود جبر13647

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.29علميشيت احمد صالح خليفه13648

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 75.57ادبيشيخ صالح علي صالح13649

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.00تطبيقيشيخه احمد عباس داود13650

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.57ادبيشيروان جبار احمد امين13651

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.00علميشيروان حسن محمد هسن13652

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيشيرين حيدر احمد غالب13653

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.14ادبيشيرين رعد محمد نادر13654

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.57احيائيشيرين سالم محمد عباس13655

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 83.14احيائيشيرين سعيد احمد قادر13656

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29علميشيرين شاكر عبد فليح13657

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيشيرين عبدالواحد راهي حذيه13658

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.14ادبيشيرين عصام خضر محمد13659

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00ادبيشيرين علي عبدهللا علي13660

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 61.14علميشيرين علي محمد طاهر13661

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.43احيائيشيرين علي ولي محمد13662
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قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 60.14احيائيشيرين الزم فرج سهيل13663

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00تطبيقيشيرين نزار ناظم جاسم13664

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 76.57علميشيفان لطيف رضا محمد13665

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.57احيائيشيالن احمد محمد علي13666

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميشيالن رشاد ابراهيم عبد الجبار13667

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.29احيائيشيالن رياض حقي خليل13668

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.57تطبيقيشيالن محمد حميد رسولي13669

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 69.29علميشيالن محمد علي حمه13670

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.29علميشيماء احمد اسعد حمزة13671

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.71ادبيشيماء احمد حامد الحيالي13672

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.00تطبيقيشيماء احمد عبد الطيف13673

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.14ادبيشيماء احمد علي كاظم13674

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 64.43علميشيماء احمد يوسف محمود13675

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 88.71تطبيقيشيماء اكرام عزيز محمد13676

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.71ادبيشيماء اكرم عاصي رشيد13677

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 73.14علميشيماء اكرم محمد شيت13678

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.57ادبيشيماء ثائر فاضل عنجل13679

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.29احيائيشيماء جاسم شكور محمد13680

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبيشيماء جبار شويت عبو13681

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 75.71علميشيماء جبار علي محمد13682

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.57ادبيشيماء جميل تركي عطيه13683

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.57ادبيشيماء حامد حسين محمد13684

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.71تطبيقيشيماء حسن مالح حوشان13685

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00احيائيشيماء حسين ابراهيم احمد13686

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14علميشيماء حسين تقي رضا13687

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميشيماء حسين حسن عبد هللا13688

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57علميشيماء حسين علي حسين13689

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيشيماء حيدر صالح عبدهللا13690

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.14احيائيشيماء خالد مدهللا محمد13691

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 77.86علميشيماء خلف ابراهيم سبهان13692

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيشيماء خلف حماد خلف13693

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 67.43ادبيشيماء رحيم بدن حسين13694

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 65.43احيائيشيماء رعد زيدان جمعة13695
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيشيماء سامي احمد شيحان13696

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.43احيائيشيماء سعد فاضل سالم13697

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 62.00احيائيشيماء سعيد ناجي صالح13698

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيشيماء سليم حسين عباس13699

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميشيماء سهيل نجم عبدهللا13700

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 65.14احيائيشيماء سيف الدين كول محمد ولي13701

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 74.43احيائيشيماء شهاب احمد محمد امين13702

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.14احيائيشيماء صالح علي ساعد13703

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29علميشيماء صباح حاتم طاهر13704

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 77.00احيائيشيماء صباح عمر علي13705

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميشيماء طه ياسين خليل13706

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.71احيائيشيماء طيب طالب حمه خان13707

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.14علميشيماء عادل عبد الودود قاسم13708

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.14ادبيشيماء عبد الرحمن صالح خلف13709

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 67.00ادبيشيماء عبداالله علي صالح13710

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 59.00احيائيشيماء عبدالحكيم مصطفى عبدهللا13711

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.00احيائيشيماء عبدالرحيم صبار حسن13712

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.71ادبيشيماء عبدالزهره مهلهل جاسم13713

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71علميشيماء عبدالعظيم رحم عوده13714

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.14احيائيشيماء عبدهللا عطيه صالح13715

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 66.86علميشيماء عبدهللا غتران سحاب13716

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29ادبيشيماء عبدهللا فرحان عبدهللا13717

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00علميشيماء عدنان عتوي سعيد13718

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86علميشيماء عزالدين ابراهيم جاسم13719

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيشيماء عزيز كريم محمد13720

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.86تطبيقيشيماء علي حسين سريح13721

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيشيماء عيال اسماعيل صالح13722

قسم القران والتربية واالسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 71.57ادبيشيماء فاضل مزعل مهدي13723

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 63.71تطبيقيشيماء فؤاد موسى اكرم عبدهللا13724

قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة الموصل 84.86علميشيماء فيصل عواد مرعي13725

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.00ادبيشيماء فيصل محمد مزهر13726

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.29ادبيشيماء كاظم خضير ناصر13727

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.00احيائيشيماء كريم حسين رجا13728
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.71تطبيقيشيماء كريم صالح عبد الكريم13729

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00احيائيشيماء لفته زغير نجيب13730

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.71احيائيشيماء لقمان احمد حسن13731

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة الموصل 58.29علميشيماء مجيد عبود حطحوط13732

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.71احيائيشيماء محسن علي عيال13733

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 77.86علميشيماء محمد خلف مرهاش13734

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.14احيائيشيماء محمد صديق فخري محمد13735

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيشيماء محمد مدحت محمد13736

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.00علميشيماء محمد هادي فريح13737

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 76.00علميشيماء محمود ابراهيم محمود13738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيشيماء محمود عنفوص رشيد13739

قسم الصيانة والترميم- كلية االثار - جامعة سامراء 62.83ادبيشيماء مسعود خليل ابراهيم13740

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 78.43تطبيقيشيماء مطشر ناصر جبار13741

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 65.00احيائيشيماء مهدي قادر توفيق13742

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00احيائيشيماء موحي عودة جابر13743

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.43علميشيماء موسى محمد عبدهللا13744

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 76.29احيائيشيماء مؤيد ابراهيم عبد13745

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيشينى ناظم عبدهللا درويش13746

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبيشيني كمال عبدالرحمن كريم13747

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 58.57تطبيقيشيني يوسف حسين حسن13748

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.00علميصابر سمير ماذي عليوي13749

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 74.43احيائيصابر شاكر صابر عبد13750

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.43احيائيصابرين اياد هندول بهلول13751

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيصابرين ثامر حسن محمود13752

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيصابرين جابر عيسى محسن13753

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.43ادبيصابرين حميد رضيوي حسين13754

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيصابرين حيدر عبد محسن13755

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.71احيائيصابرين خضير عبدهللا علي13756

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 65.57ادبيصابرين داود سلمان احمد13757

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43تطبيقيصابرين راهي عواد ملوح13758

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.86احيائيصابرين رياض مكطوف خضير13759

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائيصابرين ستير جبوري مجحم13760

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 68.43ادبيصابرين سعدون ناصر موسى13761
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عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 77.29علميصابرين سفيح لهمود كاطع13762

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.14علميصابرين سالم عبد زيد عبدعلي13763

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00ادبيصابرين سليمان محي علي13764

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميصابرين شهاب احمد خليل13765

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.00ادبيصابرين صبري جابر عباس13766

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيصابرين صبري عيسى عباس13767

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيصابرين صبيح سعد زياره13768

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.14علميصابرين عبد كاظم سلمان13769

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.14احيائيصابرين علي حمزه جاسم13770

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.14احيائيصابرين علي عبد الزهره فياض13771

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.29تطبيقيصابرين علي محمد طعمه13772

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71علميصابرين عليوي مخيف محمد13773

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.43احيائيصابرين فاهم جدعان ياسر13774

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيصابرين كاظم جاسم نصار13775

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.43احيائيصابرين كاظم حميد الدهامي13776

قسم تقنيات المحاسبة- الصويرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 59.57ادبيصابرين محمد خلف حسن13777

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.71احيائيصابرين محمد سلمان عبود13778

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 75.00ادبيصابرين ياسين سلطان حسين13779

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.86ادبيصاحب جواد ادريس كاظم13780

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.14علميصاحب فاضل شنين مناحي13781

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.57احيائيصاحب مهدي صاحب حمد13782

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 72.33علميصاحب هاشم خيري عباس13783

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.00ادبيصاحب هاشم عبيد حجري13784

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 89.33علميصادق احمد عبدالحسين حسن13785

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 81.29احيائيصادق اكرم نعمة حمود13786

قسم االنتاج الحيواني- كلية الزراعة - جامعة المثنى 61.86علميصادق باسم عبداالمير عبدالعزيز13787

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 60.00تطبيقيصادق بدر خطار سرحان13788

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.14تطبيقيصادق جاسم محمد كاظم13789

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86احيائيصادق جبار عويد زاير13790

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.14ادبيصادق جبر نون فرحان13791

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيصادق جعفر جاسم عيدان13792

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14تطبيقيصادق جعفر صادق ايوب13793

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.43تطبيقيصادق جعفر عبد علي عبد الواحد13794
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.57تطبيقيصادق جعفر عبدالنبي ناصر13795

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائيصادق جعفر فليح حسن13796

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.43ادبيصادق جعفر هادي عريبي13797

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 74.00احيائيصادق جواد كطران كاظم13798

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيصادق جواد مرهون جدوع13799

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 83.14علميصادق حسن مهاوش نذير13800

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 92.00علميصادق حسين قاسم محمد13801

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.00احيائيصادق حمزه جمعه يحيى13802

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيصادق حمود مشكور حنتوش13803

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيصادق حيدر جعفر محمد13804

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيصادق حيدر حسن جاسم13805

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيصادق حيدر صادق حسين13806

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.43ادبيصادق حيدر قاسم محمد13807

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.71تطبيقيصادق داخل رحمه صالح13808

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.86ادبيصادق رشيد محيسن خليف13809

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.00علميصادق رعد صادق محمد13810

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.14علميصادق سليم محمد عمران13811

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيصادق شنان كشي جباره13812

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 64.71احيائيصادق صالح طه حسين13813

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيصادق صالح كريم عبد13814

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.43علميصادق طعمه محسن محمد13815

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.57ادبيصادق عبادي انشينش مركب13816

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.86احيائيصادق عبدالحسين جارهللا محمد13817

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيصادق عبدالحسين صخي كريمش13818

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيصادق عصام اسماعيل سلمان13819

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.00احيائيصادق عالوي صدام علك13820

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيصادق علي حياوي مسير13821

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 60.14احيائيصادق عمران عبود شفلح13822

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيصادق عمران موسى كاظم13823

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 63.57ادبيصادق قاسم عجيل عوده13824

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيصادق كاظم اتعيب فرج13825

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميصادق كاظم عطى عيسى13826

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.00تطبيقيصادق كاظم هامل جاسم13827

866 من 419صفحة 
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قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقيصادق كامل صادق كل اغا13828

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيصادق كامل كاظم عبد13829

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86احيائيصادق ليث حسين منخي13830

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.86ادبيصادق مثنى عماد خزعل13831

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.14ادبيصادق مجيد شناوه حسن13832

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.00تطبيقيصادق محسن جبار علي13833

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.00تطبيقيصادق محمد حبيب ظاهر13834

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.43احيائيصادق محمد محمد ابراهيم حسن13835

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.29ادبيصادق مطير اشحيت غليم13836

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.86احيائيصادق مهدي عبد عواد13837

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.14علميصادق نزار جبار راضي13838

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 70.43احيائيصادق نعيم غالي حاجم13839

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.29ادبيصادق هادي حميد حسين13840

قسم المصارف والتمويل- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.86تطبيقيصادق هاشم جبار حسين13841

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيصادق وسام صادق باقر13842

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43علميصادق يوسف حسن بريج13843

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.43احيائيصافي حامد سعود نايف13844

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبيصافي لفته حسين محمد13845

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00تطبيقيصالح احمد احميد صالح13846

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.57تطبيقيصالح باسم حمود خويط13847

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.00ادبيصالح جهاد حمود عساف13848

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 70.43تطبيقيصالح حسين عبد علي13849

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.14ادبيصالح حسين محمد حسين13850

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 58.57احيائيصالح خليل ابراهيم داود13851

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 63.57علميصالح خليل صالح حيدر13852

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.57احيائيصالح طلب ابوعلي حسن13853

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.86تطبيقيصالح طه احمد محمدرؤوف13854

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.00علميصالح عبد علي مجهول كرم13855

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 74.00علميصالح عبدالحكيم صالح عبدالقادر13856

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيصالح عبدالرحمن صالح عبد13857

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 67.43ادبيصالح عبدهللا ابراهيم محمد13858

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيصالح عبدهللا احمد خلف13859

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 71.29احيائيصالح عبدهللا صالح زرزور13860
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.57ادبيصالح عدنان صالح حمد13861

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.29ادبيصالح عدنان صالح محمد13862

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.71احيائيصالح علي صالح احمد13863

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 86.71علميصالح عمار يعقوب يوسف13864

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86ادبيصالح فالح علي عبد الوهاب13865

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.71ادبيصالح فواز حسن محيسن13866

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيصالح ماجد حسين عبد علي13867

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائيصالح محمد احمد خميس13868

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيصالح محمد صالح مهدي13869

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيصالح محمد عبد الحسن عويد13870

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 60.14تطبيقيصالح محمد مهاوش مطني13871

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة - جامعة تكريت 60.83علميصالح محمود عابد حمد13872

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 67.29ادبيصالح محمود وكاع محمد13873

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 93.00علميصالح مسعد خريجان كطان13874

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 64.86احيائيصالح مهدي حافظ مهدي13875

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14علميصالح مهدي فليح جبار13876

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 62.57ادبيصالح ميزر جاسم سعود13877

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيصالح هادي صالح محمد13878

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيصالح هالل عباس عبد13879

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيصالح هيثم سامي عبد13880

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.14احيائيصالح ياسين احمد حمودي13881

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيصالح ياسين عبد خلف13882

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.86ادبيصائب عيسى ابراهيم نحو13883

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.86احيائيصبا احمد محمود صالح13884

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 78.14احيائيصبا احمد محمود مولود13885

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.71احيائيصبا خضير عباس هزاع13886

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 65.71احيائيصبا رحمان صيهود مشهد13887

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيصبا سماح فضاله خضير13888

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.86تطبيقيصبا عبدالكريم عواد ثابت13889

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 59.14ادبيصبا علي رجب خلف13890

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 72.14ادبيصبا علي طالل بربوتي13891

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.14احيائيصبا عماد سامي طه13892

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43احيائيصبا غانم دحام احمد13893
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قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.71احيائيصبا كاطع شلوك اطبير13894

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيصبا مثنى فتاح محمد علي13895

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 60.86ادبيصبا محمد علي صاحب عبد االمير13896

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.29احيائيصبا نبيل غازي غضبان13897

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.71احيائيصبا هادي زامل محمد13898

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.43ادبيصبا يحيى نايف راشد13899

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 58.71ادبيصباح تحسين رعد نعيم13900

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.14ادبيصباح حسن داخل ناصر13901

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.86علميصباح حسن ضميد عبود13902

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيصباح حسين علي مزهره13903

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 93.29علميصباح خالد مويح عيسى13904

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيصباح رزاق عبد هللا فرمان13905

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 59.57تطبيقيصباح عبد االمير عبد العباس عبد الكاظم13906

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57علميصباح عبدالرزاق حسين ماهود13907

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.71تطبيقيصباح عدنان محمود حماد13908

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00احيائيصباح عمر فارس غدير13909

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 80.86علميصباح عوده عبد االمير طلومه13910

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.86علميصباح كاظم نوري كاظم13911

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيصباح محمد خلف جباره13912

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.00علميصباح معمر يونس نجيب13913

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.43ادبيصباح نوري نابت نعمان13914

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 67.43علميصباح هاني سعيد صالح13915

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيصبار طالب نابعي لطيف13916

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 71.71ادبيصبحه عبدهللا جواد كاظم13917

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 80.14تطبيقيصبري المتولي صبري المتولي13918

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميصبري صباح صبري حمادي13919

قسم تقنيات ادارة المواد- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.43ادبيصبري عويد حمد مصطفى13920

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.50ادبيصبيح عوده داود ديوان13921

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.43ادبيصبيحه سعد كاظم عبد الزهره13922

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.71احيائيصبيحه عبداالمير حسين عبدهللا13923

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 75.50ادبيصحارى كامل علي صادق13924

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 55.86ادبيصحى رياض حسن جاسم13925

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 78.83ادبيصداع دحام طوكان دخيل13926
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قسم الفلك والفضاء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.29تطبيقيصدام برزان صدام مزبان13927

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيصدام جمعه احمد طعمه13928

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 65.43ادبيصدام حسين عليوي عبد13929

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيصدام حسين كاظم عبد13930

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.43ادبيصدام خلف حسن محمود13931

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.86احيائيصدام ستار سعدون عطب13932

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.29تطبيقيصدام عادل عليوي خريم13933

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيصدام عبد مصلح حسين13934

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.43علميصدام علي اسماعيل كاطع13935

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.71علميصدام علي عذافه ظمين13936

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 67.43احيائيصدام كريم كامل ثويني13937

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.86ادبيصدام وضاح عبدهلل محمود13938

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.14احيائيصدر الدين اركان ابراهيم احمد13939

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.86احيائيصدرالدين محمد عجيل عبدعلي13940

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.29ادبيصدقي احمد مقداد سعدي13941

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.86ادبيصديق عيد احمد خليفة13942

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.86ادبيصديق نجيب حمد حسين13943

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.00ادبيصعب وليد عدنان متعب13944

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.71احيائيصغرى عبد الحافظ حسين علي ميرزا13945

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.57ادبيصفا ابراهيم عبد الجبار كيطان13946

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيصفا احمد حميد عبد13947

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.71ادبيصفا احمد خلف عباس13948

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 69.43احيائيصفا احمد صالح خلف13949

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 58.29احيائيصفا احمد محمد حسن هادي13950

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.86تطبيقيصفا اديب عباس جاسم13951

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00ادبيصفا اسماعيل سلمان عباس13952

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.14ادبيصفا اكرم حسين حموشي13953

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 60.00ادبيصفا اكرم عبدالكريم غائب13954

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيصفا الحسيني المهدي الحسيني13955

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.29ادبيصفا بشار عبد الباقي عبد الكريم13956

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 74.86احيائيصفا تكليف نافع مكي13957

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.00ادبيصفا جبار ولي عباس13958

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبيصفا حازم محمد احمد13959
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.29احيائيصفا حسنين محمدرياض حسين13960

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيصفا حسين جبار محيسن13961

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبيصفا حسين معيوف وكاع13962

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.43احيائيصفا حمدان كطافه محمد13963

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 75.86علميصفا رشيد منجي موسى13964

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيصفا رياض جعفر حسين13965

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيصفا زياد حسين سالم13966

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.43ادبيصفا زياد سالم حسن13967

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيصفا سعد حاتم عبد الكريم13968

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيصفا سليمان خضر داود13969

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.86ادبيصفا سمير ثاني مجيد13970

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.86ادبيصفا صباح عبد فليح13971

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.43علميصفا صباح كاظم محمد صالح13972

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.00احيائيصفا صباح محمد محمد صالح13973

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.86احيائيصفا طارق عبد عناد13974

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيصفا عبداالمير جميل حمزه13975

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.71تطبيقيصفا عبدالجبار كاظم حسون13976

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيصفا عبدالكريم عبد داود13977

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيصفا عبدهللا عياده سالم13978

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيصفا عبدهللا كاظم عبدالصمد13979

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 80.86علميصفا عبدالواحد مختار يارمحمد13980

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.43علميصفا عدنان ابراهيم صالح13981

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميصفا عدنان كاظم هادي13982

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.71احيائيصفا عالء حسين مطلك13983

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيصفا علي محمد صالح13984

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.14احيائيصفا فاضل حميد سلمان13985

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 74.86ادبيصفا فاضل طالب عبد علي13986

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميصفا فالح حسن ثابت13987

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 72.29احيائيصفا فالح حسن عبدالرحمن13988

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.57تطبيقيصفا فالح حاجم مجباس13989

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 61.86ادبيصفا فؤاد صالح عواد13990

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميصفا قاسم عواد حمد13991

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.71احيائيصفا قيس خليل شاكر13992
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 62.86علميصفا كاظم عبد عباس13993

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14علميصفا كاظم كريم عيسى13994

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميصفا لؤي عبدهللا رشيد13995

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 72.71احيائيصفا ماجد فارس مران13996

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.14ادبيصفا مجيد حميد رشيد13997

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.29احيائيصفا محمد منان داغر13998

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميصفا محمود جميل حمادي13999

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.00احيائيصفا محمود داود حمد14000

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.14احيائيصفا مصعب كاظم محمدعلي14001

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 61.71احيائيصفا مظفر كامل كاظم14002

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيصفا مقدام طالب كمر14003

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 71.43احيائيصفا منذر عطية مهدي14004

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيصفا مهدي صالح سليمان14005

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.29ادبيصفا مهدي فاضل مهدي14006

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيصفا موسى علي حسين14007

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.71احيائيصفا مؤيد محمود عبدالرضا14008

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.29احيائيصفا نزار نجم عبدهللا14009

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيصفا نوري صبحي حسن14010

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميصفا هاشم موسى علي14011

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.57ادبيصفا هاني جياد وداعه14012

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 67.00علميصفا واثق صالح حمزه14013

قسم لغة القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 59.43ادبيصفا وليد حسن ناجي14014

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.57احيائيصفا وهاب رزاق مطرود14015

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.14تطبيقيصفا ياسين عبدالواحد وهيب14016

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميصفا يحيى جميل عبدالرزاق14017

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14احيائيصفا يدعان شراد محمد14018

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيصفا يوسف علي حسين14019

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.86ادبيصفاء ابراهيم مجيد احمد14020

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.57ادبيصفاء احمد عبد رسن14021

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.57تطبيقيصفاء احمد عبدالحسن فرج خلف14022

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 87.00احيائيصفاء احمد محمد عبدالرحمن14023

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86احيائيصفاء الدين باسم سلمان عيسى14024

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.57تطبيقيصفاء امير طاهر عبدالحسين14025
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 81.00علميصفاء جابر دليمي دليفي14026

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 64.57علميصفاء جابر عباس عكار14027

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.00ادبيصفاء جاسم حامد مظهور14028

قسم الفنون السمعية والمرئية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 60.00علميصفاء جعفر عبيد يونس14029

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيصفاء جمال عبد الحسن شاكر14030

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.14تطبيقيصفاء حازم صالح احمد14031

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 77.43علميصفاء حسين راضي لطيف14032

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.71تطبيقيصفاء حسين صدام فلحي14033

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيصفاء حسين علي جاسم14034

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيصفاء حسين محمود داود14035

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.71احيائيصفاء حسين وحيد سويلم14036

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيصفاء حمد صاحب عبد الحسين14037

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيصفاء خالد حاتم ديوان14038

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 71.57ادبيصفاء رحيم خزعل ضجر14039

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29تطبيقيصفاء رحيم عبيد راضي14040

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.00احيائيصفاء رسمي كحار حسوني14041

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.00ادبيصفاء روكان احمد جاسم14042

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29علميصفاء صالح ناجي عمران14043

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.43ادبيصفاء صباح شياع عودة14044

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.43علميصفاء صبيح خزعل مصاول14045

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 76.14ادبيصفاء طارق حمدي لطيف14046

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.86تطبيقيصفاء طالب هاشم لطيف14047

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.57ادبيصفاء طه جوده بدر14048

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 62.00علميصفاء عبد المجيد شاكر حمودي14049

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيصفاء عصام محمد علي يونس14050

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 73.86تطبيقيصفاء عالء مزبان غالب14051

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميصفاء علي ابراهيم حميد14052

قسم رياض االطفال- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.86ادبيصفاء علي جهاد حمود14053

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيصفاء علي ديوان جباره14054

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.00تطبيقيصفاء علي عريبي عاشور14055

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.71علميصفاء فاضل سلمان ابراهيم14056

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 70.43ادبيصفاء فيصل محمود حمادي14057

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43ادبيصفاء ليث ابراهيم عمر14058
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 68.43علميصفاء محمد احمد خلف14059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.00ادبيصفاء محمد تكليف صاحب14060

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 70.29علميصفاء محمد شهاب حمد14061

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.29ادبيصفاء محمد عبد حمادي14062

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 80.43علميصفاء مخلف فياض جاسم14063

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 66.14احيائيصفاء مكي حبيب عبيد14064

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 70.71علميصفاء يحيى عمران عيدان14065

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29تطبيقيصفوان عدنان محمد داود14066

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميصفوة محمد عبدهللا علي14067

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 75.57احيائيصفوت فنر محمد محمود14068

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيصفوك صفوك روكان جدوع14069

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.14ادبيصفوك محمد رديف جارهللا14070

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 62.00احيائيصفى رمضان علي جاسم14071

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 57.71ادبيصفية طاهر غضبان طعمة14072

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 75.29ادبيصفيه خليل احمد صالح14073

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.57تطبيقيصفيه محمد مجيد عبدالحسين14074

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.29ادبيصقر عمار حسين علي14075

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.57تطبيقيصكر عكاب حسن مسجت14076

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86تطبيقيصكر فتحي محمود عطيه14077

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبيصالح احمد كريم محمد14078

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.71تطبيقيصالح بهلول لفلوف خليف14079

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.43ادبيصالح بيان عبد جاسم14080

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 72.86تطبيقيصالح جحيل جابر خضر14081

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيصالح جمعه حسين عجرش14082

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.00احيائيصالح حسن حسين علي14083

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيصالح حسن حسين مخلف14084

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيصالح حسن حمد عالوي14085

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.86علميصالح حسن داود سلمان14086

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.29احيائيصالح حسن صالح حسن14087

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29تطبيقيصالح حسن عليوي ناصر14088

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.71تطبيقيصالح حسن عناد فرحان14089

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 59.00ادبيصالح حسن مهاوي محمد14090

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 78.14علميصالح خالد عبدالواحد كاظم14091
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.71احيائيصالح رباح حسن زاير14092

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.57ادبيصالح سعدون عزيز حسن14093

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيصالح سعيد عواد نايل14094

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 70.17علميصالح سلمان صالح علي14095

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.86تطبيقيصالح شهيد عطشان حبيب14096

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 65.00علميصالح صالح شلكام بندر14097

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 83.33علميصالح عبد الرحمن محمدصالح جاسم14098

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 68.43علميصالح عبدهللا قنبر علي14099

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 97.71ادبيصالح عدنان اسماعيل محمد14100

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.57احيائيصالح علي زغير هاشم14101

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.43علميصالح كريم حرب عريان14102

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71علميصالح محسن كاظم علوان14103

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيصالح مهدي عباس خلخال14104

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.43ادبيصالح مهدي عبد الحسن حسون14105

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيصالح مهدي غالي شلوحي14106

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.57ادبيصالح مهدي مري مسرهد14107

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00تطبيقيصالح مهيدي راضي فرحان14108

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 93.86علميصالح ناهي عناد عجه14109

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيصالح نجم الدين محمود احمد14110

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.00علمينجم محي الدين كاظم. صالح14111

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.00علميصمد عبد الرحيم حسن عباس14112

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيصنعاء نادر عدنان اسماعيل14113

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 65.14احيائيصهيب حسين مدهللا عزيز14114

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميصهيب خالد شاحوذ حميد14115

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيصهيب سلمان حميد جواد14116

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00احيائيصهيب ضياء مسلم عبود14117

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.86تطبيقيصهيب ظافر محمود محسن14118

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيصهيب عادل ضاحي هديم14119

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.29ادبيصهيب عامر محمد قاسم14120

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.43علميصهيب عبدالباري رؤوف سليمان14121

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.14احيائيصهيب عبدالرحمن وسمي سبع14122

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.00علميصهيب عطاهللا مطلوب حشاش14123

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 69.71ادبيصهيب علي حسين حمادي14124
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 89.86علميصهيب فاضل عباس عاشور14125

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 73.57علميصهيب قصي رحيم حسين14126

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 82.14علميصهيب وليد يونس ضاحي14127

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.57تطبيقيصون كول مصطفى عرب محمد14128

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائيضاري ابراهيم مكطف ثلج14129

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 71.14تطبيقيضاري جياد غتار ذاكر14130

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.00احيائيضاري عزالدين محمد فخري حسن14131

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيضايف ثجيل سعود مسير14132

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00احيائيضبية انصاف قاسم عبد14133

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.43ادبيضحى ابراهيم طه عبد14134

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيضحى احمد داود مضعن14135

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميضحى احمد شهاب احمد14136

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيضحى احمد مزعل طارش14137

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.86احيائيضحى احمد يونس محمود14138

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 68.86احيائيضحى اسعد كاظم محمود14139

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيضحى اسماعيل حسين حمد14140

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.57ادبيضحى اسماعيل هادي عطشان14141

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86ادبيضحى امير طاهر عبد الحسين14142

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.00علميضحى اهتيمي نصيف جاسم14143

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيضحى اياد محمد ناجي14144

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00علميضحى اياد محمود حسين14145

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.29تطبيقيضحى باقر جبار صبيح14146

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.14ادبيضحى تحسين مجيد سعد14147

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.71ادبيضحى ثامر رداد عبد14148

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.29ادبيضحى جاسم محمد عبدهللا14149

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71احيائيضحى جبار قاسم محمد14150

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43علميضحى جعفر حسين منصور14151

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيضحى جعفر خليف حسين14152

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.71علميضحى جواد كاظم جمعه14153

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيضحى جواد كاظم عبد الصمد14154

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.57احيائيضحى جوالن جاسم عبد السيد14155

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيضحى حاتم حسان صنكور14156

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيضحى حامد حسين علي14157
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيضحى حسن احمد حريفش14158

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيضحى حسن خلف منشد14159

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.71ادبيضحى حسين راضي حسين14160

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.57ادبيضحى حميد ثويني علوان14161

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.43ادبيضحى حيدر صباح بارح14162

قسم رياض االطفال- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 63.57ادبيضحى حيدر عبد محسن14163

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.57احيائيضحى خالد بديوي عبد14164

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.57ادبيضحى خالد سلمان رخيص14165

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.71احيائيضحى خالد علي صالح14166

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.71احيائيضحى خالد ناجي عيدان14167

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.00ادبيضحى رائد نافع سعيد14168

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.14احيائيضحى رائد نعمان ابراهيم14169

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.29تطبيقيضحى رجه علي حسين14170

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.29احيائيضحى رحيم لفته خلف14171

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.43علميضحى رحيم مطر محمد14172

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.71علميضحى رزاق شاكر نجم14173

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيضحى زاحم شهاب احمد14174

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيضحى سامي محمد حسين14175

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.29ادبيضحى ستار جبار جايد14176

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00احيائيضحى سالم سامي حسين14177

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29احيائيضحى سلوان هيثم محمد14178

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.29احيائيضحى سمير عبد الصاحب جبر14179

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.29علميضحى سمير عبدالجبار تركي14180

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيضحى شياع جاسب عجيل14181

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 84.29احيائيضحى صادق عبدالحسن عبدالكاظم14182

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.71تطبيقيضحى صالح طه صالح14183

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 61.71ادبيضحى صالح كريم جاسم14184

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.71احيائيضحى صباح حميد كجوان14185

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيضحى صباح علي رحيمه14186

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميضحى صدام حسن صالح14187

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.00احيائيضحى ضيغم حسين علي14188

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.57احيائيضحى طه خلف عباس14189

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 63.71علميضحى عادل جبار رحيمة14190
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قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيضحى عادل سلطان زيدان14191

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.57احيائيضحى عادل عبدالرضا مكلف14192

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.00احيائيضحى عامر عبد عصمي14193

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.00ادبيضحى عباس حردان عبد العزيز14194

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيضحى عباس حمزه هالل14195

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14علميضحى عباس خضير سمير14196

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.29ادبيضحى عباس فاضل صادج14197

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقيضحى عباس محمد طاهر14198

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيضحى عبد االمير عباس عمران14199

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيضحى عبداالمير حبيب علي14200

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14علميضحى عبدالستار جمعه عبداللطيف14201

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.14ادبيضحى عبدالسالم عبدالكريم حسين14202

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.71ادبيضحى عبدالكريم خلف حرامي14203

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.43ادبيضحى عبدالكريم عبدالرحمن جبر14204

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 73.00احيائيضحى عدنان جاسم صيهود14205

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.00ادبيضحى عدنان مزهر واحد14206

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29علميضحى عرب عبدالقادر بكر14207

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميضحى عزيز هاشم عباس14208

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.00ادبيضحى عطاهللا كاظم حمزه14209

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 76.29احيائيضحى عطيه نعمه شبلي14210

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.43تطبيقيضحى عالء فرهود محينه14211

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيضحى عالء محمد حسن14212

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.14تطبيقيضحى علي حسن علي14213

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 87.29علميضحى علي حسين سرحان14214

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 60.86ادبيضحى علي حسين سنوح14215

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيضحى علي حسين علي14216

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.00ادبيضحى علي حسين فاخر14217

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيضحى علي ديان شدود14218

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.29تطبيقيضحى علي ديوان عوده14219

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيضحى علي رزوقي حوجي14220

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43احيائيضحى علي شهاب احمد14221

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43ادبيضحى علي غضبان جبر14222

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.29احيائيضحى عماد منصور خلف14223
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قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيضحى غسان تركي عبد العباس14224

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 79.29ادبيضحى فاضل عباس ذيبان14225

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57علميضحى فاضل عبد األمير ناصر14226

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميضحى فاضل عبد الحسين عباس14227

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 58.43تطبيقيضحى فراس عباس حسين14228

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 68.43ادبيضحى فالح حسن عبد14229

قسم المكتبات والمعلومات- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.57تطبيقيضحى فؤاد كاظم نعيمه14230

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.00ادبيضحى قيس عزيز علي14231

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.71احيائيضحى كاظم علي طالس14232

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيضحى كامل عطيه عواد14233

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 58.00تطبيقيضحى ليث صالح عبدهللا14234

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.00تطبيقيضحى محمد اسعد محمود14235

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيضحى محمد عبد هللا احمد14236

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.86علميضحى محمد عبود علي14237

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29علميضحى محمد الزم حسن14238

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيضحى مراد كماز عبد14239

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71احيائيضحى مصطفى حسن هادي14240

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.00ادبيضحى مفيد محمد فاضل رضا14241

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57علميضحى مناف غالب حنظل14242

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.00ادبيضحى منتصر عبد الكريم منصور14243

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14احيائيضحى منجد ناجي رسن14244

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 59.00ادبيضحى مهدي ابراهيم سكران14245

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.86احيائيضحى مهدي محسن حميدي14246

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 73.71ادبيضحى مهند علي حسين14247

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.71احيائيضحى ميثم ساهي جعفر14248

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيضحى ناهض خيزران محسن14249

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.71احيائيضحى نزار جمعة علي14250

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86احيائيضحى نعمان محمود عبود14251

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43علميضحى هادي صالح عبود14252

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميضحى هاشم وهيب علي14253

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.43احيائيضحى واثق غانم الزم14254

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 74.29احيائيضحى وعد خليفة عبد الكريم14255

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيضحى وليد حميد ابراهيم14256
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيضحى ويس علي كاظم14257

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.00تطبيقيضحى يحيى سالم محمد14258

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.43ادبيضرار فاضل عبد الرضا محمد14259

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.57ادبيضرار هيثم بدر فتحي14260

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيضرغام احمد جابر اسماعيل14261

قسم االدارة الصناعية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.43ادبيضرغام احمد عيدان حسن14262

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.14تطبيقيضرغام جعفر عبدالرحيم حسن14263

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 71.71تطبيقيضرغام جهادي خضير عبيد14264

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71ادبيضرغام جواد شيال داود14265

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 68.86علميضرغام جواد كاظم شايب14266

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.86ادبيضرغام حسين حميد بدن14267

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيضرغام خالد دواي يسر14268

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 64.57تطبيقيضرغام رحيم حنون جاسم14269

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57احيائيضرغام ساهي تركي متاني14270

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيضرغام سالم هادي ذيبان14271

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.71علميضرغام شناوة هادي محمد14272

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.08ادبيضرغام صدام حسين مظلوم14273

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 75.29علميضرغام عبد المعين فيصل حامد14274

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.43ادبيضرغام عبدالحسين كاظم جواد14275

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 73.14ادبيضرغام عزيز هبر كاظم14276

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57علميضرغام غالب جبار طاهر14277

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 76.00علميضرغام كاظم فاخر دهيش14278

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علميضرغام مجيد عباس دعداع14279

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 51.71علميضرغام مهدي صالح عباس14280

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيضرغام موسى ابراهيم قاسم14281

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيضرغام نوري خلف عبدهللا14282

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيضرغام هيثم عبد سلطان14283

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 63.57ادبيضفاف رباح حسين جاعد14284

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.00احيائيضفاف سعدي عبد الجبار عبد اللطيف14285

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائيضفاف عبدالستار صالح حمادي14286

عام- كلية القانون - جامعة سومر 59.57علميضمياء حسين كريم ثجيل14287

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 59.57احيائيضمياء حويدر زيدان مطلك14288

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.71ادبيضمياء فاضل زياره لفته14289
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.29ادبيضمياء مناف وحيد حسين14290

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيضمير رشيد لطيف مطروح14291

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57علميضي عباس كاظم سالم14292

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميضي عبدالخضر جاسم ابراهيم14293

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيضي علي محمدحسين علوان14294

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 67.71ادبيضي ماجد عبد الحميد حسين14295

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيضي مؤيد كريم محمدعلي14296

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيضياء احمد جارهللا فرج14297

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.29احيائيضياء احمد شمخي جبر14298

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 77.29ادبيضياء احميد مالو مدهللا14299

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.86ادبيضياء اسماعيل علي خضير14300

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.29احيائيضياء الحق محمد محسن عالوي14301

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 75.43احيائيضياء الدين باسم محمد علي جاسم14302

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.71ادبيضياء الدين جهاد مصعب سحل14303

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميضياء الدين غفور جابر مجيد14304

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.57احيائيضياء الدين مازن ضياء الدين خالد14305

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.71تطبيقيضياء باسم عبيد عايز14306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71علميضياء باسم مياح محمد14307

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيضياء برزان خضير كاظم14308

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 72.57احيائيضياء بشير محمد حبيب14309

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.43علميضياء جاسم محمد حسون14310

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.14ادبيضياء جميل لفتة نعيمة14311

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71علميضياء جياد عبد حسين14312

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيضياء حبيب ناصر شاتي14313

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيضياء حسن حسين حمد14314

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.14تطبيقيضياء حسن معكيط محمد14315

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.71احيائيضياء حسين جبار ثجيل14316

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.86احيائيضياء حسين عيسى حطيحط14317

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 74.71علميضياء حسين كاظم جاسم14318

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.14ادبيضياء حسين نمر عبد هللا14319

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 73.14علميضياء حسين يوسف حسين14320

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00احيائيضياء حسين يوسف سعيد14321

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.57احيائيضياء حميد ياسر عبود14322
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيضياء خالد عبدالعالي جعفر14323

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميضياء سالم حنين دايخ14324

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.43ادبيضياء ستار جاسم محمد14325

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.71احيائيضياء سجاد سلمان رسول14326

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 62.29تطبيقيضياء سعيد حميد حسين14327

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 69.14علميضياء طارق شمخي فياض14328

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.71احيائيضياء طالل جالل مرهون14329

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.00تطبيقيضياء عادل ثعبان ساجث14330

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.57علميضياء عادل جبر عداي14331

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيضياء عادل عيدان محمد14332

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.86ادبيضياء عامر عاشور سبتي14333

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00تطبيقيضياء عباس محمد عبد14334

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيضياء عباس معتاد محسن14335

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيضياء عبد اشحاذه سميط14336

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 58.00احيائيضياء عبداالمير مدلول عبدهللا14337

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 72.14تطبيقيضياء عبدالزهرة ناصر محسن14338

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.14تطبيقيضياء عبدالكاظم عطيه مكراف14339

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.43احيائيضياء عدنان سليمان علوي14340

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.71ادبيضياء غانم لفته حسن14341

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيضياء فهيم هالل حميد14342

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 63.43علميضياء قابل منشد علي14343

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.00علميضياء قادر كاظم جبر14344

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.29تطبيقيضياء كاظم عواد عطيه14345

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.71ادبيضياء كاظم هويدي صكبان14346

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيضياء كامل خضير عبدالرضا14347

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيضياء كريم جفات شمخي14348

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيضياء ماجد سماري حميد14349

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.57تطبيقيضياء محمد اسود دوخي14350

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.14علميضياء محمد صالح رسن14351

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.29تطبيقيضياء محمد عزيز كريم14352

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86ادبيضياء نشوان عطيه وردي14353

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 69.86علميضياء نعمه كاظم جاعد14354

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 70.00علميضياء هادي جاسم محمد14355
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.43علميضياء هاشم محمد طاهر14356

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.71علميضيف هللا رحمن لهمود عويد14357

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71احيائيضيف طراد حسين مخلف14358

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.86احيائيطارق جميل ابراهيم عبيد14359

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيطارق حسن تليل جيجان14360

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 66.86تطبيقيطارق حسين رزاق احمد14361

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.14احيائيطارق خالد مصطفى محمد14362

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 92.00علميطارق خضر موسى عبود14363

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.14احيائيطارق خليفة علوان حمد14364

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 82.43علميطارق رائد عبد حمودي14365

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميطارق زياد حامد عبدهللا14366

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 64.71ادبيطارق زياد سالم محمد14367

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيطارق زياد مولود احمد14368

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.29تطبيقيطارق سمير مؤيد عبدالرحمن14369

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.71ادبيطارق صالح خلف ياسين14370

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.14علميطارق صباح عبدالرحمن ابراهيم14371

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14علميطارق طالب جودة مخور14372

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.86ادبيطارق عباس عبد الحسين جبار14373

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71احيائيطارق عبد الرحمن يونس نجم14374

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيطارق عزيز سنكر عبدهللا14375

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيطارق عزيز صبيح موازي14376

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيطارق عزيز محسن عوده14377

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.43احيائيطارق علي سلمان داود14378

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.86ادبيطارق فزع حمد خضير14379

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 73.29علميطارق كاظم صفوك شغناب14380

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71علميطارق ليث عبد الرضا بدهان14381

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.71علميطارق محمدعلي علي مطرود14382

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 69.14علميطارق موسى نجم عبدهللا14383

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 61.00تطبيقيطارق نبيل طارق عبدالحليم14384

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.57علميطارق نوري عبد الغني محمود14385

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29ادبيطارق ياسين خلف اكريفان14386

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.86علميطالب تجريبي طالب تجريبي14387

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.29علميطالب حازم حميد محمد علي14388
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قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.71احيائيطالب رائد كامل داود14389

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00ادبيطالب رحيم طالل كاظم14390

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 61.50علميطالب شلغم عواد حسين14391

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.86ادبيطالب عبدالعزيز قنبر جعفر14392

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71ادبيطالب علي سعيد محمد14393

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43تطبيقيطالب ميثاق طالب عبد الرسول14394

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.71تطبيقيطاهر جاسم محمد حنبوز14395

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.71احيائيطاهر حيدر عطيه كاوه14396

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.14تطبيقيطاهر حيدر ناصر نادر14397

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.43ادبيطاهر رحيم لطيف شريف14398

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.57ادبيطاهر علي طلب فتحي14399

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.71تطبيقيطاهر كاظم حسن ثامر14400

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29احيائيطاهر كاظم صالح حسن14401

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71تطبيقيطاهر وصفي عباس بري14402

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.43تطبيقيطاهر ياسر جاسم منصور14403

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.86احيائيطاهر يحيى فاضل عزاوي14404

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.86احيائيطريفة نايف سربوت سعيد14405

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 76.43احيائيطفوف ابراهيم خميس عبد هللا14406

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيطفوف احمد عبدالجبار عبدالكريم14407

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 69.29احيائيطفوف حازم فنجان كريم14408

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.57تطبيقيطفوف فليح حسن هادي14409

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 58.29تطبيقيطالل زيد كاظم خميس14410

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 68.83ادبيطالل عبداالمير رضا رضا14411

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 80.57ادبيطالل عكيل عبد هللا خميس14412

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 68.00علميطالل علي حنين طاهر14413

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيطالل علي عمر حامد14414

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.00ادبيطالل فضلي سند حسين14415

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 94.50علميطالل مبدر مظهر احمد14416

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميطالل محمد بشير حاجي14417

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57ادبيطلب حماد كروط عجيل14418

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 61.43تطبيقيطه احمد طه سوادي14419

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيطه احمد نوري ديالن14420

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.71علميطه احمد ياسين مبارك14421
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 58.43ادبيطه االمين حسام الدين سهيل نجم14422

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيطه أديب عباس عبود14423

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيطه باقر حسين عبود14424

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.86احيائيطه بكر صفاء حلومي14425

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.29احيائيطه ترف خلف محمد14426

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.43احيائيطه جاسم حمود مزهر14427

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.29تطبيقيطه جبار عجيل ناصر14428

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيطه جمال محل حمود14429

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 69.29تطبيقيطه جميل علي جميل14430

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.86علميطه حيدر مهدي صالح14431

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيطه خالد راهي محمد14432

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00علميطه خالد عامر عبد14433

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57احيائيطه خالد مساهر محمود14434

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 66.71ادبيطه ربيع احمد ابراهيم14435

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.00احيائيطه رعد احمد حميد14436

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.00تطبيقيطه سعيد علي كاظم14437

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 68.17علميطه سويد فرحان نايف14438

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.71احيائيطه شاكر ظاهر غازي14439

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيطه شهاب احمد عبد14440

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.57تطبيقيطه شهاب سليم داود14441

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 81.86تطبيقيطه صالح بهاء الدين محمد14442

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.86تطبيقيطه عباس طه ظاهر14443

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.29ادبيطه عبد برجس دخيل14444

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميطه عبدالرزاق حماد عبيد14445

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.43علميطه عبدالعباس عبدالنبي فرحان14446

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.86ادبيطه عبدالقادر عبدهللا رشيد14447

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.71ادبيطه عبيش مجيد عبدالنبي14448

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 87.43احيائيطه عالء قمر مهدي14449

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 72.43احيائيطه علي حسين نايل14450

قسم السيارات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 68.43تطبيقيطه علي عباس صالح14451

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 77.00علميطه علي مفتن خفيف14452

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.71علميطه عماد مجيد طه14453

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.14ادبيطه عمر حسين حميد14454
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيطه غازي فيصل ياسين14455

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 75.14تطبيقيطه غضبان خيبر بخاخ14456

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيطه فارس غانم سليمان14457

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.43ادبيطه فاضل احمد كاظم14458

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 92.23احيائيطه قصي عبدالقادر محمد14459

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميطه قيس عبدالساده جوده14460

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.86تطبيقيطه كامل جبار جمال14461

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيطه كريم جياد اسود14462

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.57تطبيقيطه كريم صاحب حسين14463

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29احيائيطه محمد جابر مهدي14464

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.57علميطه محمد عبدالرحمن عبدالرزاق14465

قسم التقنيات االلكترونية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.57احيائيطه محمدصالح عباس جاسم14466

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيطه محمود وحيد بردي14467

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.71علميطه مهدي كويت محيسن14468

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيطه ناظم صالح خضر14469

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14ادبيطه نزار عبدالحسين محسن14470

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14احيائيطه هذال كاطع نزال14471

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.43احيائيطه واثق نعيم حاجم14472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميطه ياسين احمد روضان14473

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيطه ياسين اسماعيل عمران14474

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيطه ياسين شعيب محمود14475

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57احيائيطه ياسين طه احمد14476

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيطه ياسين طه محمد14477

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.57ادبيطيب حبيب نجم عبدهللا14478

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29احيائيطيب محمد عكار مريح14479

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.86تطبيقيطيبة ابراهيم خضير منجل14480

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.14علميطيبة ابراهيم محسن عاصي14481

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.71احيائيطيبة امير خلف حميد14482

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.86احيائيطيبة أحمد جخيور كاظم14483

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 77.86ادبيطيبة أكرم عبدالقادر ياسين14484

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيطيبة جمال مهدي علي14485

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.00ادبيطيبة حاتم عاشور حسن14486

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيطيبة حسن جاسم محمد14487
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43احيائيطيبة حسن جليل عبدالكريم14488

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.14احيائيطيبة حسن صادق جعفر14489

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.43ادبيطيبة حسن محمد علي عباس14490

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميطيبة حسين رحيم حسين14491

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.43ادبيطيبة حقي اسماعيل سعودي14492

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.43ادبيطيبة خليفه احمد محمود14493

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.29ادبيطيبة خير هللا صالح حسن14494

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.71ادبيطيبة داود سلمان ذياب14495

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 73.29احيائيطيبة رعد راضي محسن14496

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 63.57ادبيطيبة سلمان عبدالكريم عبدالرزاق14497

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.71ادبيطيبة صباح حسن خلف14498

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيطيبة طه ياسين حمادي14499

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.57ادبيطيبة عامر جاسم محمد14500

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 79.00ادبيطيبة عباس حسن حافظ14501

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيطيبة عباس حسن مرزوك14502

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 55.29ادبيطيبة عبد حميد محمود14503

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.00احيائيطيبة عقيل لعيبي فهد14504

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.57ادبيطيبة علي جاري عبدالحسن14505

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 70.71احيائيطيبة علي حسين عبيد14506

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.14احيائيطيبة علي موسى عوده14507

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.71احيائيطيبة علي موفق نجم14508

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيطيبة عمر صباح محمود14509

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيطيبة فرات مهدي صالح14510

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.71احيائيطيبة فراس خالد جاسم14511

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.57ادبيطيبة فراس رشيد مهدي14512

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيطيبة فراس صالح محمد14513

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيطيبة قصي عبد السالم ابراهيم14514

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيطيبة كامل اسماعيل إبراهيم14515

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيطيبة كريم جواد كاظم14516

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.57احيائيطيبة مثنى حسن كشاش14517

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيطيبة محسن جبر راضي14518

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 72.57احيائيطيبة محمد حمود حسن14519

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.43ادبيطيبة محمد عبد الرضا علوان14520
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قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 59.71تطبيقيطيبة محمد عبدالسادة حمود14521

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.29علميطيبة محمد عودة فالح14522

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 78.29احيائيطيبة منيب عبدهللا جاسم الدوري14523

قسم البيئة- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 60.86احيائيطيبة مهدي خالد نجرس14524

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيطيبة مؤيد عبد السادة مزعل14525

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.43ادبيطيبة يوسف عبداالله مصطفى14526

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 66.71احيائيطيبه احسان عبداالمير حسن14527

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.14احيائيطيبه احسان ناجي موسى14528

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيطيبه الزهراء صالح شراد فرج14529

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.57تطبيقيطيبه تحسين نعيم جميل14530

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.14ادبيطيبه جاسم خلف محمد14531

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائيطيبه جاسم محمد سعد14532

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.57احيائيطيبه جبار محيسن عباس14533

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.71احيائيطيبه جمال محمد محيسن14534

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 66.14ادبيطيبه حامد عبد العباس طاهر14535

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيطيبه حسن مجيد منصور14536

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 76.57ادبيطيبه حسن محمود كريم14537

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.43علميطيبه حسن نعيم رحيمه14538

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14ادبيطيبه حسين مطرود فضيل14539

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.71احيائيطيبه حسين وهيب لهمود14540

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.57تطبيقيطيبه حمزه كاظم المعموري14541

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيطيبه حميد طالب حميد14542

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.43احيائيطيبه حميد طه ياسين14543

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.43ادبيطيبه حيدر اشالكه عوض14544

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 69.00ادبيطيبه حيدر عباس فاضل14545

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.29احيائيطيبه حيدر هادي جاسم14546

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيطيبه خالد حسين فارس14547

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.00علميطيبه رحيم احمد صبح14548

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.86ادبيطيبه زمان حميد حلوس14549

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.00احيائيطيبه زهير غانم عبدالنبي14550

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.43احيائيطيبه سامي عباس حسن14551

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.14احيائيطيبه سعيد يحيى كاظم14552

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.71احيائيطيبه شاكر غالي تالي14553
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قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.14تطبيقيطيبه صالح حسن عبد14554

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميطيبه صباح ازهر محمد14555

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86علميطيبه صدام عبدالهادي عبداللطيف14556

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 72.00احيائيطيبه صفاء فوزي جميل14557

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71علميطيبه طالب خلف نجم14558

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 62.43احيائيطيبه ظافر محمد عبد14559

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيطيبه عادل محمد جاسم14560

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.43تطبيقيطيبه عادل محمد عبيد14561

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.29احيائيطيبه عايد عبدالعزيز عبدالرزاق14562

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيطيبه عباس كريم مهدي14563

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 76.14احيائيطيبه عبد االله عمران هادي14564

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.43ادبيطيبه عبد الزهره جبار هزاع14565

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.14احيائيطيبه عبد الستار عايد سرحان14566

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57علميطيبه عبدالكريم عباس حسون14567

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.14ادبيطيبه عبدهللا سلمان محمد14568

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبيطيبه عبدالمجيد جاسم سالم14569

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيطيبه عزيز مجبل حسن14570

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيطيبه علي عوض رمضان14571

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.71احيائيطيبه علي محمد خليف14572

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.00تطبيقيطيبه فريد خليل احمد14573

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.57ادبيطيبه قتيبه عبدالخالق كريم14574

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.71احيائيطيبه كاظم حميد كاظم14575

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيطيبه كاظم سليم عبد هللا14576

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.71احيائيطيبه كامل كاظم هادي14577

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيطيبه كريم حمداوي مرزوك14578

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيطيبه كريم داود سالم14579

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيطيبه كريم ماهود مناتي14580

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 69.00ادبيطيبه كميل حسن علي14581

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 63.43ادبيطيبه لطيف عليوي شهيد14582

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.29احيائيطيبه ماجد حميد قوجان14583

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيطيبه ماهر محسن نايف14584

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43علميطيبه محمد عبدالستار محمد فاضل14585

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 58.00ادبيطيبه مرسوم سرحان جميل14586

866 من 442صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.00احيائيطيبه مشهل مروان يوسف14587

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.00احيائيطيبه مكي خليف فراي14588

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 70.86احيائيطيبه مهند عبد الحسين حسن14589

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.29احيائيطيبه ناصر صادق علوان14590

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيطيبه ناصر لذيذ صكر14591

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 75.71ادبيطيبه ناطق قاسم عزيز14592

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.00احيائيطيبه نصير ابراهيم عبد الحسين14593

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.57ادبيطيبه هادي علوان رشك14594

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.71ادبيطيف اجاويد طه خلف14595

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 67.43علميطيف احمد حسن رمزي14596

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 82.00احيائيطيف احمد والي حمد14597

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57احيائيطيف باهر مهدي حسين14598

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيطيف جمال هاشم عفتان14599

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.86احيائيطيف صالح حسن سعد14600

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيطيف طالل حسن عبد14601

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيطيف علي خضير كاظم14602

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 78.57ادبيطيف علي سجان جنديل14603

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14ادبيطيف عمار جبار جاسم14604

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 69.43تطبيقيطيف محمد علي يوسف14605

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيطيف ميثم رشيد حميد14606

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيطيف نبيل ياس علي14607

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.14ادبيظافر جميل جابر عبد الحسين14608

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14علميظافر ستار حميد دوش14609

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.57احيائيظافر عبد األمير خشان حسون14610

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.57احيائيظافر محمد جاسم محمد14611

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.14تطبيقيظاهر اياد خيري الزم14612

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14تطبيقيظاهر جعفر محمد جاسم14613

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.00تطبيقيظاهر سالم زباري جاسم14614

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.00احيائيظاهر عماد ظاهر علوان14615

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيظاهر محمود مخلف جاسم14616

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقيظاهر نوري مجيد شرح14617

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.86احيائيظاهر هالل ظاهر دهيمش14618

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86ادبيظاهر ياس خضر محمد14619
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 76.29ادبيظفر حسين ثامر مخاط14620

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 63.14تطبيقيظالل احمد ابراهيم محمود14621

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.86ادبيظهير كفاح عباس سلمان14622

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.29تطبيقيعابر شالكه ناشد جاي14623

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيعابر نهار شريف رداد14624

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43احيائيعاتكة عباس منصور علي14625

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.29ادبيعاتكه اياد جليل ابراهيم14626

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.00احيائيعادل احمد سعيد كريم14627

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.86علميعادل جمال احمد الياس14628

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميعادل جواد كاظم خضير14629

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 63.14احيائيعادل حاتم خطار وعد14630

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 67.00علميعادل حسين دلف اسعد14631

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 89.86علميعادل حسين طالب جبوري14632

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 61.71ادبيعادل حمد خلف شرقي14633

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 78.43ادبيعادل حميد عباس فاضل14634

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيعادل حميد كاطع حيال14635

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.14احيائيعادل خالد حريجه فرحان14636

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 72.00علميعادل داود نجم عبد14637

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.86تطبيقيعادل رضا عبد صاحب14638

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57تطبيقيعادل سالم مخلف عباس14639

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.86احيائيعادل سعيد عباس جاسم14640

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.71تطبيقيعادل سلمان ابديوي فندي14641

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 63.86علميعادل شعالن حاتم محمد14642

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 68.00تطبيقيعادل شعالن هندي دواس14643

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 74.86تطبيقيعادل شنيور عبد علي درباش14644

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 73.17ادبيعادل صبيح جبر ناصر14645

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيعادل طارق عزه خان ميخان14646

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 69.86علميعادل عادل عبدهللا درويش14647

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.29علميعادل عبد الرحيم محمد عبد الحسين14648

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.00علميعادل عبدالسالم محمود ايوب14649

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.43ادبيعادل عبدهللا فتحي محمود14650

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.86تطبيقيعادل عثمان خضير كيطان14651

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبيعادل عطية عبيد احمد14652
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.86احيائيعادل علي زين العابدين محمد14653

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.43علميعادل علي سدخان لكن14654

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 67.00ادبيعادل فتحي رجب سليم14655

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 62.14ادبيعادل كاظم مجيسر سلمان14656

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.29تطبيقيعادل محمد علي صالح14657

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.43ادبيعادل ناظم عبيد دوحان14658

عام- كلية القانون - جامعة سومر 66.57علميعادل هاشم منخي عبدالسيد14659

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.43ادبيعارف احمد رحيم جاسم14660

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميعارف سالم خلف عبدالعالي14661

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.00احيائيعارف شمال عارف سعيد14662

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 70.14علميعاصم ابراهيم نجرس عبدهللا14663

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقيعاصم احمد خلف فيصل14664

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14تطبيقيعاصم حسيب خلف علي14665

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.29تطبيقيعاصم سعيد هالل حمدي14666

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 85.57علميعاصم عبد األمير سلمان ابراهيم14667

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.71احيائيعاصم محمد احمد حسين14668

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.14ادبيعاصم مطشر مجدي منوخ14669

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 69.33ادبيعاصي عبدهللا محي الدين حافظ14670

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعالية اسد صاحب صعب14671

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميعالية عبدهللا مهدي محمد14672

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.14احيائيعاليه كاظم جاسم حسين14673

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.29ادبيعامر ابراهيم علي حمد14674

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 65.57علميعامر احسان احمد ذنون14675

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.14ادبيعامر احمد جبار حميد14676

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 63.29ادبيعامر بحر عسل مغير14677

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 83.14علميعامر برهان حازم ابراهيم14678

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.86تطبيقيعامر جاسم قاسم هاشم14679

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.33علميعامر حسين حمزه سكران14680

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 77.00علميعامر حميد علي حسن14681

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.57ادبيعامر حميد ياسين عذاب14682

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.86ادبيعامر خضير عبد دلس14683

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيعامر خيري بالسم حسين14684

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 72.33علميعامر رحمن محمد حسن14685
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيعامر زايد مشيط رطان14686

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 92.00احيائيعامر سيروان علي رجب14687

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57احيائيعامر شهاب صالح هالل14688

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 82.14ادبيعامر صابر رحيم حسن14689

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيعامر عبدالرزاق ابراهيم سيفو14690

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.71ادبيعامر عبدالساده مغيض طاهر14691

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.14علميعامر عطاهلل ردام عبود14692

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00علميعامر علوان غالي قادر14693

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.86ادبيعامر علي جاسم محمد14694

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 80.00ادبيعامر عيسى الخلف السحل14695

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.71ادبيعامر قاسم بهلول مبروك14696

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.43علميعامر قيدار احمد طه14697

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.57احيائيعامر كامل حسن سعد14698

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.14ادبيعامر كريم ابراهيم مجبل14699

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00ادبيعامر محمد ابراهيم طه14700

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 66.43ادبيعامر محمد احيمد حمادي14701

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعامر محمد عبد العباس سلمان14702

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71ادبيعامر محمود حسن جاسم14703

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 75.29علميعامر مهدي عامر حمد14704

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.00ادبيعامر هادي بردان دخيل14705

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.43تطبيقيعامر ياسر فرحان جبار14706

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71علميعايد النشمي هليل رعد14707

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة القادسية 60.57ادبيعايد دوهان خشان مباشر14708

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.71تطبيقيعايد شالل عكموش نصيف14709

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 69.00ادبيعايد كريم عبدعون ابراهيم14710

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.71ادبيعايدة عباس عجيرش شويهر14711

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.00احيائيعائد صبحي عائد نعمان14712

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 80.14علميعائد عوض كشيش سعد14713

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71احيائيعائشة اسماعيل عبدالصمد موسى14714

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 51.57ادبيعائشة اسماعيل ياسين خلف14715

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 58.29ادبيعائشة بدر ذياب عباس14716

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71تطبيقيعائشة رصين عبد الوهاب احمد14717

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.86ادبيعائشة رياض احمد سلمان14718
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعائشة سلمان محمد مضعن14719

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيعائشة سلوان شاكر عطيه14720

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميعائشة ضياء محمود عبد هللا14721

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.00ادبيعائشة عادل زيدان عبد14722

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.43احيائيعائشة فوزي كمال مصطفى14723

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.14ادبيعائشة ماهر عبدالواحد خليل14724

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.29احيائيعائشة محمد ابراهيم محمد14725

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.71ادبيعائشة ناصر اسماعيل مجيد14726

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيعائشة ناظم سلمان ياسين14727

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.14علميعائشه ابراهيم عبدالحميد حمود14728

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.71ادبيعائشه ابراهيم مهدور ابراهيم14729

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.57احيائيعائشه احسان محمد نوري صمد14730

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29ادبيعائشه ثابت احمد مهدي14731

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيعائشه جمال عبدالحسين كريم14732

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.43ادبيعائشه حسين محمد حسين14733

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29احيائيعائشه حسين هادي احمد14734

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.86ادبيعائشه خالد حسن جاسم14735

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 66.71احيائيعائشه خالد عبدالواحد عبدالقادر14736

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيعائشه رائد سلمان امين14737

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيعائشه سالم ادهم عبدال14738

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبيعائشه صالح حسن حمدي14739

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.14ادبيعائشه عبد المجيد صابر صالح14740

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميعائشه عبدالسالم عناد أسماعيل14741

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.86احيائيعائشه عمران عبدلخالق حسين14742

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 87.29احيائيعائشه فرحان عبطان صبار14743

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعائشه محمد جاسم حنش14744

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيعائشه محمود جمعة يونس14745

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيعائشه مسلم عبدهللا عوفان14746

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 72.71احيائيعائشه مؤيد فرحان شالل14747

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 73.14تطبيقيعباس ابراهيم خزعل عبدالحسين14748

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.14تطبيقيعباس ابراهيم سعد صكر14749

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86تطبيقيعباس ابراهيم سعيد عبيد14750

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00تطبيقيعباس ابو شنه شاكر سلمان14751

866 من 447صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 59.14تطبيقيعباس اثير عبيد حسين14752

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.00تطبيقيعباس احمد حسن محمد14753

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14ادبيعباس احمد زيارة ماهود14754

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 69.57احيائيعباس احمد عباس علوان14755

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 67.57تطبيقيعباس احمد عبيس علي14756

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيعباس اسامه امجد عبدالستار14757

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيعباس اسعد جليل حميدي14758

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.71احيائيعباس ايهاب رزاق كاظم14759

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.71احيائيعباس بادي خلف زعين14760

قسم تقنيات المحاسبة- ذي قار /الكلية التقنية االقسام االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86ادبيعباس باسم لطيف حاجم14761

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.57احيائيعباس برهان سعدون ذريب14762

عام- كلية القانون - جامعة واسط 77.57ادبيعباس بشار كبيش علي14763

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.29ادبيعباس بشير مهاوي عبدالسيد14764

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 60.43علميعباس جابر زويد عليوي14765

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.57ادبيعباس جاسم عبداللطيف احمد14766

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 64.43تطبيقيعباس جاسم كاظم عبيس14767

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 64.43تطبيقيعباس جاسم مطر نذير14768

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.86تطبيقيعباس جعفر زبيل جاسم14769

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29احيائيعباس جالب زغير عبيد14770

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71علميعباس جليل عجيل عاشور14771

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.86تطبيقيعباس جميل بهلول فهد14772

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 61.00ادبيعباس جواد داخل شبانه14773

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.00تطبيقيعباس جواد راضي كاظم14774

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57تطبيقيعباس جوده ناصر رسن14775

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.14ادبيعباس حاتم راضي جياد14776

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.57تطبيقيعباس حبيب مجيد حبيب14777

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.86احيائيعباس حسن جابر خضير14778

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.29احيائيعباس حسن جاوي علي14779

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.00ادبيعباس حسن عبود جاسم14780

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.57ادبيعباس حسن عالوي عبادي14781

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 74.43تطبيقيعباس حسن علي مشعل14782

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعباس حسن علي ناصر14783

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14تطبيقيعباس حسن عمران ناصر14784
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.43ادبيعباس حسن عوده زغير14785

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57علميعباس حسن كاظم مزهر14786

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.71تطبيقيعباس حسن نايف كريم14787

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.29احيائيعباس حسوني عواد محيسن14788

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيعباس حسين الياس احمد14789

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيعباس حسين شعالن كلمود14790

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.29ادبيعباس حسين شهيد فاضل14791

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.00تطبيقيعباس حسين عباس خطار14792

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57احيائيعباس حسين عوده يوسف14793

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.00ادبيعباس حسين محسن حمود14794

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعباس حسين محمد حسون14795

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيعباس حسين ميلي حميدان14796

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.00احيائيعباس حسين هاشم مولي14797

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71علميعباس حكيم غانم شرهان14798

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.00تطبيقيعباس حمد يعقوب عبود14799

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29ادبيعباس حمزة وانس عاكول14800

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.43احيائيعباس حمزه عبد الزهره عبود14801

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29تطبيقيعباس حمود ضيدان جوده14802

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57ادبيعباس حميد احمد عبود14803

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيعباس حميد دهش تقي14804

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.29ادبيعباس حميد زغير حسون14805

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.14تطبيقيعباس حميد شاكر جبوري14806

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14تطبيقيعباس حميد عباس يونس14807

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.14تطبيقيعباس حيدر جبار عبد الحسن14808

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.00احيائيعباس حيدر جهاد علي14809

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.43احيائيعباس حيدر عباس عبدعلي14810

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.00تطبيقيعباس حيدر مردان عطيه14811

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعباس حيدر يتيم بديوي14812

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 68.86تطبيقيعباس خالد عنصيل حاجم14813

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 69.00علميعباس خضير حسين محمد14814

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.57تطبيقيعباس خضير عباس حسين14815

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.14ادبيعباس خلف خزعل جلود14816

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.00علميعباس خلف سلطان جايد14817
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.57احيائيعباس خليل ابراهيم مراد14818

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.86ادبيعباس خيري حسين مساعد14819

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيعباس دالل يوسف حسين14820

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعباس رافد اكرم توفيق14821

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيعباس ربيع جويد محمود14822

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 76.86احيائيعباس رحمان ساهي شريف14823

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 77.29احيائيعباس رحيم ابوالهيل عوض14824

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 53.71تطبيقيعباس رحيم خضير طاهر14825

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيعباس رحيم طاهر عبيد14826

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيعباس رحيم عايط فضل14827

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيعباس رحيم عبدالكاظم عجيل14828

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.43ادبيعباس رزاق بشت حسن14829

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.86تطبيقيعباس رزاق جهادي حمزه14830

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.29تطبيقيعباس رزاق والي حمادي14831

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.29احيائيعباس رسول عبدالحسن حسين14832

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.71احيائيعباس رعد خزعل مطلك14833

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.29علميعباس رعد محيبس خلف14834

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.43تطبيقيعباس رياض يوسف عبداالمير14835

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيعباس زكي عبد محمد14836

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 72.86ادبيعباس سالم عباس سليمان14837

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.00تطبيقيعباس سالم عصواد مهنا14838

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.00احيائيعباس ستار ابراهيم عباس14839

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 76.71ادبيعباس ستار كاظم شنان14840

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة بابل 81.86علميعباس سعد جبر معارج14841

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيعباس سعد خلف فرحان14842

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 92.14علميعباس سعد عناد هاني14843

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.71علميعباس سعدون الزم مشتت14844

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.00ادبيعباس سعران نازل زماط14845

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.14تطبيقيعباس سعيد محسن شبيب14846

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيعباس سالم تركي هادي14847

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.86ادبيعباس سالم جبار نعيثل14848

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 58.57تطبيقيعباس سلمان لعيبي حافظ14849

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.00تطبيقيعباس سنان حمود جاسم14850
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.71احيائيعباس شاكر حسن كاظم14851

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيعباس شاكر عبداالمير عباس14852

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.86احيائيعباس شكري محمود حاتم14853

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعباس شالل رباط حمزه14854

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71احيائيعباس شالل عاجل علي14855

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 70.71احيائيعباس شناوه غافل موسى14856

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيعباس شهيد بشير جابر14857

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيعباس شهيد حميد ثامر14858

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.43ادبيعباس صادق عبدهللا رحيم14859

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعباس صادق لطيف محسن14860

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.71احيائيعباس صادق محمد جواد14861

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.71علميعباس صالح عبد كريدي14862

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة ديالى 63.33علميعباس صالح مهدي حمادي14863

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.86تطبيقيعباس صباح جعفر جمعه14864

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.57ادبيعباس صدام احميد عويز14865

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيعباس صفاء عبدالحسين عبدعلي14866

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.43تطبيقيعباس صيوان عزيز مجيد14867

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 64.57ادبيعباس طالب بدر عيسى14868

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.43تطبيقيعباس طالب عبد الرضا شناوه14869

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 77.43احيائيعباس طاهر محيسن عبدالنبي14870

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميعباس عادل كاظم حمزه14871

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.57احيائيعباس عاشور عليوي حمزة14872

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيعباس عامر حسن عبود14873

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيعباس عامر خزعل عباس14874

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعباس عامر عباس علي14875

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.57ادبيعباس عامر عبيد حسين14876

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.43احيائيعباس عامر مدلول لفته14877

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيعباس عبد االمير عبد الواحد مطرود14878

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.57علميعباس عبد الباري جعيول فياض14879

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيعباس عبد الجواد هاشم احمد14880

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.14علميعباس عبد الحسن عبد عون هادي14881

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.43ادبيعباس عبد الرضا عباس عمران14882

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.71علميعباس عبد الزهرة خلف شخيتر14883
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.00علميعباس عبد الزهره هاني خلف14884

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيعباس عبد السادة كركش عاصي14885

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.29تطبيقيعباس عبد الستار ذياب لطيف14886

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيعباس عبد العالي جعيوان نفاوة14887

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.00احيائيعباس عبد الكريم حسن جبر14888

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعباس عبد المحسن عباس صعيبر14889

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.14ادبيعباس عبد الهادي كاظم عفن14890

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 65.43علميعباس عبد علي ظاهر صحن14891

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيعباس عبد هاشم عويد14892

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.86علميعباس عبداالمير احمد محمد14893

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.43تطبيقيعباس عبداالمير جلو بوالذ14894

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيعباس عبداالمير خشان حبان14895

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00تطبيقيعباس عبداالمير عباس خلف14896

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.43ادبيعباس عبداالمير مجيد شرهان14897

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 60.86تطبيقيعباس عبدالباري محمد حسين14898

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.43احيائيعباس عبدالجبار عبيد خلف14899

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.00ادبيعباس عبدالحسن هادي شعيب14900

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 65.86ادبيعباس عبدالحسين عليوي سويد14901

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.00ادبيعباس عبدالرزاق حميد حسن14902

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.71احيائيعباس عبدالرسول عباس عبدالرسول14903

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.14علميعباس عبدالزهرة مونس مختاظ14904

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.00تطبيقيعباس عبدالزهره عذار حسن14905

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 67.71ادبيعباس عبدالصمد حسن محمد علي14906

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيعباس عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالعزيز14907

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 85.00علميعباس عبدالكاظم جبار سلمان14908

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيعباس عبدالكريم ثجيل مرهج14909

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.00احيائيعباس عبدالكريم جعفر صادق14910

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 66.00ادبيعباس عبدهللا حسين هزاع14911

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.86ادبيعباس عبدالمطلب محسن كاطع14912

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيعباس عبدعلي سلطان ليهوب14913

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 72.43ادبيعباس عبود غالي دهش14914

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.29تطبيقيعباس عبودي صاحب داخل14915

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.29علميعباس عبيد سلمان شوكان14916
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قسم الرياضيات- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيعباس عبيد صبيح جالب14917

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.57ادبيعباس عجيج ناجي هليل14918

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.57احيائيعباس عداي وحيد معيلف14919

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيعباس عدنان خضير شليج14920

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيعباس عدنان عباس كاظم14921

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيعباس عدنان علي صالح14922

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعباس عدنان محمد مذبوب14923

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57تطبيقيعباس عدنان ياسين راضي14924

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43ادبيعباس عدوان عبدهللا خضير14925

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71تطبيقيعباس عدوان منحران عجيل14926

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.14احيائيعباس عدي طالب حاكم14927

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.29علميعباس عدي قاسم رحيم14928

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيعباس عذاب حنظل حنون14929

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميعباس عزيز خضير عبدهللا14930

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43تطبيقيعباس عزيز دهو جاسم14931

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.57ادبيعباس عطيه ساجت منصور14932

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 73.86تطبيقيعباس عظيم ياسر عكله14933

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.43ادبيعباس عالوي جبار حسون14934

عام- كلية القانون - جامعة واسط 62.43ادبيعباس عالوي شريف رحم14935

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.71احيائيعباس علوان محسن عوده14936

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 65.86ادبيعباس علي ادويش محيي14937

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57تطبيقيعباس علي جندي لفتة14938

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.14احيائيعباس علي جهادي كاظم14939

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميعباس علي جواد حميد14940

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيعباس علي حميد سلمان14941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.14ادبيعباس علي رهيف مرعيد14942

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيعباس علي سويف جاسم14943

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57احيائيعباس علي عبادي حيال14944

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيعباس علي عباس مجيد14945

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 81.43علميعباس علي عباس محمد علي14946

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.43ادبيعباس علي عبيد نجدي14947

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.14علميعباس علي فايز يوسف14948

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.14تطبيقيعباس علي كاظم عباس14949
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00علميعباس علي لعيبي كريم14950

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 78.86احيائيعباس علي محمد حمزه14951

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 89.43علميعباس علي مريان موزان14952

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14تطبيقيعباس علي مهدي جبار14953

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 65.43تطبيقيعباس عليوي عويد عذيفه14954

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.71احيائيعباس عماد بادي حذيه14955

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيعباس عماد حازم خورشيد14956

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14تطبيقيعباس عماد عبداالمام عبدالكريم14957

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.57تطبيقيعباس عمار جواد كاظم14958

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.86احيائيعباس عواد حسن قاسم14959

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 68.43ادبيعباس عوده عبيد نزال14960

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيعباس عيدان سريع عبيد14961

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيعباس عيسى ثجيل عويز14962

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.29ادبيعباس غالب مدب هنواط14963

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.57علميعباس غانم خزعل جبر14964

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.14تطبيقيعباس فارس موسى نايل14965

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.29علميعباس فاضل احمد عيسى14966

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.43احيائيعباس فاضل امين علي14967

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57احيائيعباس فاضل باهض عوده14968

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00ادبيعباس فاضل جاسم حميد14969

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيعباس فاضل حسن محسن14970

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعباس فاضل خضير عبيس14971

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.29علميعباس فاضل خيون مهدي14972

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 72.00علميعباس فاضل رضا علي14973

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 72.57ادبيعباس فاضل زيدان صالح14974

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.43ادبيعباس فاضل شناوه حسن14975

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 61.29ادبيعباس فاضل شهاب احمد14976

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 78.29احيائيعباس فاضل صالح مهدي14977

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.14تطبيقيعباس فاضل عاقول عبد14978

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 83.86علميعباس فاضل عباس زياره14979

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيعباس فاضل عباس صوب هللا14980

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيعباس فاضل عباس عبد عون14981

عام- كلية القانون - جامعة واسط 65.00ادبيعباس فاضل عباس كاظم14982
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميعباس فاضل عباس كيطان14983

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00احيائيعباس فاضل عبد الحميد عبد القادر14984

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميعباس فاضل عبد الزهرة زغير14985

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.00تطبيقيعباس فاضل عبدهللا ليلو14986

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.86تطبيقيعباس فاضل عبدزيد حمود14987

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيعباس فاضل غافل شويلي14988

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيعباس فاضل قاسم جاسم14989

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.29تطبيقيعباس فاضل كشيش ماجود14990

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 68.43ادبيعباس فاضل محمود جاسم14991

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.29ادبيعباس فاضل موسى يفياف14992

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 94.43علميعباس فاضل هادي طخاخ14993

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.86تطبيقيعباس فالح مهدي عباس14994

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.29احيائيعباس فرج جبار محمد14995

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيعباس فرج خلف زبين14996

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيعباس فضل جحات صياح14997

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيعباس فضل عبدالملك نجم14998

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.86تطبيقيعباس فؤاد عبدالعباس جارح14999

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.14احيائيعباس فيصل تركي علي15000

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14علميعباس فيصل علي عباس15001

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.00تطبيقيعباس قابل فؤاد عباس15002

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.29ادبيعباس قاسم عبدالسادة فرحان15003

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعباس قاسم كعيم جفيت15004

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميعباس قاسم محمد شريف15005

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.43ادبيعباس قاسم موجد داغر15006

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 76.57ادبيعباس كاظم المان علي15007

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.86ادبيعباس كاظم جواد عبد ربه15008

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.43ادبيعباس كاظم حسن ناهي15009

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.71ادبيعباس كاظم حسين والي15010

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.57ادبيعباس كاظم حلص حمادي15011

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيعباس كاظم حميد يالس15012

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيعباس كاظم علي عويد15013

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 76.71احيائيعباس كاظم غضبان تريجي15014

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.57احيائيعباس كاظم محمود محمد15015
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قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 59.29تطبيقيعباس كاظم مدير جاسم15016

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.57احيائيعباس كامل جنديل حايف15017

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيعباس كامل طاهر محمد15018

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86تطبيقيعباس كامل علي عبدهللا15019

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.86تطبيقيعباس كامل فرج جابر15020

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.04احيائيعباس كامل هادي اسد15021

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57ادبيعباس كريم ابراهيم خليل15022

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 66.00علميعباس كريم جمعه غانم15023

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00تطبيقيعباس كريم حاتم حسن15024

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43ادبيعباس كريم عباس منشب15025

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيعباس كريم عبد الواحد محمد15026

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86احيائيعباس كريم عزيز عطشان15027

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.26ادبيعباس كريم كاطع جوده15028

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.57علميعباس الزم ثامر مخاط15029

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيعباس لفته نعيم زغير15030

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.14تطبيقيعباس ليث صالح مهدي15031

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 78.62احيائيعباس ليث هاتو كاظم15032

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.43تطبيقيعباس ماجد عبد الحسين مهدي15033

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.00تطبيقيعباس ماجد علي حسين15034

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيعباس ماجد ميس عليوي15035

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 64.14تطبيقيعباس ماضي شذر طعيمه15036

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.57ادبيعباس ماهر ابراهيم متوك15037

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.43علميعباس مجيد حسن حسين15038

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.14احيائيعباس مجيد عوده حسن15039

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيعباس محسن حميد طاهر15040

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 75.29احيائيعباس محمد باقر محمد15041

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 72.43احيائيعباس محمد جابر موسى15042

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.94احيائيعباس محمد خزعل زبون15043

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 71.29علميعباس محمد خضر حمزة15044

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.71تطبيقيعباس محمد خليف جاسم15045

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.14تطبيقيعباس محمد سالم مهدي15046

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.43علميعباس محمد شهاب حسون15047

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 61.71تطبيقيعباس محمد عباس شوكت15048
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.14ادبيعباس محمد عباس محمود15049

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعباس محمد عبد الحسين جعفر15050

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.86احيائيعباس محمد عبدالعباس صادق15051

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيعباس محمد عبود هاشم15052

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيعباس محمد فاضل حسان15053

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيعباس محمد كاظم عباس15054

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.00ادبيعباس محمد نور جعفر15055

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.57ادبيعباس محمد هليل هاني15056

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيعباس محمود رحيم حسن15057

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 74.71علميعباس محمود شاكر شرماهي15058

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86علميعباس محيسن عبدالسادة خليف15059

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيعباس مختار شريف بكتش15060

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14تطبيقيعباس مخلص عبداللطيف ابراهيم15061

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 75.57علميعباس مراد مطر خشان15062

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 64.71تطبيقيعباس مضر عباس عبدالحسين15063

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.43تطبيقيعباس مطر عبد ساجت15064

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.43علميعباس مطشر ياسر مطرود15065

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعباس مقداد مالح حسن15066

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 63.57علميعباس منفي جواد كاظم15067

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيعباس مهدي حميد متعب15068

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيعباس مهدي خلف هاشم15069

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.29ادبيعباس مهدي صالح مهدي15070

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيعباس مهدي نور موسى15071

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.86تطبيقيعباس ناجي بدر باجي15072

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيعباس ناجي غازي ورش15073

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيعباس ناجي لفته حسن15074

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيعباس ناصر جريدي خلوف15075

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 81.71علميعباس ناظم غافل عداي15076

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعباس ناظم محمد ظاهر15077

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.00ادبيعباس نافع علي محمد15078

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.86تطبيقيعباس ناهي حبوب عليوي15079

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 79.57احيائيعباس نبيل نور سوادي15080

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.71تطبيقيعباس نجم سليبح محمد15081
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عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.14احيائيعباس نزار صبيح مخرب15082

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.29احيائيعباس نظام الدين برهان قهرمان15083

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.86تطبيقيعباس نعيم كريم نعيمه15084

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.14احيائيعباس هادي خنجر عواد15085

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعباس هادي مطرود نعيمه15086

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيعباس هاشم طاهر حسين15087

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.14ادبيعباس هامل هادي نغيمش15088

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيعباس ياسر جبار كاظم15089

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 59.43احيائيعباس يعقوب يوسف عبيد15090

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.86تطبيقيعباس يونس كامل جاسم15091

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00علميعبد االمام عبد الواحد علي عبيد15092

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 66.43ادبيعبد االمير جميل جاسم محمد15093

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.57علميعبد االمير صالح االدين عبد االمير محمود15094

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.00ادبيعبد الباري جودة عبيس جاسم15095

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.71علميعبد الباسط حامد عبد الصمد عاشور15096

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 76.17علميعبد الباسط عمر ذنون غدير15097

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 66.29تطبيقيعبد الجبار ساجد كريم ابراهيم15098

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.43تطبيقيعبد الجبار نزار عبد الجبار مغامس15099

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيعبد الجالل وليد رشيد علي15100

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.71احيائيعبد الجليل احمد كريم عبيد15101

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيعبد الحافظ سعد عبد الحافظ علي15102

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.00تطبيقيعبد الحسن اباذر سلمان عبدالرزاق15103

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43تطبيقيعبد الحسن هاشم محمد نجم15104

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86تطبيقيعبد الحسين علي حسن احمد15105

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعبد الحق وسام محمود عبدهللا15106

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 59.57علميعبد الحكم زياد حسن محمد15107

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 68.86علميعبد الحكيم اسماعيل جاسم حمادي15108

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبيعبد الحكيم صبيح احمد محمد15109

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.67ادبيعبد الحكيم عباس جداح الراشد15110

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43ادبيعبد الحكيم فالح امين ابراهيم15111

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.00علميعبد الحكيم ناصر محيل شويع15112

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.29علميعبد الحميد علي حسين ناصر15113

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.86ادبيعبد الخالق حسين علي محمد صالح15114
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عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 73.71ادبيعبد الخالق رجب حسين سليم15115

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 68.71ادبيعبد الخالق صالح علي ابراهيم15116

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.14ادبيعبد الخالق طه عودة حمود15117

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 64.00احيائيعبد الخالق عبد ظاهر حسين15118

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.57ادبيعبد الخالق مجيد كريم عيسى15119

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.29احيائيعبد الخالق محسن مهدي خنياب15120

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57علميعبد الرافع طالب دخيل زغير15121

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميعبد الرحمن ابراهيم محمد احمد15122

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيعبد الرحمن احمد ظافر مزهر15123

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.21احيائيعبد الرحمن احمد عدنان عباس15124

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.14تطبيقيعبد الرحمن احمد محمد عواد15125

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 63.43تطبيقيعبد الرحمن باسم ابراهيم طعمة15126

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.00ادبيعبد الرحمن جاسم محمد محمود15127

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.86ادبيعبد الرحمن جميل ابراهيم فالج15128

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيعبد الرحمن حسن مروح خزيم15129

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.57تطبيقيعبد الرحمن حسين علي حسين15130

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.29ادبيعبد الرحمن خالد سامي ياسين15131

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.71تطبيقيعبد الرحمن زياد عبد الغني حامد15132

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعبد الرحمن سالم شاكر شكور15133

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.14ادبيعبد الرحمن سعد حميد خلف15134

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.00ادبيعبد الرحمن سليمان علي جمعه15135

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعبد الرحمن شاكر محمود احمد15136

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيعبد الرحمن شاكر محمود خميس15137

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.00علميعبد الرحمن صباح غضيب حمادي15138

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.14احيائيعبد الرحمن صبار مطر رجي15139

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيعبد الرحمن صدام موازي هداد15140

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.43تطبيقيعبد الرحمن صالح هاشم ياس15141

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.29احيائيعبد الرحمن عامر عيفان صالح15142

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.29علميعبد الرحمن عباس حسن نعيم15143

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.14ادبيعبد الرحمن عباس راشد ياسين15144

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.86ادبيعبد الرحمن عبد المعين احمد عدوان15145

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.71ادبيعبد الرحمن عبود دايح عبد15146

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 63.43ادبيعبد الرحمن عطيه احمد طنير15147
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 66.57ادبيعبد الرحمن فراس عبدهلل مهدي15148

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.29احيائيعبد الرحمن فراس عطا علوان15149

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29ادبيعبد الرحمن فرج ارحيم ابراهيم15150

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 82.57ادبيعبد الرحمن ماجد محمود عبد هللا15151

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.86تطبيقيعبد الرحمن محمد حاتم عيدان15152

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 80.29علميعبد الرحمن محمد حميد جوهان15153

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 73.43احيائيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مرهج15154

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.43علميعبد الرحمن محمد فتحي عبد هللا15155

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 64.43ادبيعبد الرحمن مصلح جبر عودة15156

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.00احيائيعبد الرحمن مهند عبد الكريم عبد الرزاق15157

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 74.29تطبيقيعبد الرحمن وليد موفق نجم15158

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيعبد الرزاق سالم عبد الرزاق معتوق15159

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00تطبيقيعبد الرزاق سرحان ناصر عويد15160

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيعبد الرزاق سعيد علي سلمان15161

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 82.71علميعبد الرزاق على فليح حسن15162

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 81.43علميعبد الرزاق فارس عباس جبر15163

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيعبد الرزاق محسن ساجت كريم15164

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 71.43ادبيعبد الرزاق محمد رضا عباس عبد الحسين15165

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيعبد الرسول عبد الحسين جواد عزيز15166

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.43ادبيعبد الرسول كمال شكر محمود15167

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعبد الرضا خالد عبد الرضا مطلق15168

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.10احيائيعبد الرؤوف انور احمد صبار15169

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 79.14علميعبد الزهره كريم جهيد كاظم15170

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.71ادبيعبد الستار ابراهيم علي محمد15171

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 72.83علميعبد الستار عبد الجبار قدوري عبد الرزاق15172

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 63.43علميعبد الستار ناجي محمد عباس15173

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00ادبيعبد السالم جمعه مرعي شبيب15174

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.86ادبيعبد السالم سمير عبد الحسن محمد15175

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيعبد السالم عبد المجيد تركي خابور15176

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيعبد السالم مخلف جاسم احمد15177

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيعبد السالم منصور حسن سعيد15178

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.57تطبيقيعبد السميع علي كاظم اسماعيل15179

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 58.86تطبيقيعبد الشكور حاتم حميد سالم15180
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قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 83.71علميعبد العباس هادي حران سلومي15181

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.71ادبيعبد العزيز سامي عبد العزيز علي15182

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.14ادبيعبد العزيز سلمان حسين شالل15183

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 70.43احيائيعبد العزيز طارق عبدهللا حسن15184

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.29ادبيعبد العزيز عباس فنر عبدهللا15185

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعبد العزيز عبد االله احمد محمود15186

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيعبد العزيز عبد هللا حمادي كاظم15187

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.86ادبيعبد العزيز عدنان مطني ظاهر15188

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 67.14احيائيعبد العزيز عصام عبد هللا مصلح15189

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29علميعبد العزيز قادر عزيز محمود15190

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.43تطبيقيعبد العزيز قيس مسلم عبد هللا15191

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 70.71تطبيقيعبد العزيز ماجد حافظ عبد ال15192

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيعبد العزيز مجيد حميد محمد15193

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيعبد العزيز مصطفى جاري يحيى15194

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيعبد العظيم حسن ناصر طاعون15195

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 62.29ادبيعبد العظيم يوسف جمعه داود15196

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.86احيائيعبد العليم حسام لطيف مجيد15197

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 59.86تطبيقيعبد الغفار محمد زويد موان15198

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعبد الغفور صباح حماد خزعل15199

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 64.43تطبيقيعبد الفتاح احمد عبد الفتاح مصطفى15200

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 65.71ادبيعبد القادر احمد عودة حسين15201

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.14تطبيقيعبد القادر توفيق داود سالم15202

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.43ادبيعبد القادر جاسم محل حمد15203

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29ادبيعبد القادر حميد رشيد سالم15204

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيعبد القادر ضياء غازي فياض15205

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.29احيائيعبد القادر فانوص جاسم علي15206

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71تطبيقيعبد القادر فراس عبد القادر يونس15207

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.71علميعبد القادر مجيد حميد حسين15208

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبيعبد القادر محمد هنو عبد15209

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.43احيائيعبد القادر مهيب عبد القادر شاهر15210

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.86تطبيقيعبد القادر نبيل عبد الستار شاكر15211

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.71ادبيعبد القادر نهاد هاتف ابراهيم15212

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.43تطبيقيعبد القادر يحيى رحيم صالح15213
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.86تطبيقيعبد الكاظم ستار عبد الكاظم جاسم15214

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيعبد الكريم ارحيم منصور عبد15215

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.57ادبيعبد الكريم حسون حبيب فرمان15216

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.86ادبيعبد الكريم حسين جواد احمد15217

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.71تطبيقيعبد الكريم حمزة جاسم محمد15218

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيعبد الكريم عبد الجاسم محمد عبد الجادر15219

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43علميعبد الكريم عبد الرحيم محمد حميد15220

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيعبد الكريم عبد هللا احمد زيدان15221

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 72.43احيائيعبد الكريم عدنان رشيد خليل15222

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميعبد الكريم علي ابراهيم جبر15223

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.57ادبيعبد الكريم قاسم محمد مخلف15224

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.14ادبيعبد الكريم ليث يحيى داود15225

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.86احيائيعبد الكريم محمود جواد حسن15226

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.00تطبيقيعبد الكريم محمود مرزوك جابر15227

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.57ادبيعبد الكريم ميسر عبد الكريم سلطان15228

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.00احيائيعبد هللا احمد حبيب خلف15229

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.43احيائيعبد هللا احمد رشاد حسين15230

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.71تطبيقيعبد هللا احمد شوقي كامل15231

قسم االنتاج الحيواني- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.00تطبيقيعبد هللا احمد عبد المجيد ابراهيم15232

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيعبد هللا احمد محمود محمد15233

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.86ادبيعبد هللا احمد والي جبر15234

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.14ادبيعبد هللا اسعد فائق نعمان15235

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبيعبد هللا اسماعيل ابراهيم اسماعيل15236

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.71ادبيعبد هللا أنور رشيد ايوب15237

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.57تطبيقيعبد هللا باسل غازي عبد الحسين15238

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيعبد هللا بدر داود عجيل15239

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00تطبيقيعبد هللا جبار معيدي دهيرب15240

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.14علميعبد هللا جواد عودة جاسم15241

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيعبد هللا حاتم عبد الكريم حسن15242

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.43تطبيقيعبد هللا حازم محمد دغيم15243

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 71.86احيائيعبد هللا حسن دخيل فشيخ15244

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيعبد هللا حسين عبد هللا رضا15245

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.43ادبيعبد هللا حسين علي حسين15246
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيعبد هللا حسين علي حمادة15247

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00علميعبد هللا حسين علي شاهين15248

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميعبد هللا حسين كيطان خلف15249

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71احيائيعبد هللا حمد عبيد ردام15250

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86ادبيعبد هللا حميد سلطان عصمان15251

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.86احيائيعبد هللا حميد نايف جوير15252

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيعبد هللا راهي سعد معله15253

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.57ادبيعبد هللا رائد نواف عبيد15254

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.86ادبيعبد هللا رشيد وسمي عبدهللا15255

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعبد هللا رعد صابر حمد15256

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.71ادبيعبد هللا ساجد عبد الرزاق حسين15257

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14تطبيقيعبد هللا سالم عبد منصور15258

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 64.14ادبيعبد هللا ستار عبدعلي حساني15259

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيعبد هللا سرمد عبد الستار محمد15260

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.57احيائيعبد هللا سعد مري طهمور15261

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.86ادبيعبد هللا سالم خلف فرج15262

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.00احيائيعبد هللا سالم ياسين محمود15263

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.86علميعبد هللا سلطان عكله جازع15264

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.86تطبيقيعبد هللا سلمان حسين علي15265

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 65.86احيائيعبد هللا سليمان محمد باقر سليمان15266

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.00تطبيقيعبد هللا صادق اسعد محمد15267

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00علميعبد هللا صالح الزم محمد15268

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.86ادبيعبد هللا صالح مهدي طوال15269

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيعبد هللا صبحي ابراهيم محمد15270

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.66احيائيعبد هللا صالح مهدي هادي15271

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.00ادبيعبد هللا طعمة حسن سبتي15272

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.43تطبيقيعبد هللا عامر هاشم زعيل15273

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.71تطبيقيعبد هللا عباس عبد علي عودة15274

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 58.43تطبيقيعبد هللا عبد المهدي خزام غشيم15275

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.29تطبيقيعبد هللا عبد صائل عبد هللا15276

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 69.43ادبيعبد هللا عراك خلف حسن15277

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14احيائيعبد هللا عزيز حسين عبد هللا15278

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيعبد هللا علي بديوي عبادي15279
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عام- كلية القانون - جامعة واسط 62.71ادبيعبد هللا علي بهلول روضان15280

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.43ادبيعبد هللا علي جبر حسين15281

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.43تطبيقيعبد هللا علي عبد هللا حسن15282

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.57احيائيعبد هللا علي موسى زوير15283

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 69.00ادبيعبد هللا عماد حسن سلمان15284

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيعبد هللا عماد شيخان صكبان15285

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.86احيائيعبد هللا عمر عادل احمد15286

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.71ادبيعبد هللا غيث مؤيد عبد الجبار15287

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.57احيائيعبد هللا فاضل عبد الرضا محمد15288

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.86تطبيقيعبد هللا فراس رشيد ناصر15289

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيعبد هللا قاسم محمد عباس15290

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيعبد هللا كاظم عبيد حسين15291

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 71.86علميعبد هللا كريم رشيد محمد15292

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 71.71علميعبد هللا كريم عليوي حسين15293

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 58.00ادبيعبد هللا لؤي ناجي حسين15294

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.14تطبيقيعبد هللا ماجد احمد محمد15295

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائيعبد هللا ماجد مضر كاظم15296

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29تطبيقيعبد هللا مالك عبد الحسن مهدي15297

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.00تطبيقيعبد هللا مجبل عبدهللا سلمان15298

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43تطبيقيعبد هللا محمد توفيق غناوي15299

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.71علميعبد هللا محمد جواد حسن15300

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 59.29ادبيعبد هللا محمد خضير صباح15301

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 77.71تطبيقيعبد هللا محمد قاسم جاسم15302

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.29تطبيقيعبد هللا مزعل حيال جيجان15303

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14علميعبد هللا منخي جبر مهاوش15304

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86تطبيقيعبد هللا منصور حسين مزهر15305

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.00ادبيعبد هللا مؤيد عيسى يوسف15306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.86ادبيعبد هللا ناصر عبد الحسن الزم15307

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 68.43تطبيقيعبد هللا نجم الدين سعيد عبد15308

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.14ادبيعبد هللا نجم رشيد احمد15309

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميعبد هللا نصر هللا عبد هللا حسن15310

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.00احيائيعبد هللا نصير ماجد موسى15311

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 61.86ادبيعبد هللا نعيم كاظم فرحان15312
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عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.71احيائيعبد هللا هادي حسين حسن15313

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.57ادبيعبد هللا هشام لطفي صادق15314

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 67.71تطبيقيعبد هللا وليد ناهي حسون15315

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71تطبيقيعبد هللا ياسين محي جهلول15316

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00علميعبد الماجد محمد غني حمزه15317

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.43تطبيقيعبد الملك احمد مرشد حمري15318

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.86ادبيعبد المنعم امجد زيدان غافل15319

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 78.33علميعبد المنعم كريم نجم عبد الباقي15320

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 58.29تطبيقيعبد المنعم كسار رجه منصور15321

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيعبد المنعم محمود عبد المنعم محمد15322

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيعبد المهيمن سعد علي زغير15323

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيعبد المهيمن شوقي يونس محمد15324

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.43تطبيقيعبد المؤمن رائد مهدي عياش15325

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.00ادبيعبد المؤمن موفق فائق عباس15326

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.00ادبيعبد الهادي احميد علي مرود15327

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 67.43ادبيعبد الهادي ذياب احمد حمد15328

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29علميعبد الهادي عكاش طعمه صخيل15329

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.43ادبيعبد الوهاب حسين كاظم محيميد15330

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.57تطبيقيعبد الوهاب سالم ثجيل خريبط15331

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.71تطبيقيعبد الوهاب عبد الستار عبد الجبار مجيد15332

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيعبد الوهاب عبدهللا احمد ابراهيم15333

قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة - جامعة تكريت 82.17علميعبد حسن فرحان حمد15334

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.00احيائيعبد حسين عبد علي15335

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.57ادبيعبد حمد دخيل خلف15336

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبيعبد خضر محمد علي15337

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.57احيائيعبد محمد ابراهيم عويد15338

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيعبد محمود عزيز احمد15339

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيعبدا لرحمن عبدهللا سعدي عزيز15340

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.43احيائيعبداالرحمن خضر علي سلطان15341

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.57ادبيعبداالله ستار جبير حريز15342

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.29تطبيقيعبداالله قحطان عطيه حاتم15343

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبيعبداالله محمود سالم حمادي15344

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 67.33علميعبداالمير علي زركي جبارة15345
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.86احيائيعبدالباري خضير علي ناصر15346

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.14ادبيعبدالباري عبدالحميد عباس ساجت15347

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43ادبيعبدالباسط عزالدين سعيد عثمان15348

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00علميعبدالباقي محمد احمد فاضل15349

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 67.43ادبيعبدالجبار ستار عباس جالي15350

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيعبدالجواد محمود ابراهيم عسكر15351

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.86ادبيعبدالحسين حمود خضير علوان15352

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 64.86ادبيعبدالحسين سلمان كريم خويط15353

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.71تطبيقيعبدالحسين صادق حسين قاسم15354

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.43علميعبدالحسين نصيف جاسم توهان15355

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.14علميعبدالحق صهيب سالم ابراهيم15356

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 76.43احيائيعبدالحق عباس عسكر صمد15357

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 67.43علميعبدالحق محسن مهدي خنياب15358

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 86.71علميعبدالحكيم حسون محمد خضر15359

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيعبدالحكيم عبدالكريم يحيى عمر15360

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيعبدالحكيم وكاع دخيل عبد15361

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.00ادبيعبدالحليم عبدالحافظ جرجيس بكر15362

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميعبدالحليم علي حماد حسين15363

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعبدالحليم عيدان دخيل عبد15364

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.00علميعبدالحميد رهيف حاتم سلمان15365

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيعبدالحميد سعدون ابراهيم عواد15366

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 85.29علميعبدالحميد صالح عكله سالمه15367

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 63.43ادبيعبدالحميد عبدالسالم علي شاهر15368

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 98.14علميعبدالحميد عصام عبدالحميد محمد15369

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.29تطبيقيعبدالحميد محمد حمد ترك15370

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.71احيائيعبدالخالق خالد خليل هراط15371

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.43ادبيعبدالخالق رحيم كريم خلف15372

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.14احيائيعبدالخالق رزاق لطيف مجاور15373

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.29ادبيعبدالخالق سراج صالح فيصل15374

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 76.57علميعبدالخالق غافل فاضل خليل15375

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.57تطبيقيعبدالخالق محسن نزال محمد15376

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.14احيائيعبدالخالق محمد عبدالخالق معتوق15377

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 58.43ادبيعبدالخالق منعم مطني عواد15378
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.29احيائيعبدالخالق نعمة محمد خلف15379

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيعبدالرحمن ابراهيم حماد مهيدي15380

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.29ادبيعبدالرحمن ابراهيم شهاب احمد15381

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.14احيائيعبدالرحمن ابراهيم مخلف حسن15382

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.14احيائيعبدالرحمن اثير ريسان دويش15383

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيعبدالرحمن احمد حسن جبر15384

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعبدالرحمن احمد حسن محمود15385

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 63.71تطبيقيعبدالرحمن احمد حميد شالل15386

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.86احيائيعبدالرحمن احمد معمر مجيد15387

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيعبدالرحمن احمد نواف مشوط15388

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.86احيائيعبدالرحمن احمد نور جعفر15389

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيعبدالرحمن اسماعيل عبيد هنداوي15390

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقيعبدالرحمن اسماعيل عطيه زايد15391

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.43ادبيعبدالرحمن اسماعيل كاظم عباس15392

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14ادبيعبدالرحمن اكرم جبار خزعل15393

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيعبدالرحمن باسم محمد سلمان15394

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيعبدالرحمن باسم محمد مخلف15395

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 77.14ادبيعبدالرحمن بسام ادريس جرجيس15396

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيعبدالرحمن بشار محمود سليمان15397

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيعبدالرحمن تركي اسود عبدهللا15398

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيعبدالرحمن ثامر جمعة ابراهيم15399

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيعبدالرحمن ثائر عبدالمجيد حسين15400

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 85.29علميعبدالرحمن جابر يريو عبدالنبي15401

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.14ادبيعبدالرحمن جاسم محمد عبد15402

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.86ادبيعبدالرحمن حاضر زمام جدران15403

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.29ادبيعبدالرحمن حسين جتف ذرب15404

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00ادبيعبدالرحمن حسين دنهاش عبد15405

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 63.29ادبيعبدالرحمن حسين عبدهللا احمد15406

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86احيائيعبدالرحمن حمادي سلوم محمد15407

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 82.71احيائيعبدالرحمن حمد مخلف عباس15408

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعبدالرحمن حميد صبح لطيف15409

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.29ادبيعبدالرحمن حيدر سامي محمد15410

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.14تطبيقيعبدالرحمن خالد توفيق احمد15411
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.43احيائيعبدالرحمن خضر علي سلطان15412

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.29ادبيعبدالرحمن خلف عطيه عكله15413

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علميعبدالرحمن خليفة صكر مشعان15414

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00تطبيقيعبدالرحمن دريد اكرم احمد15415

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 82.14احيائيعبدالرحمن رائد محمد محمود15416

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.43ادبيعبدالرحمن رمضان صالح حنش15417

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.29تطبيقيعبدالرحمن رياض مسهر شهاب15418

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00احيائيعبدالرحمن سامي راضي عداي15419

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 92.57علميعبدالرحمن سعد زبار عنيزان15420

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 61.43علميعبدالرحمن سعد عبدالرحمن محمد15421

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.29تطبيقيعبدالرحمن سلمان ابراهيم سلمان15422

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86تطبيقيعبدالرحمن شهاب احمد اسماعيل15423

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 86.57علميعبدالرحمن صالح احمد حمودي15424

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.43احيائيعبدالرحمن صبري فقي عبدهللا15425

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.43احيائيعبدالرحمن صالح الدين عفات علي15426

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71تطبيقيعبدالرحمن صالح خليل علي15427

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.14ادبيعبدالرحمن طالب علي جاسم15428

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.00احيائيعبدالرحمن طه شيخ اسماعيل15429

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.43احيائيعبدالرحمن عامر فاضل نصار15430

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.43ادبيعبدالرحمن عباس حميد شويش15431

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيعبدالرحمن عبدالجبار خضر عبدهللا15432

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.43احيائيعبدالرحمن عبدالحميد كاظم داود15433

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.00ادبيعبدالرحمن عبدالسالم صالح خلف15434

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 70.86احيائيعبدالرحمن عبدالقادر جهاد احمد15435

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.86احيائيعبدالرحمن عبدهللا طالب طه15436

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.29ادبيعبدالرحمن عبدالمنعم عبدالجليل طه15437

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميعبدالرحمن عدنان اسماعيل محمد15438

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29تطبيقيعبدالرحمن علي خالد صديق15439

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.57تطبيقيعبدالرحمن علي عبدالرحمن صالح15440

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.00احيائيعبدالرحمن عماد حسين كاظم15441

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 65.71تطبيقيعبدالرحمن عماد عبدهللا كوان15442

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعبدالرحمن عمار سكران احمد15443

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.57احيائيعبدالرحمن عمر عبدالكريم مرجان15444
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قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعبدالرحمن عمران شبيب عمير15445

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 63.86احيائيعبدالرحمن غسان نايف ياسين15446

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86علميعبدالرحمن فؤاد محمد سلطان15447

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.14تطبيقيعبدالرحمن قيس عمر محمد15448

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 89.43علميعبدالرحمن قيس عيسى دانوك15449

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.71تطبيقيعبدالرحمن كاظم عبدالحسين هادي15450

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.71تطبيقيعبدالرحمن كامل عزيز طه15451

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.00احيائيعبدالرحمن محمد احمد عبدهللا15452

قسم الطاقة- المسيب /كلية الهندسة- جامعة بابل 65.67علميعبدالرحمن محمد ارزيج شافي15453

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميعبدالرحمن محمد جاسم محمد15454

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيعبدالرحمن محمد قاسم علي15455

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.71ادبيعبدالرحمن محمد معروف علي15456

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.43تطبيقيعبدالرحمن محمد يونس احمد15457

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيعبدالرحمن مروان عبداللطيف علي15458

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.57احيائيعبدالرحمن مزهر احمد عويد15459

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقيعبدالرحمن مقداد محمد اسماعيل15460

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 61.57احيائيعبدالرحمن مهند نافع اسعد15461

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.43تطبيقيعبدالرحمن مؤيد عبدالرؤوف عبدالمجيد15462

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 88.00علميعبدالرحمن نجم عبد محمود15463

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.71ادبيعبدالرحمن نزار سعيد حميد15464

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.86علميعبدالرحمن نومان حتاوي غدير15465

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.57تطبيقيعبدالرحمن هالل مطلك بربيد15466

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.86احيائيعبدالرحمن وليد غازي ابراهيم15467

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.14احيائيعبدالرحمن ياس خضير حسين15468

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائيعبدالرحمن ياسين علي محمود15469

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعبدالرحيم حسن علي هاشم15470

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيعبدالرحيم حسين حامد عطيه15471

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميعبدالرحيم ضياء جعفر عون15472

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43ادبيعبدالرحيم عبدالباسط عاشور شاكر15473

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيعبدالرحيم غانم احمد حسين15474

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيعبدالرحيم نادر اسماعيل ابراهيم15475

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.29ادبيعبدالرزاق جليل عبدعلي مطر15476

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.00ادبيعبدالرزاق زهير عبدالرحمن حسين15477
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00احيائيعبدالرزاق سعدي اسماعيل عبدهللا15478

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 66.43ادبيعبدالرزاق عايد حسين جاسم15479

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57احيائيعبدالرزاق عبدهللا حسن الياس15480

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 71.00علميعبدالرزاق علي حسين عويد15481

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 70.43ادبيعبدالرزاق مجيد احمد سهو15482

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.71ادبيعبدالرزاق محمد برهم فرحان15483

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.57احيائيعبدالرزاق ناجي عبدهللا فرحان15484

قسم السياحة االثارية والدينية- كلية االثار - جامعة سامراء 58.86ادبيعبدالرزاق نزار مهدي عبدالرحمن15485

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43تطبيقيعبدالرزاق يحيى عبدالرزاق سليمان15486

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.86ادبيعبدالرسول عماد رسول سالم15487

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 71.00علميعبدالرشيد عباس فنر عبدهللا15488

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29تطبيقيعبدالرضا محمد عبدالرضا كاطع15489

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.14تطبيقيعبدالرضا مهدي محسن لفته15490

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 62.43احيائيعبدالرقيب شاكر حامد جاسم15491

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86تطبيقيعبدالستار صباح محمد حسين15492

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميعبدالستار عبدالجبار يوسف علي15493

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 63.43علميعبدالستار عبدالكاظم عباس حسن15494

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيعبدالستار محمد موسى عبدهللا15495

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 73.00علميعبدالسجاد محيل سوادي سلطان15496

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.00ادبيعبدالسالم احمد عيسى حسن15497

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.86احيائيعبدالسالم احمد نزال جاسم15498

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.43احيائيعبدالسالم أحمد عبدهللا صالح15499

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.29ادبيعبدالسالم جنعان عذاب حسن15500

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.14احيائيعبدالسالم زيدان خلف سعد15501

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.29علميعبدالسالم شالل عبدالساده جعفر15502

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.14ادبيعبدالسالم عادل رشيد مجيد15503

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيعبدالسالم عارف عبدالجبار حسن15504

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.86ادبيعبدالسالم عبدهللا جميل منصور15505

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 60.29ادبيعبدالسالم عبطان عباس مضعن15506

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 76.00علميعبدالسالم عبود عبدهللا سلمان15507

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.57ادبيعبدالسالم علي حسين علي15508

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 80.86علميعبدالسالم محمد احمد محمد15509

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيعبدالسالم محمد مصطفى احمد15510
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيعبدالسالم مصطفى احمد جميل15511

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيعبدالسالم نامس سليمان نجم15512

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 63.00احيائيعبدالصمد احمد عبدهللا حسين15513

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.00تطبيقيعبدالصمد حمود زبيدي ساهي15514

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 78.14احيائيعبدالصمد عباس حمودي كريدي15515

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57علميعبدالصمد عبدالهادي عبدالصمد جابر15516

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقيعبدالعالي حميد خرباش علوان15517

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعبدالعباس محمد زروك سلمان15518

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71احيائيعبدالعزيز ابراهيم حسين مهدي15519

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.57علميعبدالعزيز احمد صالح احمد15520

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.29ادبيعبدالعزيز اسماعيل حسين يوسف15521

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميعبدالعزيز اسماعيل عبدالحافظ اسماعيل15522

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.57احيائيعبدالعزيز تركي شهاب احمد15523

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيعبدالعزيز جبار كاظم سالم15524

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيعبدالعزيز حسن صالح حسين15525

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.00تطبيقيعبدالعزيز حسين علي حسين15526

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57ادبيعبدالعزيز زيد محمد زيد15527

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 74.57تطبيقيعبدالعزيز سامي جابر حسن15528

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86احيائيعبدالعزيز شعبان عبدهللا صالح15529

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.71تطبيقيعبدالعزيز شعالن بدر سطام15530

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيعبدالعزيز عادل عيسى عبدهللا15531

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57احيائيعبدالعزيز عدنان قاسم محمد15532

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.71ادبيعبدالعزيز عليوي محمد حسين15533

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71ادبيعبدالعزيز غانم سالم ناموس15534

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00تطبيقيعبدالعزيز فواز شوكت نوري15535

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيعبدالعزيز فؤاد راكان رحيم15536

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيعبدالعزيز قاسم جداع حسن15537

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29احيائيعبدالعزيز ماجد عيسى احمد15538

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.43تطبيقيعبدالعزيز محمد ابراهيم فتحي15539

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.71ادبيعبدالعزيز محمد صالح حسن15540

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيعبدالعزيز محمد هادي فيصل15541

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيعبدالعزيز محمود اسماعيل محمود15542

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.71احيائيعبدالعزيز محمود حسين سلمو15543

866 من 471صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيعبدالعزيز محمود ناصر خليل15544

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 64.14احيائيعبدالعزيز موفق عبد فياض15545

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 66.57احيائيعبدالعزيز هشام ذياب خلف15546

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.43ادبيعبدالعزيز وجدي ابراهيم حسين15547

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 67.57ادبيعبدالعظيم احمد خلف حمد15548

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيعبدالعظيم محمدعارف عبدالمطلب علي15549

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.41احيائيعبدالعليم عماد يونس الفي15550

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 88.43علميعبدالغفار صالح احمد قدوري15551

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.00احيائيعبدالغفار كامل ريسان بشاره15552

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.00ادبيعبدالغفور عبدالرحيم ألياس علي15553

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 73.14علميعبدالغني عالوي ميزر جاسم15554

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.57تطبيقيعبدالقادر اياد صبري حمد15555

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 60.86ادبيعبدالقادر أسعد أحمد فارس15556

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 88.71علميعبدالقادر حسن حمد حسن15557

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.57تطبيقيعبدالقادر حميد كريم علي15558

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 78.17علميعبدالقادر خضر قدوري احمد15559

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.71ادبيعبدالقادر خلف رشيد علي15560

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.00احيائيعبدالقادر خليل ابراهيم ضاحي15561

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.71ادبيعبدالقادر سردار عبدهللا حميد15562

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.57احيائيعبدالقادر شامل ابراهيم حماد15563

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 69.57علميعبدالقادر عبدالغني يونس عبدهللا15564

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 97.14علميعبدالقادر عصام عبدالحميد محمد15565

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.43احيائيعبدالقادر فايق محمود حسين15566

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيعبدالقادر قتيبه انور جاسم15567

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 66.71احيائيعبدالقادر كامل قادر محمود15568

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.57علميعبدالقادر محمد صالح علي15569

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.14احيائيعبدالقادر محمود مجبل رمل15570

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.43احيائيعبدالقادرة حكمت شاكر احمد15571

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيعبدالقدوس مجيد رشيد احمد15572

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 63.14تطبيقيعبدالقهار خالد فاضل احمد15573

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 72.00احيائيعبدالقهار سامي اسماعيل مخلف15574

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.43احيائيعبدالكاظم عاشور عبود سلمان15575

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.86ادبيعبدالكاظم علي عبدالحسين كاظم15576
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عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.57احيائيعبدالكريم احمد حاكم عبود15577

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.43احيائيعبدالكريم اسماعيل خليل مهدي15578

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.00ادبيعبدالكريم جبار صبري عباس15579

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميعبدالكريم حسن حسين خولي15580

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيعبدالكريم حسن عبدمناف حسن15581

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 87.29علميعبدالكريم حسين علوان خضير15582

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيعبدالكريم حسين مهيلس خابط15583

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيعبدالكريم حمد سلطان يازول15584

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 82.86احيائيعبدالكريم حيدر كريم مهدي15585

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 76.29علميعبدالكريم خميس عباس علي15586

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيعبدالكريم ذنون يونس وهب15587

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43تطبيقيعبدالكريم صباح عبدالكريم عبدالرزاق15588

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.14ادبيعبدالكريم عبد محمد عطيه15589

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.43تطبيقيعبدالكريم عدنان خريبط فرج15590

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيعبدالكريم عماد كريم عبدهللا15591

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14ادبيعبدالكريم غضبان عبدالكاظم عبد علي15592

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.43تطبيقيعبدالكريم قاسم عجيل حنين15593

قسم االدارة الصناعية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43تطبيقيعبدالكريم كومان جوهر ذهب15594

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.00احيائيعبدالكريم محفوظ احمد عباس15595

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.86ادبيعبدالكريم مصدق كريم حسن15596

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.14ادبيعبدالكريم مهدي حمود خضر15597

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 84.71احيائيعبدالكريم مهيزع علي عبدهللا15598

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.71احيائيعبدالكريم نعمه محمد ابراهيم15599

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.57ادبيعبدالكريم يلماز محمد كريم15600

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.57ادبيعبدالكريم يلماس محمد كريم15601

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.86ادبيعبداللة قحطان يوسف ايوب15602

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.43تطبيقيعبداللطيف سامي عبداللطيف حسين15603

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.57ادبيعبداللطيف ضياء عبداللطيف محمد15604

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميعبداللطيف فاضل عبدالكريم خزعل15605

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 69.29تطبيقيعبدهللا ابراهيم خليل رحيم15606

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.57ادبيعبدهللا ابراهيم مخلف عبدهللا مرزوق15607

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 77.00علميعبدهللا ابراهيم مصطفى محمد15608

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.14علميعبدهللا ابراهيم نظير مصطفى15609
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43تطبيقيعبدهللا احمد انور عبداللطيف15610

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيعبدهللا احمد بهجت خلف15611

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.00ادبيعبدهللا احمد جاسم محمد15612

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.57ادبيعبدهللا احمد جبار صياح15613

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.57تطبيقيعبدهللا احمد حسن محمد15614

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00تطبيقيعبدهللا احمد خلف فرحان15615

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيعبدهللا احمد شعبان خليل15616

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00تطبيقيعبدهللا احمد عبد داخل15617

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 76.57ادبيعبدهللا احمد عبدهللا عبد15618

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.57تطبيقيعبدهللا احمد محمد صالح15619

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيعبدهللا احمد محيسن حميدي15620

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 65.86تطبيقيعبدهللا احمد ناظم هاشم15621

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71تطبيقيعبدهللا اسماعيل حسن فرج15622

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.14تطبيقيعبدهللا امجد الزم جياد15623

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 75.43احيائيعبدهللا امجد نوري هادي15624

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.00تطبيقيعبدهللا انمار داود سلمان15625

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 75.29احيائيعبدهللا ايثار كاطع علي15626

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبيعبدهللا باسل زهير صالح15627

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43ادبيعبدهللا بسمان عبدهللا سلطان15628

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 63.86ادبيعبدهللا بشار عبدالكريم مطر15629

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.29تطبيقيعبدهللا بشير طاهر سمين15630

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.57احيائيعبدهللا بشير منعم احمد15631

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.00احيائيعبدهللا بشير ناجي مراد15632

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.14احيائيعبدهللا بكر يوسف قادر15633

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.29احيائيعبدهللا بهجت فليح نايف15634

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.57ادبيعبدهللا توفيق عزيز حمودي15635

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيعبدهللا ثامر عواد برغش15636

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 87.57احيائيعبدهللا جابر كاظم حسون15637

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعبدهللا جاسم رشيد عجيمي15638

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيعبدهللا جاسم عاجل جبار15639

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.14علميعبدهللا جاسم محمد حسين15640

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.71احيائيعبدهللا جاسم مطر مهدي15641

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.14تطبيقيعبدهللا جبار عاصي جاسم15642
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قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيعبدهللا جبار عسكر فرحان15643

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.14تطبيقيعبدهللا جمعه كاطع عبد15644

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيعبدهللا جواد كاظم حسين15645

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.00ادبيعبدهللا جوده صكر مايع15646

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميعبدهللا حاتم علوم حسن15647

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43تطبيقيعبدهللا حازم احمد محمد15648

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.57تطبيقيعبدهللا حازم يحيى محمد15649

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 67.14احيائيعبدهللا حافظ فاضل جارهللا15650

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيعبدهللا حامد جوخان حميد15651

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57ادبيعبدهللا حبيب جبار كاظم15652

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.57تطبيقيعبدهللا حسام حبيب عزيز15653

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 69.71تطبيقيعبدهللا حسام عبدعلي عبدالحسين15654

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيعبدهللا حسن خلف حسين15655

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.43احيائيعبدهللا حسن عبيد ويس15656

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعبدهللا حسن علي هادي15657

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 91.57احيائيعبدهللا حسين حمزه مشعان15658

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعبدهللا حسين سلمان محمد15659

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 59.86تطبيقيعبدهللا حسين صالح صباح15660

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.29احيائيعبدهللا حسين عبدالحافظ خماس15661

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميعبدهللا حسين عبيد ضاحي15662

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيعبدهللا حسين علي حسن15663

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيعبدهللا حسين علي هالش15664

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00احيائيعبدهللا حسين كامل جمال15665

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيعبدهللا حمادة صالح عوك15666

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيعبدهللا حمد شكران جياد15667

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.71احيائيعبدهللا حمزة حسن جاسم15668

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 71.43تطبيقيعبدهللا حمزه علك نصيري15669

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعبدهللا حميد حسن طلفح15670

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.29علميعبدهللا حميد عبد عكال15671

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.14ادبيعبدهللا حميد فندي متيت15672

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيعبدهللا حيدر سلمان عباس15673

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.29احيائيعبدهللا حيدر عبداالله خميس15674

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعبدهللا حيدر نعمه حاجم15675
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71احيائيعبدهللا خالد خليل فرج هللا15676

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبيعبدهللا خالد علي خليف15677

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.71ادبيعبدهللا خالد علي مشاي15678

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.00تطبيقيعبدهللا خالد عيسى خالد15679

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.00ادبيعبدهللا خالد عيسى عبد15680

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43احيائيعبدهللا خالد فخري ايوب15681

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.14احيائيعبدهللا خالد نايف صيوان15682

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.14ادبيعبدهللا خليل احمد سلطان15683

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 61.00تطبيقيعبدهللا خليل حسين شريف15684

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.43ادبيعبدهللا خليل عيسى حسن15685

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.29احيائيعبدهللا خيرالدين مسلم ابروش15686

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.14احيائيعبدهللا دفاع خليف مغلوث15687

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.29علميعبدهللا ذياب احمد عبدهللا15688

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 62.71تطبيقيعبدهللا رافد ردام شالل15689

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 62.86علميعبدهللا رجب جدوع حماد15690

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.14احيائيعبدهللا رحيم تعبان طليع15691

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43تطبيقيعبدهللا رحيم عليوي مزبان15692

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيعبدهللا رحيم فاضل عباس15693

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيعبدهللا رشيد حسن برغش علي15694

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.86ادبيعبدهللا رشيد عبد رشيد15695

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 73.43تطبيقيعبدهللا رضوان عبدالكريم محسن15696

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00تطبيقيعبدهللا رعد اسماعيل خماس15697

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.71احيائيعبدهللا رعد خلف عباس15698

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 63.43ادبيعبدهللا رعد خليل ابراهيم15699

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.71علميعبدهللا رفيق حسن يونس15700

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.14ادبيعبدهللا روكان عياش مياح15701

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميعبدهللا رياض محمد عبد15702

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيعبدهللا زيدان خلف عبوش15703

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.14علميعبدهللا سالم عبدهللا فتحي15704

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 78.29علميعبدهللا سالم كوكز حسون15705

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيعبدهللا ستار سواري راهي15706

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 68.86تطبيقيعبدهللا سرمد ياسين صالح15707

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 66.43ادبيعبدهللا سعد سالم عبد الرزاق15708
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عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.14تطبيقيعبدهللا سعد عباس حسن15709

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 75.29احيائيعبدهللا سعد عبد الحسين مزعل15710

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.14تطبيقيعبدهللا سعد عبدالصاحب حسن15711

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعبدهللا سعد محمد خلف15712

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيعبدهللا سعدون جبار حسين15713

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 61.86احيائيعبدهللا سعدي برغش يونس15714

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14احيائيعبدهللا سفيان حميد عبدهللا15715

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.71احيائيعبدهللا سالم صالح حسن15716

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 69.71احيائيعبدهللا سالم عبدعلي مرهج15717

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.14ادبيعبدهللا سالم عودة جواد15718

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.86ادبيعبدهللا سالم عوده طعمه15719

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيعبدهللا سلطان علي عبدهللا15720

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43احيائيعبدهللا سلمان علي محمد15721

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.00تطبيقيعبدهللا سلمان وردي عبدهللا15722

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.71ادبيعبدهللا سيف الدين ذنون يونس15723

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.57تطبيقيعبدهللا شاكر حردان اسماعيل15724

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميعبدهللا صادق جياد مناع15725

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 64.29تطبيقيعبدهللا صالح محمود احمد15726

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيعبدهللا صالح مهيدي حجالن15727

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.00تطبيقيعبدهللا صفاء عبدهللا عبدالزهرة15728

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 77.43تطبيقيعبدهللا صالح حسن ناصر15729

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.71تطبيقيعبدهللا ضاحي يعقوب علي15730

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.00ادبيعبدهللا طابور قدير طابور15731

عام- كلية القانون - جامعة واسط 62.43ادبيعبدهللا طاهر عباس جبر15732

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 61.43تطبيقيعبدهللا طاهر عبدهللا عايد15733

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.43احيائيعبدهللا ظاهر حمزة حسين15734

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.86احيائيعبدهللا ظاهر عبدالسادة الجبوري15735

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميعبدهللا عادل ضاري حميد15736

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43علميعبدهللا عادل مصطفى يونس15737

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.71احيائيعبدهللا عارف نعمه جراد15738

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيعبدهللا عاصم عبدالجبار محمود15739

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيعبدهللا عامر كاظم ناجي15740

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.86احيائيعبدهللا عاني حبش سلمان15741
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00تطبيقيعبدهللا عايد عبيد جاسم15742

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.43احيائيعبدهللا عباس جابر باقر15743

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 81.29احيائيعبدهللا عباس جاسم عبيد15744

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 58.71ادبيعبدهللا عباس خلف علوان15745

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيعبدهللا عباس علي حسن15746

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.57ادبيعبدهللا عبد الجالل فارس عبدهللا15747

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.57احيائيعبدهللا عبد الحميد ناصر حسين15748

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.43ادبيعبدهللا عبد الكريم علوان سلطان15749

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 90.00احيائيعبدهللا عبد المحسن جليخ سلمان15750

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.29ادبيعبدهللا عبد الهادي حبيب عبود15751

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.86ادبيعبدهللا عبداالله عوده حسين15752

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيعبدهللا عبداالمير شالكه عصواد15753

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.14ادبيعبدهللا عبدالرحيم خليل ابراهيم15754

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيعبدهللا عبدالكريم جعاز لفته15755

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00احيائيعبدهللا عبدالكريم عبدهللا حسين15756

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 64.14احيائيعبدهللا عبدالكريم عبدهللا خضير15757

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.71ادبيعبدهللا عبدالكريم عراك خلف15758

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيعبدهللا عبدالكريم علي محمد15759

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 69.00ادبيعبدهللا عبدالمجيد رشيد صالح15760

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيعبدهللا عبدالمطلب شريف جاسم15761

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيعبدهللا عبدالوهاب عبدالجبار عبدهللا15762

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.57ادبيعبدهللا عبدالوهاب محمد سلطان15763

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.86تطبيقيعبدهللا عتاب جالب رجي15764

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 69.57تطبيقيعبدهللا عثمان مجيد رشيد15765

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.29احيائيعبدهللا عدنان عبدهللا صبار15766

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.43ادبيعبدهللا عدنان كاظم محمد15767

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيعبدهللا عدنان نايف مانع15768

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.43ادبيعبدهللا عزيز عبدهللا عزيز15769

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.43علميعبدهللا عفران حميدي سلمان15770

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 62.00ادبيعبدهللا عكله عبد خضر15771

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيعبدهللا علي احمد محمود15772

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86ادبيعبدهللا علي ادريس يحيى15773

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86ادبيعبدهللا علي حسن عبود15774
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 64.14احيائيعبدهللا علي حسين علي15775

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.86تطبيقيعبدهللا علي حسين كاظم15776

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 68.14ادبيعبدهللا علي حسين محمود15777

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعبدهللا علي حمدان علي15778

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 66.14علميعبدهللا علي حميدي دعيمث15779

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيعبدهللا علي رحيل ضاحي15780

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.14تطبيقيعبدهللا علي سلمان عطية15781

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.43تطبيقيعبدهللا علي شاكر حبيب15782

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيعبدهللا علي عبد غضيب15783

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.71تطبيقيعبدهللا علي عبدالخالق احمد15784

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميعبدهللا علي منحران عجيل15785

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.86ادبيعبدهللا علي هادي محمود15786

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 59.29احيائيعبدهللا عماد طارق محمدصالح15787

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 68.57احيائيعبدهللا عماد فليح عبدهللا15788

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.86احيائيعبدهللا عماد محمد ناصر15789

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعبدهللا عمار عباس عبد االمير15790

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 69.71تطبيقيعبدهللا عمار ناظم يونس15791

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.57ادبيعبدهللا عواد عبدالكريم حسن15792

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 90.86علميعبدهللا عيسى صالح فهد15793

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.14ادبيعبدهللا غالب غضبان فيصل15794

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيعبدهللا غسان رضا محمد15795

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.86تطبيقيعبدهللا غسان سليم عبد15796

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيعبدهللا فاضل احمد علي15797

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 80.29احيائيعبدهللا فاضل عايد خضير15798

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.14احيائيعبدهللا فاضل علي عبود15799

قسم االنتاج الحيواني- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 58.86احيائيعبدهللا فالح شعالن جاسم15800

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيعبدهللا فالح عوده غافل15801

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيعبدهللا فراس عبد الخالق حسن15802

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.29علميعبدهللا فرحان ناصر ماجد15803

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيعبدهللا فرحان نجم عبدهللا15804

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.14احيائيعبدهللا فرزدق علي عبداالمير15805

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيعبدهللا فليح حسن خضير15806

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.86احيائيعبدهللا قاسم حمد امين عثمان15807
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.29احيائيعبدهللا قاسم كريدي حمدان15808

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.43تطبيقيعبدهللا قاسم محمد علي15809

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.14ادبيعبدهللا قصي مظهر سليم15810

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 60.67علميعبدهللا قصي نعمان درويش15811

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 66.29ادبيعبدهللا كاظم خليف منصور15812

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيعبدهللا كاظم عزيز موسى15813

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيعبدهللا كاظم نعمة عجيل15814

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.14ادبيعبدهللا كامل سهيل حسين15815

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيعبدهللا كردي صالح عبدهللا15816

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيعبدهللا كريم زغير غزيل15817

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57احيائيعبدهللا كريم سلطان واوي15818

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.86تطبيقيعبدهللا كريم سوادي جبر15819

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيعبدهللا كريم عدنان عبدالحسين15820

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 88.86علميعبدهللا كريم لفته معن15821

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57تطبيقيعبدهللا كفاح محمد محمود15822

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 68.14تطبيقيعبدهللا لطيف جابر صالح15823

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 71.14ادبيعبدهللا لفتة عبيد رجاب15824

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.14ادبيعبدهللا لؤي عبدهللا احمد سامي15825

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيعبدهللا لؤي محمد عبد الواحد15826

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.86ادبيعبدهللا ليث وعدهللا عبدهللا15827

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.57ادبيعبدهللا ماجد جاسم محمد15828

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.57احيائيعبدهللا ماجد عبدالعزيز عبدالرضا15829

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.14احيائيعبدهللا ماهر متعب عبد15830

قسم الميكاترونكس- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 67.00علميعبدهللا مثنى احمد محمد امين15831

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.14ادبيعبدهللا مجهول عبدالزهره مجهول15832

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 77.71علميعبدهللا مجيد خضير عباس15833

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.14تطبيقيعبدهللا محسن يونس محسن15834

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71علميعبدهللا محمد احمد عبيد15835

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 63.71علميعبدهللا محمد برزان عبدالغفور15836

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57احيائيعبدهللا محمد توفيق عبد الواحد15837

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.57تطبيقيعبدهللا محمد جاسم محمد15838

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71تطبيقيعبدهللا محمد جبار عاتي15839

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيعبدهللا محمد حاوي حسين15840
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيعبدهللا محمد حسن مكطوف15841

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 69.29ادبيعبدهللا محمد حسين خلف15842

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71تطبيقيعبدهللا محمد حسين نعمه15843

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيعبدهللا محمد خلف محمد15844

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 78.17ادبيعبدهللا محمد دردوح حويجه15845

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.57ادبيعبدهللا محمد سلمان جاسم15846

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00احيائيعبدهللا محمد صالح ساجت15847

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيعبدهللا محمد صالح عليوي15848

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.71احيائيعبدهللا محمد صبار خميس15849

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00علميعبدهللا محمد عامر راضي سفيح15850

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.86تطبيقيعبدهللا محمد عبد الرزاق عبداالمام15851

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.14تطبيقيعبدهللا محمد عبد كريدي15852

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.29احيائيعبدهللا محمد عبدالجبار يونس15853

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.71احيائيعبدهللا محمد عبدالحسين سعيد15854

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائيعبدهللا محمد عبدهللا محمد15855

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 66.14احيائيعبدهللا محمد عبدهللا مهدي15856

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيعبدهللا محمد علي بريهي15857

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.86احيائيعبدهللا محمد لطيف محمود15858

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.43علميعبدهللا محمد ماضي محيسن15859

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.14ادبيعبدهللا محمد محمود حسن15860

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 72.43احيائيعبدهللا محمود احمد عبدهللا15861

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.71تطبيقيعبدهللا محمود جواد كاظم15862

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبيعبدهللا محمود حسن خميس15863

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86ادبيعبدهللا محمود شاكر خضير15864

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.86تطبيقيعبدهللا محمود شهاب أحمد15865

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميعبدهللا محمود عبدالحميد خميس15866

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 81.14علميعبدهللا محمود عبداللطيف محمود15867

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 61.71احيائيعبدهللا محمود عبدهللا جراد15868

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعبدهللا محمود عبدهللا هندي15869

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.71تطبيقيعبدهللا مروان شوكت نوري15870

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيعبدهللا مسعود ناجي مسعود15871

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبيعبدهللا مسلم طالب نعمه15872

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 59.29تطبيقيعبدهللا مشرق هاشم كاضم15873
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29تطبيقيعبدهللا مصطفى عبدهللا علي15874

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.00تطبيقيعبدهللا مصعب نايف جريان15875

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.43احيائيعبدهللا مفيد عبدالواحد فنجان15876

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.71تطبيقيعبدهللا منصور محمد مصلح15877

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.86تطبيقيعبدهللا مهداوي داخل حسن15878

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيعبدهللا مهدي فخري عجيمي15879

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.86احيائيعبدهللا مهند زهير ابراهيم15880

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.50علميعبدهللا موفق عبدهللا ذنون15881

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.14ادبيعبدهللا مؤيد بدوي عبد15882

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.14ادبيعبدهللا مؤيد عبدهللا جعفر15883

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.71احيائيعبدهللا مؤيد مجيد حميد15884

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيعبدهللا ميثم جمعه عالوي15885

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيعبدهللا ناصر عطشان ريحان15886

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29تطبيقيعبدهللا نايف دحام هاتف15887

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.00علميعبدهللا نجم عبد فوزان15888

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.57علميعبدهللا نجم عبدهللا عبداللطيف15889

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيعبدهللا نجم محمود عبدهللا15890

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 58.00تطبيقيعبدهللا نجم ندا جبر15891

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.71ادبيعبدهللا نزار داود متعب15892

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.29احيائيعبدهللا نزار شاكر زبالة15893

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.43احيائيعبدهللا نشوان محمد توفيق قاسم15894

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.14تطبيقيعبدهللا نظام علي احمد15895

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.43ادبيعبدهللا نعمة طه عبدهللا15896

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.71ادبيعبدهللا نواف عبد فتحي15897

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيعبدهللا هادي بربير مري15898

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 73.86ادبيعبدهللا هاشم كريم حسن15899

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43احيائيعبدهللا هاشم محمد علوان15900

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.29احيائيعبدهللا هيوا صابر فاتح15901

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 63.43احيائيعبدهللا وادي زعون حطب15902

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71احيائيعبدهللا وجدي مصطفى حبيب15903

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.00تطبيقيعبدهللا وزير تومان جبر15904

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقيعبدهللا وصفي كامل راضي15905

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 73.57ادبيعبدهللا وعد عبدالفتاح محمد15906
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.00تطبيقيعبدهللا وعد هدلي مرجي15907

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 59.14احيائيعبدهللا وليد صالح يوسف15908

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.43تطبيقيعبدهللا ياسين عبدالقادر سعيد15909

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.29تطبيقيعبدهللا يحيى جسام محمد15910

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائيعبدهللا يشار عز الدين سمين15911

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 76.43علميعبدهللا يشار محسن علي15912

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00احيائيعبدهللا يوسف زغير كرحوت15913

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57تطبيقيعبدهللا يوسف عبدهللا عمر15914

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.57احيائيعبدهللا يونس محمد خلف15915

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيعبدهللا ييلماز جمال احمد15916

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 84.86علميعبدالمجيد حسين علي مجيد15917

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 61.71تطبيقيعبدالمجيد رشيد عبدالمجيد حسين15918

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيعبدالمجيد عماد عبدالمجيد عواد15919

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.57تطبيقيعبدالمجيد عوده مطرب مصبح15920

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.14ادبيعبدالمحسن احمد عبدالمحسن علي15921

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.86احيائيعبدالمطلب برهان محمد عبد15922

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميعبدالمعين عثمان احمد دللي15923

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعبدالملك اركان نجم كاظم15924

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.57ادبيعبدالملك سليمان الياس سلطان15925

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71احيائيعبدالملك صباح احمد شكري15926

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43تطبيقيعبدالملك طارق خلف جميل15927

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 62.57تطبيقيعبدالملك عامر خزعل محمد15928

قسم البيئة- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 58.71تطبيقيعبدالملك ماهر عبدالرسول حمودي15929

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.29ادبيعبدالمنعم علي صابر عبيد15930

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيعبدالمهيمن خالد ابراهيم حمادي15931

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيعبدالمهيمن سالم حميد محمد15932

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00تطبيقيعبدالمهيمن سالم علي سالم15933

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.00تطبيقيعبدالمهيمن سرمد جبار شعالن15934

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 76.00علميعبدالمهيمن محمد قربان علي مراد15935

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.71احيائيعبدالمهيمن مظهر هادي علوان15936

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.67ادبيعبدالناصر صبحي حميد محمد15937

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 62.71احيائيعبدالناصر مخلص عجاج حنشول15938

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57احيائيعبدالنبي طالب فلس شمالن15939
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قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71ادبيعبدالنور عبدالزهره خليل عبدالنبي15940

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.57احيائيعبدالنور عبدالكريم فارس فيصل15941

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14تطبيقيعبدالهادي احسان عبدالهادي جواد15942

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيعبدالهادي عبدهللا كاظم يونس15943

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.71ادبيعبدالهادي عالء لطيف عبدالصاحب15944

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00ادبيعبدالواحد محمد خضر محمد15945

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 86.14تطبيقيعبدالواحد مفيد عبدالواحد فنجان15946

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.14ادبيعبدالوارث وليد هندي تبن15947

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيعبدالودود حسين عليوي ناصر15948

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.29احيائيعبدالوهاب رافع عبدالوهاب محمد15949

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيعبدالوهاب طه محمد عبدهللا15950

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعبدالوهاب عبدالغني خليل ابراهيم15951

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86تطبيقيعبدالوهاب عبدهللا جاسم محمد15952

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00ادبيعبدالوهاب عيدان هادي عبيد15953

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.77احيائيعبدالوهاب محمد هاشم خالد15954

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.00ادبيعبدالوهاب محمود منصور حسين15955

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيعبدالوهاب محمود يعقوب حسين15956

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00علميعبدعلي محي مانع كاطع15957

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 74.29احيائيعبدهلل حسن عبد اللطيف حسن15958

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.43ادبيعبدهلل ماجد فاضل منصور15959

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29تطبيقيعبدهلل مصطفى شياع كريم15960

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.14ادبيعبدهلل مؤيد عمار الزم15961

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.83ادبيعبود فزع مانع نديم15962

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 68.14احيائيعبود موسى عبود ذياب15963

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 63.71احيائيعبيد ابراهيم حسين عبود15964

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14ادبيعبيد احمد عبيد ناصر15965

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.14ادبيعبيد محمود عزام ترك15966

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 73.43تطبيقيعبيدة عبد الحكيم عامر احمد15967

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.71ادبيعبيدة فراس غانم ايوب15968

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 64.86ادبيعبيدة منتصر عبداللطيف ابراهيم15969

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.86تطبيقيعبيده حقي اسماعيل خليل15970

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائيعبيده زياد اسماعيل ابراهيم15971

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.43ادبيعبيده سامي عبيد حمادي15972
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 73.57احيائيعبيده شاكر احمد درويش15973

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.29احيائيعبيده عامر محمود فارس15974

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.86احيائيعبيده عامر يونس محمد15975

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 60.86تطبيقيعبيده يحيى قاسم ايوب15976

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 72.86ادبيعبير احمد جاسم حنده15977

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.14ادبيعبير احمد علي فالح15978

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 63.86احيائيعبير احمد محمد حمد15979

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.14ادبيعبير بدر خليفه زيدان15980

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيعبير ثائر مكي علي15981

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.29علميعبير حسين سالم عبد الواحد15982

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميعبير حسين محمد حسن15983

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.43ادبيعبير حسين ناصر حسين15984

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86تطبيقيعبير حميد تكليف صاحب15985

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 67.00تطبيقيعبير خالد عبد هللا محمود15986

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.43احيائيعبير راجي طالب عبيد15987

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيعبير رعد محمود صديق15988

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.00تطبيقيعبير سالم رزاق مناحي15989

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43علميعبير ستار احمد زغير15990

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيعبير سعد ابراهيم لفته15991

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميعبير سعد جليل كاظم15992

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.71احيائيعبير شاكر باشي سالم15993

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.29احيائيعبير صادق جباري طاهر15994

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.14احيائيعبير صادق علي احمد15995

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86تطبيقيعبير صفوان هشام عبدالعزيز15996

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14احيائيعبير عادل يوسف علي عثمان15997

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 73.43ادبيعبير عباس محمد رشيد15998

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.00ادبيعبير عبد االمير حسين انبيت15999

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 85.14احيائيعبير عبد الحسين الئم خضر16000

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 59.57ادبيعبير عبد الرضا عبود مهدي16001

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.43احيائيعبير عبد النبي علي حسين16002

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.86علميعبير عبداالمام كاظم عبود16003

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.43احيائيعبير عبداالمير اسماعيل محمد16004

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيعبير عبدالعزيز عبدهللا غنام16005
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قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.57علميعبير عدنان مطشر عنيد16006

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.14ادبيعبير عفتان عمار عبدالمجيد16007

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 60.29ادبيعبير عالء غضبان حسين16008

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 59.71تطبيقيعبير علي حسين كيطان16009

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 69.71ادبيعبير عماد صالح مهدي16010

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.14علميعبير غازي عبد نجم16011

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 60.43تطبيقيعبير فتحي نجم حسن16012

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميعبير فهمي عبدالجبار سيد صالح16013

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.00ادبيعبير فوزي معتوك مهدي16014

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.00احيائيعبير قاسم علي عبد16015

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميعبير قاسم محمد رضا16016

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيعبير قحطان عبدال محيسن16017

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.00علميعبير قيس جاسم محمد16018

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 76.14ادبيعبير كردي احمد سرهيد16019

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.29احيائيعبير كريم بكلت حمدان16020

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيعبير مالك حنون مانع16021

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.29علميعبير ناصر نعمة التميمي16022

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.57ادبيعبير نمر خالد خلف16023

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.00ادبيعبير هادي عبدالكاظم مشهاب16024

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 72.14ادبيعبير وهاب رزاق الطيف16025

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.43علميعتاب احمد كرجي سحاب16026

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علميعتاب ستار هادي فارس16027

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.29ادبيعتاب صالح سالم درويش16028

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86احيائيعتاب هاشم سكران يوسف16029

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميعثمان ابراهيم لواح رميض16030

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.00ادبيعثمان بشار حازم شيت16031

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 59.43احيائيعثمان تحسين عيسى شفيق16032

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.57تطبيقيعثمان جمعه ذياب حردان16033

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيعثمان خالد احمد هواس16034

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57ادبيعثمان دلي احمد محمد16035

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 84.29علميعثمان شفيق هاشم احمد16036

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 75.14ادبيعثمان شويش نصيف جاسم16037

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.00احيائيعثمان صباح علي بطاح16038
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قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبيعثمان صبحي نهار عبيد16039

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57ادبيعثمان عابد حسين علي16040

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 78.43احيائيعثمان عامر محسن مهدي16041

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.14ادبيعثمان عبدهللا يونس عبدهللا16042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 79.14ادبيعثمان عدنان طه منصور16043

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيعثمان عدنان عبدهللا مشعان16044

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.86ادبيعثمان عزام عبد رشيد16045

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71تطبيقيعثمان عفان عثمان محمد سعيد16046

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.57علميعثمان علي احمد عيسى16047

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 75.86تطبيقيعثمان علي حبيب احمد16048

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.43ادبيعثمان علي حسين غرب16049

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيعثمان علي صالح مارف16050

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43ادبيعثمان عمر عصام رديف16051

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 79.43احيائيعثمان غانم محمود حسن16052

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.00علميعثمان قاسم حسين علي16053

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيعثمان محمد ابراهيم عبدهللا16054

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 64.71احيائيعثمان محمد جاسم حنش16055

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71احيائيعثمان محمد دايح جراح16056

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.29احيائيعثمان محمد محمد رمضان نعمان16057

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.00ادبيعثمان محمود جاسم محمد16058

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيعثمان محمود جرجيس خليف16059

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.71تطبيقيعثمان مصلح احمد صالح16060

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.43احيائيعثمان نجيب علي هادي16061

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيعثمان وليد طه حسين16062

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 66.86تطبيقيعجمي عوده عجمي طعيمه16063

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.71احيائيعجيل احمد عبدهللا محمد16064

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.00ادبيعجيل نايف فالح عجيل16065

قسم تقنيات فن الحلي والمجوهرات- بغداد /معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى 69.43احيائيعدهللا عبدعلي جواد كاظم16066

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.00احيائيعداله خلف محمود محيميد16067

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.57ادبيعدنان ابراهيم احمد عميري16068

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 69.86علميعدنان احمد خليل ولي16069

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.00ادبيعدنان احمد هزاع وسمي16070

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.43احيائيعدنان اسعد محسن دينار16071
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عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.29احيائيعدنان ثامر عدنان فرحان16072

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.57علميعدنان حامد خزعل رجب16073

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 68.57ادبيعدنان حسن طناش يوسف16074

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.57ادبيعدنان حمزه مولى جسام16075

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.29ادبيعدنان خزام ضيدان جابر16076

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.29احيائيعدنان خزعل فنيطل محمد16077

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.50ادبيعدنان خضير عباس نصار16078

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيعدنان خير هللا جعفر مطلك16079

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.86احيائيعدنان خيرهللا مريض كشاش16080

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.00ادبيعدنان طالب راهي حسون16081

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.00ادبيعدنان طه سليمان خلف16082

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.43ادبيعدنان عبدالوهاب محمد خضر16083

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 71.71تطبيقيعدنان عبيد خضير نجرس16084

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.14ادبيعدنان عثمان عائد براك16085

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14تطبيقيعدنان عذيب هاشم خضير16086

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.83علميعدنان علي خلف عزاوي16087

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيعدنان غايب محل خلف16088

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.71ادبيعدنان قيس شهاب أحمد16089

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.71تطبيقيعدنان كنعان فيض هللا عبدهللا16090

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.29احيائيعدنان محمد حسن محمد16091

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.57ادبيعدنان محمد صالح حسين16092

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 56.57علميعدنان محمد فياض جاسم16093

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 58.86ادبيعدنان مروان عدنان عبد16094

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 79.43علميعدنان نجم شكور محمود16095

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.43ادبيعدوان عليص حمود مصلح16096

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 81.57ادبيعدي احمد كردي سلمان16097

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.86ادبيعدي جدوع احمد نايم16098

عام- كلية القانون - جامعة سومر 58.57ادبيعدي جويد جواد شياع16099

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 65.86علميعدي حاتم كريم عباس16100

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 58.57تطبيقيعدي صالح ممدوح صالح16101

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبيعدي صدام رشيد صبحي16102

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.00ادبيعدي عبد الحسن رسول عباس16103

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.71ادبيعدي عبد الرزاق عبد الرحمن ياسين16104
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قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 68.00علميعدي نزار حمد كاظم16105

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.29علميعديله اسماعيل عجيل سلطان16106

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.00احيائيعذاري الياس حسين يوسف16107

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 68.71ادبيعذاري عبدهللا خلف عبدهللا16108

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيعذال محمد ياسين محمد16109

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 66.29ادبيعذراء احمد ابراهيم عالوي16110

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.57تطبيقيعذراء احمد سالم محسن16111

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 67.71ادبيعذراء احمد فزع عبدهللا16112

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.57احيائيعذراء احمد مولود عاصي16113

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.00تطبيقيعذراء احمد نجم عبد هللا16114

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00تطبيقيعذراء اسكندر هادي عبدهللا16115

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميعذراء باسم بشير سويد16116

قسم التربية االسالمية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.14ادبيعذراء بالسم طالل فرحان16117

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيعذراء جميل عليم علوان16118

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 75.14علميعذراء جندي عبيدان جسوم16119

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00احيائيعذراء حامد صبري جبارة16120

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيعذراء حسن هادي علي16121

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيعذراء حسون بشاره محمد16122

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميعذراء حسين خضير عباس16123

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.00احيائيعذراء حيدر شحيل ناتي16124

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 93.00ادبيعذراء خالد فيحان رجا16125

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.71ادبيعذراء داود محمد داود16126

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.00علميعذراء رزاق سمير عجيل16127

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعذراء رسول لطيف جبار16128

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.57تطبيقيعذراء زامل عوده عيدان16129

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيعذراء زيدان عويز غالي16130

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.71ادبيعذراء سالم كلمج عبيد16131

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيعذراء سعد صبحي حمزه16132

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43علميعذراء سفاح كاظم نعيمه16133

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيعذراء صادق عبد الخضر كربول16134

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 61.43ادبيعذراء صباح حامد حسين16135

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.86تطبيقيعذراء عادل تبل عبد الرضا16136

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.86احيائيعذراء عامر عبدالمجيد جاسم16137
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.14ادبيعذراء عباس حسين عبد16138

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيعذراء عباس عبد الوهاب موسى16139

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 60.29احيائيعذراء عباس فاضل حلول16140

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.43ادبيعذراء عباس كامل كردي16141

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57علميعذراء عبد احمد خلف16142

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 58.57ادبيعذراء عبدالحكيم عبدالرزاق الزم16143

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.57احيائيعذراء عبدالرحمن هادي عباس16144

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائيعذراء عبدالرزاق جبار دويج16145

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.43احيائيعذراء عبدالرضا عبدالكاظم خنيفس16146

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.71تطبيقيعذراء عبدالزهره حسين نجم16147

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.14احيائيعذراء عبدهللا علي فياض16148

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29احيائيعذراء عبيد علوان الهيمد16149

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيعذراء عطاهللا حميد جاسم16150

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57ادبيعذراء عقيل جواد عبدهللا16151

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71علميعذراء عالء معبد عطيب16152

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعذراء علي حسين صالح16153

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.14ادبيعذراء علي غازي سيد16154

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.29ادبيعذراء علي كامل علي16155

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.43احيائيعذراء غانم ناصر وطان16156

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.00ادبيعذراء غريب جبر بنيان16157

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيعذراء غزوان عيدان حسن16158

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.86احيائيعذراء فرحان اليذ عايز16159

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 74.71ادبيعذراء فضل راجي علي16160

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00تطبيقيعذراء فالح حسن خليفه16161

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميعذراء قاسم جعفر محمد جواد16162

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.43ادبيعذراء كاظم احمد جاسم16163

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميعذراء كاظم جعفر علوان16164

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيعذراء كامل صبر حسون16165

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 68.71ادبيعذراء كريم حسين علي16166

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.29ادبيعذراء كريم سالم عليوي16167

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 58.00احيائيعذراء كريم شعالن كاظم16168

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيعذراء كريم كمال رمثان16169

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.00احيائيعذراء ماجد خالد محمد16170
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.86ادبيعذراء مجيد حميد جسام16171

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.86علميعذراء محسن صالح محمد تقي16172

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29ادبيعذراء محسن عذاب معله16173

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.29احيائيعذراء محمد جاسم حسن16174

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.14احيائيعذراء محمد حسن علي16175

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيعذراء محمد كاظم معوبد16176

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.43احيائيعذراء محمود عبيد صالح16177

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.86ادبيعذراء مختار جبار ناجي16178

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.29احيائيعذراء معجل عبيد موسى16179

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.00احيائيعذراء منصور محمد سالم16180

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14احيائيعذراء منعم خيري فليح16181

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.57احيائيعذراء مهدي فاضل حسين16182

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.14ادبيعذراء مهند عبد الباقي راشد16183

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.29ادبيعذراء نعمه عبدالرحمن نعيم16184

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيعذراء هادي حسن هاشم16185

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.00احيائيعذراء هاشم رشيد شالش16186

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.29احيائيعذراء ياسين ابراهيم محيميد16187

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 83.57احيائيعذراء ياسين كاظم ياسين16188

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.57احيائيعذراء يونس طه علي16189

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 79.43ادبيعذراء يونس محو محمد16190

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86ادبيعراك اعبيد خضر حديد16191

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 70.00علميعرفان جليل عبيد ياسين16192

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.86ادبيعرفان نعمة محيسن مهنه16193

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.00تطبيقيعروبه ماجد عبدالعالي ظاهر16194

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.43ادبيعز الدين احمد عبد االمير مجيد16195

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 68.00علميعز الدين كريم هذال عبد16196

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبيعز الدين موسى خضر مصطفى16197

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 73.14علميعزالدين عواد سويد مهيدي16198

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.29ادبيعزالدين كامل غائب محمود16199

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.71ادبيعزام احمد لعيبي ابراهيم16200

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.14احيائيعزام عبدالكاظم عبدالساده ابوحسنه16201

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.14ادبيعزام عالء كشكول جواد16202

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقيعزام عماد رشيد محمد16203
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيعزام كريم نعيم كوشان16204

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيعزام ماهر صيوان سهر16205

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 68.57تطبيقيعزام مصطفى مهدي صالح16206

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.00ادبيعزام مؤيد جاسم عباس16207

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيعزام ياسين عزيز مصطفى16208

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.71علميعزت عادل عزت محمد16209

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيعزيز ابراهيم مصطفى عبد16210

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيعزيز اسعد عزيز هادي16211

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.29احيائيعزيز باسم عزيز صالح16212

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيعزيز جاسم عبد هللا هريس16213

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 59.00ادبيعزيز جاسم محمد جلمود16214

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.71ادبيعزيز رضا فليح حسن16215

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.00ادبيعزيز محمد علي احمد16216

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.29ادبيعزيز ناصر عزيز ناصر16217

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.43احيائيعسل كاظم علوان حمادي16218

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.43احيائيعسل مازن عدنان غنو16219

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00تطبيقيعشتار عباس حسيب احمد16220

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.71تطبيقيعصام جمال عبد محمد16221

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 61.57ادبيعصام حامد زاير فعيل16222

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.29احيائيعصام خالد عبد الحميد صبغة هللا16223

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 69.17ادبيعصام عسل حسن صالح16224

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.57ادبيعصام علي متعب حسن16225

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.00احيائيعصام فرحان محمد فرحان16226

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيعصام محمد فهد صالح16227

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.43ادبيعصام نصير سعدون فاضل16228

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.57احيائيعصام يحيى ابراهيم حسين16229

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.43احيائيعصام يونس عبداللطيف قاسم16230

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.00ادبيعطاء عبد الستار صدام منشد16231

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيعطاء غانم محمد عوفان16232

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.19احيائيعطارد طلب غائب عبد16233

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 69.83ادبيعطاهلل محمد شنداخ فحل16234

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57احيائيعطور راكان عبدالكريم احمد16235

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 66.00علميعطيه عيسى محمد حسن16236
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 89.29ادبيعفاف احمد عبدهللا رجب16237

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 75.71ادبيعفاف رحمان جواد حزام16238

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29علميعفاف سالم عباس يونس16239

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29علميعفراء احمد خليل عبد الرزاق16240

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.71علميعفراء حامد حسين محمد16241

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميعفراء خليل ابراهيم احمد16242

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.43احيائيعفراء سلمان محمد عرمان16243

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00ادبيعفراء ميثم علي اسماعيل16244

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيعقيل ابراهيم عبد احمد16245

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.71ادبيعقيل احمد عبدهللا مشكور16246

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.43تطبيقيعقيل افريح جازع عجه16247

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.71احيائيعقيل باسم جارح عبد الحسن16248

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.86تطبيقيعقيل تحسين هادي حمد16249

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.57احيائيعقيل جعفر رضا كاظم16250

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.00علميعقيل جياد محمد عوده16251

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.00احيائيعقيل حبيب عكاب عويد16252

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيعقيل حبيب كامل سلمان16253

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 64.57تطبيقيعقيل حسن علي حسين16254

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 76.00ادبيعقيل حمد مرعي عامج16255

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيعقيل حمزه عبيد مدب16256

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.86علميعقيل حيدر جابر حسوني16257

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.29علميعقيل خزعل غاسم عذاب16258

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 72.00احيائيعقيل خضير رزاق محمد16259

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 86.14احيائيعقيل خضير عبدالحسين عبدالساده16260

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 84.86علميعقيل داخل عبيد مذبوب16261

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.29ادبيعقيل رحمان محسن سفيح16262

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.29احيائيعقيل رسول جواد كاظم16263

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29ادبيعقيل سالم عبد كيطان16264

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 82.71علميعقيل سعد خليفه محمد16265

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57علميعقيل شناوه ضمد منادي16266

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيعقيل صادق عبد الجليل داود16267

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.71تطبيقيعقيل طه حسين علي16268

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71احيائيعقيل عادل كاظم حايف16269
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيعقيل عادل محسن عبد16270

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 69.00تطبيقيعقيل عباس عبد الحسين حسن16271

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيعقيل عباس كاظم ناصر16272

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.71علميعقيل عبد الحسين جبر معالي16273

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيعقيل عبد عامر كرمد16274

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57علميعقيل عبدالباري داخل عبدعلي16275

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.14تطبيقيعقيل عبدالحسين جاسم محمد16276

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.67علميعقيل عبدمسلم محمد حمزه16277

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.86تطبيقيعقيل علي حسين ارزوقي16278

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 61.00تطبيقيعقيل علي حسين شبيب16279

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43تطبيقيعقيل علي حسين محمد16280

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.57احيائيعقيل علي عبد مظلوم16281

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.43ادبيعقيل قمبر محمد قمبر16282

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 63.67علميعقيل كامل حنون كاظم16283

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.71علميعقيل كريم شالل صيهود16284

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.29ادبيعقيل مسلم اسماعيل صالح16285

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14ادبيعقيل مسلم داود فياض16286

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيعقيل مسلم كاظم مشكور16287

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 77.71علميعقيل مطر عباس كعيد16288

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29علميعقيل مهدي محسن مشلش16289

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86تطبيقيعقيل موحي طعمه منخي16290

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 82.43احيائيعقيل مؤيد علي حسن16291

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.00احيائيعقيل نعيم فليح حسن16292

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 63.86احيائيعقيلة عماد موسى شمه16293

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71تطبيقيعقيله لؤي عبد االمير عبدهللا16294

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.71احيائيعال احمد شندي غضب16295

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.14احيائيعال ثامر عوده حامي16296

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.14تطبيقيعال ثامر لطيف جواد16297

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.86ادبيعال جمال احمد صفو16298

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.43علميعال جميل خلف محمد16299

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00علميعال حسن هادي حنتوش16300

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 60.86ادبيعال حسين صبري ظاهر16301

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 65.57ادبيعال حسين محمد كاطع16302
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14احيائيعال رعد مصطفى عبود16303

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.29احيائيعال سعد عوده حسين16304

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيعال سعدي محسن جاسم16305

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.71تطبيقيعال سالم شاكر كريم16306

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.00علميعال شهيد عبد اركان16307

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.57احيائيعال صفاء حسين احمد16308

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.14احيائيعال طارق جاسم محمود16309

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميعال عادل شعالن سلمان16310

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.86ادبيعال عباوي محمد حميد16311

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.14ادبيعال عبد الحسين محمد عيدان16312

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيعال عبد الحق نصيف صافي16313

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 70.86علميعال عبد العظيم جواد حسن16314

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.29ادبيعال عبد الوهاب احمد ولي16315

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.86ادبيعال عبدالحسين علي جاسم16316

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71علميعال علي كريم كاطع16317

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 60.00ادبيعال علي مطر ذياب16318

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 75.43احيائيعال علي نزار احمد16319

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.43احيائيعال قاسم عبد االمير عبود16320

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.71تطبيقيعال كاظم غبن حسين16321

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00علميعال كريم طعمه جوده16322

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.14احيائيعال مسعد نذير حسن16323

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 79.43ادبيعال مؤيد رشيد كامل16324

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.86تطبيقيعال ميثم محسن عبد الحسن16325

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.29ادبيعال نايف سلطان خلف16326

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيعال وليد محمد جاسم16327

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.14ادبيعالء احمد جاسم محمد16328

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 65.71احيائيعالء احمد حمود الجناب16329

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57تطبيقيعالء احمد عبدهللا حمودي16330

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.43تطبيقيعالء اسماعيل احمد امين16331

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.00احيائيعالء توفيق عزيز عويد16332

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14ادبيعالء جامل كزار منشد16333

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.29علميعالء جواد كاظم جوان16334

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيعالء حازم يونس علي16335
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قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة تكريت 65.29علميعالء حامد اسماعيل جبل16336

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14ادبيعالء حامد بدر حسن16337

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.57احيائيعالء حامد جبار محمد16338

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.57ادبيعالء حامد محمود عبد هللا16339

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 89.14علميعالء حجاب عبدعون حبيب16340

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.00تطبيقيعالء حسن جابر موازي16341

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.57علميعالء حسن حسين جابر16342

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 66.29علميعالء حسن خالد حسن16343

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.29ادبيعالء حسن كمر فرحان16344

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميعالء حسن هادي ناجي16345

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.29ادبيعالء حسين جاسم خلف16346

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.86ادبيعالء حسين علوان فليفل16347

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.14علميعالء حسين علي ناصر16348

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.86تطبيقيعالء حسين كاظم محيبس16349

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14ادبيعالء حسين ناصر حمودي16350

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.57علميعالء خضير عبيد منهل16351

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 61.14تطبيقيعالء خالف محمد شويرد16352

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.14ادبيعالء خليل ربيع هالل16353

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 81.00علميعالء ذياب محمد محيميد16354

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.86تطبيقيعالء رزاق حسن سلمان16355

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.86تطبيقيعالء ساجت فليح فجل16356

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00تطبيقيعالء سعد طعمه عبود16357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 71.29ادبيعالء سعيد جاسم عبدالزهره16358

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 65.29علميعالء شعالن مطرود محمد16359

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 68.86تطبيقيعالء صالح حمد محمود16360

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 73.29ادبيعالء صباح عبدالحسن عطية16361

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.14ادبيعالء صبحي محمد هالل16362

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29ادبيعالء صبري مصلح جبر16363

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.86ادبيعالء صالح حسن حسين16364

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.00ادبيعالء طالب شحاذة ابراهيم16365

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعالء طالب موسى حمزه16366

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 58.14علميعالء طالب وهب محمد16367

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيعالء عامر خضر يونس16368
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.00ادبيعالء عامر مهدي حمد16369

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29احيائيعالء عباس اسعيد خضر احميدي16370

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيعالء عباس مهجر حتيرش16371

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71علميعالء عباس مهدي داود16372

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.86ادبيعالء عبد الحسن ملبس عواد16373

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علميعالء عبد الحليم حسين عاشور16374

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 66.86ادبيعالء عبد الساده عبد الحسين مهدي16375

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 89.17علميعالء عبدالحسين محمد خرباط16376

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.29علميعالء عبدالسالم شياع حمد16377

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.86ادبيعالء عبدالكاظم عوده كلهوم16378

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00علميعالء عبدهللا جاسم محمد16379

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميعالء عماد جاسم محمد16380

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.57ادبيعالء فاضل حسن علي16381

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.14ادبيعالء فاضل حميد حسن16382

قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 60.86علميعالء فواز محمد درويش16383

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.14تطبيقيعالء فؤاد سالم صالح16384

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.57علميعالء فيصل كنين كاظم16385

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميعالء قاسم هادي تومان16386

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.86احيائيعالء كاظم عبد جابر16387

قسم تقنيات التصميم الداخلي- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 58.43ادبيعالء كامل وادي حسين16388

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.71تطبيقيعالء كريم خلف جالي16389

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.29ادبيعالء كريم صبار جلو16390

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.86تطبيقيعالء محسن ابراهيم عليوي16391

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.43علميعالء محسن اكبر علي16392

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيعالء محسن جهيد جويد16393

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.86علميعالء محمد جبوري صالح16394

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 77.43علميعالء محمد جواد قاسم يونس16395

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.86علميعالء محمد صالح رسن16396

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 81.43علميعالء محمد عبدهللا محمد16397

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيعالء محمد كاظم حنتوش16398

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.43علميعالء محمد معجل ابراهيم16399

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29احيائيعالء محمود عبيد شاهر16400

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيعالء محمود هامل علي16401
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيعالء مردان مسعيري حسن16402

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71ادبيعالء مزعل بدن ثجيل16403

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.86احيائيعالء مزعل خضير علي16404

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 65.57تطبيقيعالء مهدي صالح ابراهيم16405

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29علميعالء مهدي نجم لملوم16406

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيعالء موحي فالح حسن16407

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29ادبيعالء ناظم فتحي حسين16408

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.00احيائيعالء نايف فريفش حسن16409

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 62.43ادبيعالء هاشم سلمان حسين16410

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.86تطبيقيعالء هاني دوسر عوده16411

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.86ادبيعالء وسمي محمود عزيز16412

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 91.14علميعالء يحيى حسين يعكوب16413

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 64.71ادبيعللي يوسف حمزة ناصر16414

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.71احيائيعلم دار محمد شهاب احمد16415

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.29ادبيعلوان احمد علوان نجم16416

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 70.57علميعلوان خليف جابر حادور16417

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 68.83علميعلوان مخيلف جابر جليف16418

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.71تطبيقيعلى الهاي فراج قاطع ثامر16419

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيعلى نبيل عبدألكريم جبر16420

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00ادبيعلى نوري سبتي ظاهر16421

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 71.14ادبيعلي اباذر مسلم فالح16422

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيعلي ابراهيم احمد غضبان16423

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 72.57علميعلي ابراهيم احمد محمد16424

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.86ادبيعلي ابراهيم جبار عوده16425

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.71ادبيعلي ابراهيم جواد كاظم16426

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيعلي ابراهيم حميد حسين16427

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 65.57ادبيعلي ابراهيم خالد مرعي16428

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.86ادبيعلي ابراهيم خليل عبدهللا16429

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.14ادبيعلي ابراهيم رزاق منحر16430

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.14تطبيقيعلي ابراهيم عبد علي16431

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيعلي ابراهيم عبدالحسين عبود16432

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعلي ابراهيم عسل كنيوي16433

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.00ادبيعلي ابراهيم علي احمد16434

866 من 498صفحة 
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قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 81.14تطبيقيعلي ابراهيم محمد حمد16435

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.00تطبيقيعلي ابراهيم هادي ابراهيم16436

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.43احيائيعلي ابراهيم هامل بدن16437

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.57تطبيقيعلي ابن الحسين جاسم مخلف يوسف16438

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.14علميعلي اثمار ناهي اسباهي16439

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00تطبيقيعلي احسان ابراهيم عثمان16440

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 60.14علميعلي احسان خيرهللا محمد علي16441

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.57ادبيعلي احسان عبد الزهرة مجيد16442

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.00تطبيقيعلي احسان عبدالحليم فرج16443

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.43ادبيعلي احسان عبدالقادر مخلص16444

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبيعلي احسان علوان عبيد16445

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 66.57علميعلي احسان علي ناجي16446

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 66.00تطبيقيعلي احسان عوده سالم16447

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.14تطبيقيعلي احسان فاخر كاظم16448

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبيعلي احسان نجم عبدهللا16449

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيعلي احمد جاسم خلف16450

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيعلي احمد جاسم محمد16451

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيعلي احمد جاسم محمد16452

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعلي احمد جاسم محمد16453

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.14علميعلي احمد جعفر ابراهيم16454

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57علميعلي احمد جمعه جاسم16455

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 64.43تطبيقيعلي احمد جواد كاظم16456

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبيعلي احمد حريش نجم16457

قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبيعلي احمد حسن حمود16458

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.86تطبيقيعلي احمد حسن عبد16459

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57ادبيعلي احمد حسن علي16460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعلي احمد حمادي صالح16461

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 58.86ادبيعلي احمد حمزه مهدي16462

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.14علميعلي احمد خشن ناصح16463

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86ادبيعلي احمد خلف عبدهللا16464

قسم تقنيات ادارة االعمال- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 63.43تطبيقيعلي احمد سالم لفته16465

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 84.71علميعلي احمد ستار عطوف16466

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.71علميعلي احمد سعد محمد16467

866 من 499صفحة 
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 65.29احيائيعلي احمد سفير عبد الزهرة16468

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.14تطبيقيعلي احمد سلمان حسون16469

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 78.29احيائيعلي احمد سلمان نفيله16470

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيعلي احمد سويد حسين16471

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29ادبيعلي احمد شاكر حميد16472

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.29تطبيقيعلي احمد شعبان عبود16473

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.29تطبيقيعلي احمد صالح منديل16474

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيعلي احمد صالح هاشم16475

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.00ادبيعلي احمد عباس حمادي16476

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيعلي احمد عباس مهدي16477

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.29ادبيعلي احمد عبد اللطيف سعيد16478

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43علميعلي احمد عبد سلمان16479

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 58.71علميعلي احمد عبد فرحان16480

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.29احيائيعلي احمد عبدالرحمن ياسين16481

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 89.43احيائيعلي احمد عبود جاسم16482

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.86احيائيعلي احمد عبود مهدي16483

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.00احيائيعلي احمد عطيه عبدهللا16484

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.29احيائيعلي احمد علكم حمود16485

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.57احيائيعلي احمد علوان لفته16486

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 90.86علميعلي احمد عمران كريم16487

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.43تطبيقيعلي احمد عواد حسين16488

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.86تطبيقيعلي احمد غويلي خيون16489

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.14علميعلي احمد فاضل فليح16490

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.71ادبيعلي احمد فالح حسن16491

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيعلي احمد كاظم حسين16492

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.71ادبيعلي احمد مجيد رشيد16493

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيعلي احمد محسن حميد16494

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.14احيائيعلي احمد محمد جبر16495

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقيعلي احمد محمد عبد16496

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00ادبيعلي احمد محمد عبدهللا16497

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.00تطبيقيعلي احمد محمد فائق16498

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.29احيائيعلي احمد محمدطاهر خضر16499

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86ادبيعلي احمد مريوش سلومي16500

866 من 500صفحة 
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قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 61.29احيائيعلي احمد مطر عمران16501

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.00تطبيقيعلي احمد هادي مهدي16502

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 62.86ادبيعلي احمد ياسين عبدالهادي16503

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.43احيائيعلي احمد يونس محمد16504

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيعلي ادريس عبد الكريم رستم16505

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيعلي اركان جالل محمد16506

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00احيائيعلي اركان خضر شعبان16507

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيعلي اركان صالح ضاحي16508

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيعلي اركان كاظم خلف16509

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيعلي ازاد عسكر محمد16510

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.57ادبيعلي ازهر جليل نجم16511

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقيعلي ازهر نظير جاسم16512

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.86احيائيعلي اسعد احمد مرتضى16513

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقيعلي اسعد جميل صالح16514

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعلي اسعد رشيد حميد16515

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيعلي اسعد عبد الواحد وائلي16516

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 64.71احيائيعلي اسعد عبد حسن16517

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 67.14علميعلي اسعد عبدالنبي حسن16518

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 85.86احيائيعلي اسعد هادي عبد16519

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيعلي اسماعيل ابراهيم قاسم16520

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.71احيائيعلي اسماعيل خليف علوان16521

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.14تطبيقيعلي اسماعيل خليل ابراهيم16522

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.86احيائيعلي اسماعيل دويج دعي16523

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.57احيائيعلي اسماعيل زاهر محمد16524

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 91.00ادبيعلي اسماعيل فتاح احمد16525

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيعلي اصغر حسين تقي خليل16526

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 84.71علميعلي اكبر حسين فاضل خليل16527

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيعلي اكبر حيدر عبدالحسين جابر16528

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.71تطبيقيعلي اكبر رائد جاسم الحويجم16529

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00احيائيعلي اكبر لقمان علي حسين16530

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.86ادبيعلي اكرم تركي جاسم16531

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.57احيائيعلي اكرم دحام عطيوي16532

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 87.57علميعلي اكرم علي عباس16533
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قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.71تطبيقيعلي االكبر حسين شرهان صابط16534

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.00ادبيعلي االكبر رياض رحيم نعمة16535

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43تطبيقيعلي االكبر صباح ميرعلي محمدحسين16536

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.00تطبيقيعلي االكبر عباس عبد الستار علي16537

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.71تطبيقيعلي االكبر مهدي عبد حمادي16538

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 67.29تطبيقيعلي االكبر هلول داود شريجي16539

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.29تطبيقيعلي الحق جاسم لفته مطر16540

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.71تطبيقيعلي الدين كريم هاشم كريدي16541

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 76.57علميعلي السجاد احمد خضير عبد الحسن16542

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 64.43ادبيعلي السجاد غالب برغش تايه16543

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43تطبيقيعلي الكرار احسان نعمه حسين16544

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.29تطبيقيعلي الكرار حيدر عودة داغر16545

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 70.86تطبيقيعلي الكرار هاشم محمد حسن16546

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبيعلي المرتضى جمال صعصع عنان16547

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيعلي المرتضى حسين حبيب محيسن16548

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.29تطبيقيعلي المرتضى عادل حميد عبيد16549

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.71تطبيقيعلي المرتضى ماجد عبد العزيز بناي16550

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.29تطبيقيعلي المرتضى مظاهر كريم زغير16551

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.14احيائيعلي المرتضى ميثم عبد عون علي16552

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29تطبيقيعلي الهادي جعفر خلف محسن16553

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.29تطبيقيعلي الهادي ضياء جعفر عبد16554

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.29تطبيقيعلي الهادي محمود عبد الهادي عبود16555

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.29ادبيعلي الياس حسين سمو16556

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.86احيائيعلي امير صبري عبدالباقي16557

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 60.00تطبيقيعلي امير عبد الساده حميد16558

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.00ادبيعلي امير فليح حسن16559

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.43تطبيقيعلي انمار جبار شنان16560

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقيعلي انمار غانم محمد مصطفى16561

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 66.14علميعلي انور خالد يونس16562

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيعلي انيس صالح مهدي16563

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 71.57علميعلي اوسط عباس علي ويس يوسف16564

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيعلي اياد اموري صالح16565

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00تطبيقيعلي اياد جواد كاظم16566
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قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيعلي اياد رسول عباس16567

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.29ادبيعلي اياد رشيد مجيد16568

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.57ادبيعلي اياد علي شعالن16569

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.43ادبيعلي اياد فاضل حسين16570

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.57تطبيقيعلي اياد محمد حسن16571

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 67.14تطبيقيعلي اياد نجم عبدهللا16572

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيعلي اياد يحيى فصيل16573

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14تطبيقيعلي ايمن فالح حنون16574

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00احيائيعلي إبراهيم طه حسين16575

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيعلي أحمد كاطع كباشي رسن16576

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.43علميعلي أحمد محمد محمود16577

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.14تطبيقيعلي أياد عبد الكريم حميد16578

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.57ادبيعلي باسل حسين يونس16579

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.29تطبيقيعلي باسم جميل لفته16580

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.43ادبيعلي باسم حسن طعمة16581

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.14تطبيقيعلي باسم حسن محمد16582

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43احيائيعلي باسم خميس جويد16583

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.57احيائيعلي باسم عطيوي مطرود16584

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.86تطبيقيعلي باسم علي بهير16585

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.14ادبيعلي باسم علي حسين16586

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيعلي باسم عيدان احمد16587

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.71ادبيعلي باسم مشحوت عباس16588

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 88.86علميعلي باسم مهدي جبير16589

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيعلي باسم هاشم سالم16590

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 70.71تطبيقيعلي بدر تعبان عبدالنبي16591

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.00علميعلي بدر حسن بالل16592

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.86ادبيعلي برهان عبادي بشان16593

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.86علميعلي برهان عبدهللا جابر16594

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00احيائيعلي بسام محسن علي16595

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00ادبيعلي بشار جابر شراد16596

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.86احيائيعلي بشار جبار علي16597

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.86تطبيقيعلي بشير عبيد كاظم16598

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.43ادبيعلي بشير مهيدي حمادي16599
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.43علميعلي بشير موحان صبيح16600

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.29علميعلي بالل احمد عبدهللا16601

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.86علميعلي بندر جاسم محمد16602

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 73.29ادبيعلي بيشان فريش احمد16603

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيعلي تحسين جواد جالي16604

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيعلي تحسين خشان جاعد16605

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 64.29علميعلي تحسين عبدالكريم خطاب16606

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 79.86ادبيعلي تحسين عالوي محسن16607

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيعلي تحسين كامل لفته16608

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43احيائيعلي تحسين كمال شكر16609

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.57ادبيعلي ترف هادي فرحان16610

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.29ادبيعلي تركان عنون خلف16611

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.86احيائيعلي تركي خلف عبدهللا16612

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43تطبيقيعلي تموز نعمه عايد16613

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.86ادبيعلي توفيق يوسف صالح16614

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.86ادبيعلي ثامر اسماعيل حسون16615

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.00علميعلي ثامر عبدهلل محمد16616

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.57تطبيقيعلي ثامر علي حسين16617

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائيعلي ثائر حبيب علي16618

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43ادبيعلي ثائر حتيت حيدر16619

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.29تطبيقيعلي ثائر حسن مهدي16620

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.86تطبيقيعلي ثائر عبدالكريم دهروب16621

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.29ادبيعلي ثائر مطلك سلمان16622

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.57تطبيقيعلي جابر جمال محمدسعيد16623

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 65.43علميعلي جابر دهيرب كاظم16624

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيعلي جابر عباس حمزه16625

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميعلي جابر عنبر داود16626

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.29احيائيعلي جابر محمود حسين16627

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيعلي جابر مشكور حسين16628

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00احيائيعلي جاسم احمد خلف16629

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43علميعلي جاسم بربوت حسين16630

قسم التقنيات الكهربائية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.71احيائيعلي جاسم جهاد فتحي16631

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.86تطبيقيعلي جاسم راضي صبيح16632
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.43علميعلي جاسم سلمان نايف16633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.29ادبيعلي جاسم شهاب احمد16634

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.29ادبيعلي جاسم عباس حسن16635

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.57ادبيعلي جاسم عبدعلي عناد16636

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.71تطبيقيعلي جاسم عبود راضي16637

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43احيائيعلي جاسم عطيه خميس16638

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.43احيائيعلي جاسم فرحان جالب16639

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.86احيائيعلي جاسم كاظم حسن16640

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 65.00علميعلي جاسم كريم كاظم16641

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00تطبيقيعلي جاسم محمد حسن16642

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيعلي جاسم محمد عبدالرضا16643

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57تطبيقيعلي جاسم محمد عطيه16644

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 69.71تطبيقيعلي جاسم محمد عليوي16645

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 63.29تطبيقيعلي جاسم محمد غدير16646

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 61.29علميعلي جاسم محمد فرج16647

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.29احيائيعلي جاسم محمد كاظم16648

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.57احيائيعلي جاسم محمدعلي عباس16649

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيعلي جاسم نعيم عداي16650

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيعلي جاسم هليل هاني16651

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 74.14تطبيقيعلي جان نهاد علي شفيق16652

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيعلي جبار باقر عباس16653

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 72.86تطبيقيعلي جبار جميل حميد16654

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 64.71علميعلي جبار حمود خلف16655

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.86ادبيعلي جبار خليفة شالخ16656

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعلي جبار رحمه حمود16657

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 96.00علميعلي جبار سالم حوشي16658

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 69.71ادبيعلي جبار طالب حمود16659

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيعلي جبار كامل جاسم16660

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 60.86تطبيقيعلي جبار كاين كاظم16661

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57ادبيعلي جبار لعيبي علوان16662

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.43ادبيعلي جبار محسن علي16663

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.14احيائيعلي جبار محسن لفته16664

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.43ادبيعلي جبار مساعد محمد16665
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عام- كلية التمريض - جامعة بابل 73.14علميعلي جبار مهدي حسن16666

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.29علميعلي جبر قاسم شيال16667

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيعلي جعفر جاسم عيسى16668

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 73.14احيائيعلي جعفر حسين حمد16669

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00علميعلي جعفر حطاب عبدهللا16670

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقيعلي جعفر كاظم موسى16671

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00تطبيقيعلي جعفر موسى شاه علي16672

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 61.43احيائيعلي جعفر وادي عمران16673

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.14تطبيقيعلي جالل جبار حسب16674

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.29ادبيعلي جالل عبدالستار احمد16675

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.29ادبيعلي جليل جاسم رسن16676

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14تطبيقيعلي جليل خوام ياسر16677

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيعلي جليل عباس سعيد16678

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.57علميعلي جليل وهيم زبون16679

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86ادبيعلي جمال احمد سلمان16680

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.43احيائيعلي جمال جبار عطرز16681

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 68.71علميعلي جمال حسين عنيز16682

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.29ادبيعلي جمال صبيح شاكر16683

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيعلي جمال عبد الصمد خلف16684

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيعلي جمال عبد حامد16685

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.14احيائيعلي جمعه بكر جوير16686

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.17علميعلي جمعه جوده نعيبش16687

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71علميعلي جميل جبار حسن16688

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.29ادبيعلي جميل راضي عبد الحسين16689

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.00علميعلي جميل رشيد جواد16690

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57احيائيعلي جميل رهيف عبيد16691

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.86تطبيقيعلي جميل عبد الخضر مسعد16692

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43احيائيعلي جميل كاظم محسن16693

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 76.57احيائيعلي جواد جرمد جراد16694

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيعلي جواد رسخ محمد16695

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.14احيائيعلي جواد عبدالكاظم لفته16696

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.14ادبيعلي جواد كاظم بطي16697

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 75.71تطبيقيعلي جواد كاظم جاسم16698
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.57تطبيقيعلي جواد كاظم حمادي16699

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 61.14تطبيقيعلي جواد كاظم داود16700

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 58.43ادبيعلي جواد كاظم سهر16701

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيعلي جواد كاظم شغناب16702

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 91.71احيائيعلي جواد كاظم فرحان16703

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.14تطبيقيعلي جواد كاظم محسن16704

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيعلي حاتم عبدالكاظم موسى16705

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.14ادبيعلي حاتم علوان حسين16706

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيعلي حاتم نعمه عواد16707

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.29ادبيعلي حاجم عبد الكريم سلمان16708

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.14تطبيقيعلي حازم حمود حساني16709

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيعلي حازم عبد المحسن سلطان16710

عام- كلية القانون - جامعة سومر 69.71ادبيعلي حازم عزيز موسى16711

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00احيائيعلي حازم عنيد كاطع16712

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.14تطبيقيعلي حازم كشيش فالح16713

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيعلي حازم منسي عزيز16714

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 68.57ادبيعلي حافظ حاجي مصطفى16715

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 63.29ادبيعلي حاكم رحمن عباس16716

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيعلي حاكم كاظم عباس16717

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 87.57علميعلي حاكم موسى اشيرم16718

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.86احيائيعلي حامد حمزه حسين16719

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 65.86تطبيقيعلي حامد شاكر نور16720

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيعلي حامد صاحب ثعبان16721

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيعلي حامد عبد هللا فرحان16722

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29تطبيقيعلي حامد علي مرعي16723

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيعلي حامد كعيد عبود16724

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 67.43ادبيعلي حامد محمود عباس16725

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.43احيائيعلي حامد مصطفى فرج علي16726

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 80.57احيائيعلي حبش سلطان ميكائيل16727

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.86احيائيعلي حبيب عوده سالم16728

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعلي حبيب عيدان علوان16729

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعلي حبيب كاظم عليوي16730

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعلي حربي كاظم طه16731
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 74.86تطبيقيعلي حرز جابر جوده16732

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 75.14تطبيقيعلي حسان عبداالله علي16733

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.00ادبيعلي حسن ابراهيم ازكير16734

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيعلي حسن ابوخويط عبهول16735

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيعلي حسن اسماعيل علوان16736

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيعلي حسن بدر عبد16737

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.43تطبيقيعلي حسن بكر محمد16738

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.00ادبيعلي حسن تالي ظاهر16739

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.86ادبيعلي حسن جبر شالكه16740

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.00احيائيعلي حسن جليل مالك16741

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86علميعلي حسن حامد جنيد16742

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.14علميعلي حسن حرب حسين16743

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 78.86علميعلي حسن حسين احمد16744

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيعلي حسن حمد جاسم16745

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71احيائيعلي حسن خضر علي16746

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86احيائيعلي حسن رزاق شالل16747

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00تطبيقيعلي حسن رمضان حاذور16748

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.86تطبيقيعلي حسن زهراو صحن16749

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيعلي حسن سعد خضيري16750

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.29علميعلي حسن سلمان جاسم16751

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيعلي حسن شاتي خضراوي16752

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.57تطبيقيعلي حسن شريف حريز16753

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.86ادبيعلي حسن شهيد فنجان16754

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيعلي حسن صالح محمد16755

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.57تطبيقيعلي حسن عبد النبي كريم16756

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.29ادبيعلي حسن عبد الهادي عبيد16757

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيعلي حسن عساف ياسين16758

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 74.86احيائيعلي حسن عسكر عبيد16759

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 58.57تطبيقيعلي حسن عطيه عبد الرحيم16760

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيعلي حسن علي جاسم16761

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 61.57احيائيعلي حسن علي عبد16762

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.86تطبيقيعلي حسن علي مجيد16763

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.71احيائيعلي حسن عليوي دشمان16764
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قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 80.86احيائيعلي حسن غانم حسين16765

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيعلي حسن كاطع حنون16766

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 67.43ادبيعلي حسن كردي محاسن16767

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيعلي حسن كريم عبدهللا16768

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيعلي حسن محمدعلي حسن16769

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.86تطبيقيعلي حسن محي لفته16770

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائيعلي حسن مرد عيسى16771

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.71تطبيقيعلي حسن مصطفى محمد16772

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيعلي حسن ناصر حمود16773

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.43تطبيقيعلي حسن هاشم جحيل16774

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيعلي حسن هاشم مخور16775

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.29تطبيقيعلي حسن ياسين علي16776

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.71تطبيقيعلي حسنين علي عبد الجبار16777

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.43علميعلي حسون حبيب فرمان16778

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00تطبيقيعلي حسين ابراهيم نعمه16779

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.71ادبيعلي حسين احمد شهاب16780

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 72.00احيائيعلي حسين احمد مزهر16781

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.57احيائيعلي حسين اعويد عبد الرضا16782

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.29ادبيعلي حسين جابر جاسم16783

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.86تطبيقيعلي حسين جابر ساجت16784

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 80.14تطبيقيعلي حسين جاسم عبيده16785

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.00احيائيعلي حسين جاسم مونس16786

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 70.14علميعلي حسين جبار كريم16787

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيعلي حسين جمعه فتح هللا16788

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.57علميعلي حسين جواد كاظم16789

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 72.86علميعلي حسين جوالن مهلهل16790

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86ادبيعلي حسين حبيب عبود16791

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 74.29تطبيقيعلي حسين حسن احمد16792

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43تطبيقيعلي حسين حسن طخاخ16793

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيعلي حسين حسن مرعي16794

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الكوفة 61.00علميعلي حسين حمد علوان16795

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.43احيائيعلي حسين حمزه مسلم16796

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.14ادبيعلي حسين خلف جراد16797
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عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.57ادبيعلي حسين خليل شهيب16798

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.14تطبيقيعلي حسين رسول عبد16799

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 58.71احيائيعلي حسين زغير عبد16800

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميعلي حسين سالم عبداألمير16801

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 69.50ادبيعلي حسين سعد شعيف16802

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57علميعلي حسين سلمان جبر16803

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 58.57ادبيعلي حسين سلمان خواف16804

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.86تطبيقيعلي حسين شراد ظاهر16805

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71تطبيقيعلي حسين شرشاب ناصر16806

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.86احيائيعلي حسين صادق جاسم16807

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.43احيائيعلي حسين صباح جابر16808

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.43تطبيقيعلي حسين صبار حمزه16809

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيعلي حسين صكب كاظم16810

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.00تطبيقيعلي حسين طاهر عيسى16811

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.43علميعلي حسين طعمه حسين16812

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.14تطبيقيعلي حسين عاصي طاهر16813

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.43احيائيعلي حسين عامر محسن16814

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.57تطبيقيعلي حسين عبادي هاشم16815

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيعلي حسين عبد الحميد جالب16816

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29تطبيقيعلي حسين عبد الرضا عبد علي16817

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 66.14تطبيقيعلي حسين عبد العالي عبد الواحد16818

قسم الطرق- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 71.86علميعلي حسين عبد المطلب حسن16819

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميعلي حسين عبد زيد جواد16820

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00تطبيقيعلي حسين عبد صالح16821

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 69.43علميعلي حسين عبد عبدهللا16822

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.43ادبيعلي حسين عبدالخضر حسين16823

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيعلي حسين عبدعلي جبر16824

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.14ادبيعلي حسين عبود حطحوط16825

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيعلي حسين عبود محسن16826

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 58.00ادبيعلي حسين عبيد حسوني16827

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.57تطبيقيعلي حسين عزيز فرج16828

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.14علميعلي حسين عطيه حمزه16829

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيعلي حسين علوان عبيد16830
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عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.14ادبيعلي حسين علوك محمود16831

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.14ادبيعلي حسين علي تويلي16832

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 88.86علميعلي حسين علي جاسم16833

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.14تطبيقيعلي حسين علي جبار16834

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيعلي حسين علي جلوب16835

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.43احيائيعلي حسين علي حسين16836

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57علميعلي حسين علي حسين16837

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.43احيائيعلي حسين علي رشيد16838

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.71تطبيقيعلي حسين علي شنته16839

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 61.00احيائيعلي حسين علي عبد16840

قسم تقنيات الكهرباء- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.43علميعلي حسين علي عبد16841

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيعلي حسين علي عبد الحمزة16842

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.00احيائيعلي حسين علي عبدالزهره16843

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيعلي حسين علي عبدهللا16844

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائيعلي حسين علي عطيه16845

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 76.00ادبيعلي حسين علي عيدان16846

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 67.00ادبيعلي حسين علي كاظم16847

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيعلي حسين علي كاظم16848

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.14علميعلي حسين علي كلكول16849

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.71احيائيعلي حسين علي محمد16850

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.43احيائيعلي حسين عليوي جياد16851

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.00تطبيقيعلي حسين عوده حسين16852

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيعلي حسين عوده سلمان16853

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 63.86ادبيعلي حسين غانم كاطع16854

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 83.71احيائيعلي حسين غني عبد الحسين16855

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.14احيائيعلي حسين غني عبدالحسين16856

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 68.57ادبيعلي حسين غيالن محسن16857

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.57تطبيقيعلي حسين فاضل محمد حسين16858

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.43ادبيعلي حسين فاضل هاشم16859

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 64.00ادبيعلي حسين فالح غليم16860

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 91.14احيائيعلي حسين فائق عبدالهادي16861

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيعلي حسين فضيل جعباز16862

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.86ادبيعلي حسين كاطع حذية16863

866 من 511صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.00تطبيقيعلي حسين كاظم حاتم16864

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.71ادبيعلي حسين كاظم حسون16865

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.14ادبيعلي حسين كاظم سليمان16866

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيعلي حسين كاظم محمد16867

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.00احيائيعلي حسين كصاب مسعد16868

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.86تطبيقيعلي حسين لفتة فياض16869

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 66.14ادبيعلي حسين لفته جاسم16870

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 60.57علميعلي حسين محمد علو16871

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيعلي حسين محمد لفته16872

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.57ادبيعلي حسين محمود جاسم16873

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.86ادبيعلي حسين مردان علي16874

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 80.00علميعلي حسين مهدي حسين16875

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.00احيائيعلي حسين مهدي عبد16876

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 74.43احيائيعلي حسين مهدي منصور16877

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيعلي حسين نامق سمين16878

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيعلي حسين نجم عبد16879

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.00احيائيعلي حسين نعيمه مطشر16880

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعلي حسين هادي جبار16881

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.00تطبيقيعلي حسين هادي خلف16882

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.71ادبيعلي حسين هادي عوده16883

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.86تطبيقيعلي حسين هادي مجهول16884

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 64.86تطبيقيعلي حسين هاشم بوهان16885

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيعلي حسين هاشم راضي16886

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيعلي حسين هاشم قاسم16887

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 60.17ادبيعلي حسين هلول وحيد16888

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29احيائيعلي حسين يسر حسين16889

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 66.43علميعلي حسين يعقوب نعمه16890

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.14احيائيعلي حقي عبدالعباس عيسى16891

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71احيائيعلي حكيم جاسم محمد16892

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.43علميعلي حكيم عبد االمير علي16893

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.71علميعلي حليم حواس عطشان16894

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.43احيائيعلي حليم سعود مهاوش16895

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.00تطبيقيعلي حليم طعمه مالك16896

866 من 512صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.71احيائيعلي حماد علي حسين16897

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.14ادبيعلي حمد زبن عيمي16898

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.71علميعلي حمد عبدهللا محمد16899

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 72.57علميعلي حمد علي محمد16900

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00تطبيقيعلي حمد عويد جياد16901

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميعلي حمدان جوده هذال16902

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 87.29علميعلي حمدان عزيز وناس16903

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيعلي حمزة منسي جاسم16904

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.29ادبيعلي حمزه جاسم علي16905

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.43تطبيقيعلي حمزه جواد كاظم16906

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 69.00ادبيعلي حمزه غافل حنتوش16907

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.29ادبيعلي حمزه هاشم جياد16908

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.86علميعلي حمود احمد عبدهللا16909

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.00تطبيقيعلي حميد باهض العباس16910

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 72.50علميعلي حميد حسين سرحان16911

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.43احيائيعلي حميد خضير شمير16912

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيعلي حميد ذياب حسن16913

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيعلي حميد علي زنيهر16914

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.00ادبيعلي حميد كاظم ياسين16915

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائيعلي حميد ناهي جبر16916

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعلي حميد هاشم حميد16917

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00تطبيقيعلي حميد يوسف محمد16918

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.57تطبيقيعلي حنون عبدالسادة بخاخ16919

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 52.57علميعلي حنون علي صالح الساعدي16920

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعلي حيدر جعفر جابر16921

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.71تطبيقيعلي حيدر حامد جبار16922

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.29تطبيقيعلي حيدر خرباط حمزه16923

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14تطبيقيعلي حيدر خيرهللا جابر16924

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعلي حيدر ريسان مزيد16925

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيعلي حيدر سلمان جواد16926

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.86ادبيعلي حيدر شواي قاسم16927

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علميعلي حيدر عبد االمير باقر16928

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.29ادبيعلي حيدر عبد علي كاظم16929
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قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 59.14تطبيقيعلي حيدر عدنان عبد الصاحب16930

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.71تطبيقيعلي حيدر علوان حسن16931

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.86ادبيعلي حيدر غانم محمد16932

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86احيائيعلي حيدر كاظم حميد16933

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 88.86علميعلي حيدر مايع زياد16934

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 84.57احيائيعلي حيدر محمد نصير16935

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 70.00ادبيعلي حيدر محمود محسن16936

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.43ادبيعلي حيدر مزهر كاظم16937

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.43احيائيعلي حيدر نجم عبد16938

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.71ادبيعلي حيدر نعمة كاني16939

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 66.29ادبيعلي حيدر هادي برق16940

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.00احيائيعلي خالد امين محمد16941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57ادبيعلي خالد جبار سعدون16942

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.86تطبيقيعلي خالد جبار محمد16943

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29تطبيقيعلي خالد حمدون خضر16944

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيعلي خالد خلف محمد16945

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيعلي خالد زغير كاظم16946

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.71احيائيعلي خالد شاكر جبر16947

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيعلي خالد عباس حمادي16948

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 66.57احيائيعلي خالد عبد هادي16949

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيعلي خالد عبدالحسين ابراهيم16950

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيعلي خالد عبدهللا رحيم16951

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 73.43تطبيقيعلي خالد كاظم علي16952

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعلي خضر حسن سمين16953

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 68.00ادبيعلي خضر حسين محيميد16954

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيعلي خضر علي سرحان16955

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 64.57احيائيعلي خضير عباس شريف16956

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.86ادبيعلي خضير عباس علوان16957

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.71علميعلي خضير عباس علي16958

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 59.57ادبيعلي خضير عباس مهدي16959

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.71تطبيقيعلي خضير عطيه هيونطه16960

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.43تطبيقيعلي خضير كريم حجاي16961

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.57احيائيعلي خضير نصيف جاسم16962
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قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29تطبيقيعلي خلف حسين محسن16963

عام- كلية القانون - جامعة واسط 72.00ادبيعلي خلف شغاتي ماجد16964

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.00علميعلي خلف فليح جابر16965

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 58.86تطبيقيعلي خلفه زيدان جالب16966

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيعلي خليف حمدان طنير16967

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعلي خليل خلف زغير16968

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 66.14علميعلي خليل نجم عبدهللا16969

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.86علميعلي خير هللا خلف فرحان16970

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.00علميعلي داخل غني عبود16971

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.14احيائيعلي داود سلمان اتهام16972

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 82.43احيائيعلي دحام عبيد خضر16973

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71علميعلي دخيل مبارك والي16974

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 62.57علميعلي دنبوس عودة عفن16975

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 92.86ادبيعلي راسم محمد فنجان16976

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيعلي راضي خلف خطار16977

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.71تطبيقيعلي راضي خلف كاطع16978

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.29علميعلي راضي شنيشل سوادي16979

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.14تطبيقيعلي راضي عبد علي جبر16980

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.43ادبيعلي راضي عليوي عسر16981

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.86علميعلي راضي محمد علي عبدالحسن16982

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86علميعلي رائد برهان جدوع16983

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيعلي رائد جسام خلف16984

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيعلي رائد جمعه نعمه16985

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.00علميعلي رائد خليل نصيف16986

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعلي رائد سعدون عبيس16987

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيعلي رائد شوقي عبد الحق16988

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.43ادبيعلي رائد عبدالرحيم رزوقي16989

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71تطبيقيعلي رائد عدنان المتروك16990

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 69.29تطبيقيعلي رائد فارس حثال16991

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.86تطبيقيعلي رجب عواد عكاب16992

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 65.14تطبيقيعلي رحمان محمود معارك16993

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيعلي رحمان هادي محيسن16994

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائيعلي رحيل مسير منهي16995
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 88.71علميعلي رحيم جبيشه ثجيل16996

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.14ادبيعلي رحيم جدوع مشكور16997

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 84.86تطبيقيعلي رحيم رزاق فاضل16998

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.14ادبيعلي رحيم شمخي محمد16999

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيعلي رحيم طيف عجيل17000

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.57احيائيعلي رحيم عبدالكاظم صاحي17001

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.71علميعلي رحيم عجيل محيسن17002

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.57ادبيعلي رحيم فيصل حوشان17003

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 64.86علميعلي رحيم كاظم جوده17004

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.86احيائيعلي رحيم لفتة عبدهللا17005

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.00تطبيقيعلي رحيم لفته عودة17006

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.43علميعلي رحيم محيسن حسين17007

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيعلي رزاق حمزه بديوي17008

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.71ادبيعلي رزاق صاحب صالح17009

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.86احيائيعلي رزاق عبدالعباس محمدعلي17010

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.00ادبيعلي رزاق غازي كريم17011

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.00ادبيعلي رزاق محسن سهيل17012

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيعلي رزاق محمد سلمان17013

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيعلي رزاق منهل كناص17014

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعلي رزاق هاشم كاغد17015

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.71احيائيعلي رسول سلمان عواد17016

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.00احيائيعلي رسول عباس جاسم17017

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.29ادبيعلي رسول يونس نعمان17018

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.57علميعلي رشاك عبودي غيالن17019

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.57تطبيقيعلي رشيد أحمد زيدان17020

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيعلي رشيد عبيد سالم17021

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيعلي رضا صفاء نجم سهيل17022

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14علميعلي رضا كاظم مزعل جابر17023

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 73.29احيائيعلي رعد احمد جاسم17024

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.57احيائيعلي رعد حدب عباس17025

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29احيائيعلي رعد حسن سعيد17026

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبيعلي رعد حسين عبدهللا17027

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيعلي رعد شريف مطر17028
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.86تطبيقيعلي رعد صبيح نعمة17029

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.43تطبيقيعلي رعد عبد عبد السيد17030

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.57تطبيقيعلي رعد عبدالزهره حسين17031

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 74.57احيائيعلي رعد غريب حميدي17032

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيعلي رعد فاضل حسين17033

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 72.86علميعلي رعد كاظم كريم17034

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.57علميعلي رعد كامل ناعور17035

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.71ادبيعلي رعد هادي وهيب17036

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.00علميعلي رفش شحيت المبروك17037

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 87.71علميعلي رؤوف حسين عباس17038

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيعلي رياض انتيش عليوي17039

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71احيائيعلي رياض راغب عبد17040

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.29احيائيعلي رياض رشيد حميد17041

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 75.14ادبيعلي رياض شنان حسين17042

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.00علميعلي رياض شيال خضير17043

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيعلي ريسان حمد جابر17044

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00ادبيعلي زاحم محمد شرقي17045

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.00تطبيقيعلي زغير فرهود عبدهللا17046

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيعلي زكي رستم علي17047

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29علميعلي زكي عبداالمام عطيه17048

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيعلي زكي منعم ناصر17049

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14احيائيعلي زهير صالح شكري17050

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.29علميعلي زهير عبدالكريم محمد17051

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.43ادبير عطشان عواد؟علي زو17052

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.57علميعلي زيان خلف لفتة17053

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيعلي زيدون طارق جاسم17054

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 95.43احيائيعلي زين العابدين كاظم محمد جواد17055

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيعلي زين العابدين نجم الدين عبد الحبيب17056

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميعلي زين شوكت عبدهللا17057

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.71تطبيقيعلي سااهي عبد ابراهيم17058

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.00ادبيعلي ساجد حميد عبود17059

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.86ادبيعلي ساجد كاظم علوان17060

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيعلي ساالر سالم حسين17061
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.14ادبيعلي سالم جرو حمادي17062

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 76.86علميعلي سالم شرهان عبدعلي17063

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.57ادبيعلي سالم فليح زبون17064

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 59.29ادبيعلي سالم كاظم عبيد17065

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 72.71احيائيعلي سالم محان صكر17066

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.00ادبيعلي سالم مري الرديني17067

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.71تطبيقيعلي سامر عبد علي حسين17068

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.57ادبيعلي سامي جعفر صالح17069

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71تطبيقيعلي سامي حميد جراد17070

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00تطبيقيعلي سامي عباس محمد17071

قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 79.86علميعلي سامي عبد رسم17072

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.43تطبيقيعلي سامي عبدالحي عبدهللا17073

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيعلي سامي مدلول جعاز17074

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيعلي سامي ونان فرهود17075

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 59.71تطبيقيعلي ساهي عبد ابراهيم ناصر17076

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.71احيائيعلي سبهان جاسم محمد17077

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيعلي ستار جبار طعيمه17078

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيعلي ستار جبار كاظم17079

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43تطبيقيعلي ستار عباس محمود17080

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 59.14ادبيعلي ستار عبد الجبار حبيب17081

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.43ادبيعلي ستار عبد الجبار سلوم17082

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيعلي ستار عبد الجبار ميرزا17083

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.71تطبيقيعلي ستار عبيد راضي17084

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 61.00تطبيقيعلي ستار اليذ هويدي17085

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 67.43تطبيقيعلي سجاد حسين خضر ابراهيم17086

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.00تطبيقيعلي سجاد رياح محمد17087

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.29ادبيعلي سجاد صادق كاظم17088

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيعلي سجاد هادي علي17089

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 71.14علميعلي سراج الدين منير امين17090

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71تطبيقيعلي سرمد علي مهدي17091

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 68.86ادبيعلي سعد ذياب حمادي17092

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 59.71ادبيعلي سعد سليم فرهود17093

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.86علميعلي سعد عبد الحسين محمد17094
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعلي سعد عبد علي17095

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 65.14احيائيعلي سعد عبدالزهره عزيز17096

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.86احيائيعلي سعد عبيس راشد17097

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 70.71احيائيعلي سعد علي جواد17098

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيعلي سعد عواد حميد17099

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيعلي سعد فندي علي17100

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.00علميعلي سعد فيصل مهدي17101

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 70.43علميعلي سعد محمود انور17102

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيعلي سعد نجم عبود17103

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.29ادبيعلي سعد هادي جوده17104

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.29ادبيعلي سعدون جاسم محمد17105

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.29ادبيعلي سعدون حسين كردوش17106

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيعلي سعدي عبد ناصر17107

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 58.29احيائيعلي سعود عبدالعزيز عارف17108

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيعلي سعود مزهر مكطوف17109

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.57علميعلي سعيد جبار احمد17110

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 55.43احيائيعلي سعيد حسان اجلود17111

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 68.14احيائيعلي سعيد شالوي ياسر17112

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيعلي سعيد عبدالرحمن غلوم17113

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 73.71احيائيعلي سعيد محمد ارحيل17114

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيعلي سعيد نوري علي17115

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.71احيائيعلي سالم جابر نجم17116

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.86احيائيعلي سالم خلف عبد هللا17117

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 75.86احيائيعلي سالم عبد الرحيم محمد سعيد17118

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 59.71ادبيعلي سالم علوان محيل17119

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيعلي سالم لعيبي عليوي17120

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 77.57علميعلي سالم محمد عبد الرزاق17121

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعلي سالم محمد محسن17122

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعلي سالم مهدي حسون17123

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.86احيائيعلي سلطان رمل جابر17124

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعلي سلمان بكر ابراهيم17125

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.43علميعلي سلمان جالي وحيلي17126

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86ادبيعلي سلمان جعفر صادق17127
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيعلي سلمان داود سلمان17128

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.86تطبيقيعلي سلمان عذاب عسكر17129

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57ادبيعلي سلمان عمر جمعة17130

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيعلي سلمان عمران كطيف17131

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.00علميعلي سلمان كريم خلف17132

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 74.47احيائيعلي سلمان مجيد فالح17133

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.57علميعلي سلمان محمد حسين كريدي17134

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.14احيائيعلي سلمان مذكور رهيج17135

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86ادبيعلي سليمان مطلك علو17136

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29تطبيقيعلي سمير عبدالكريم غليم17137

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 71.71احيائيعلي سمير غانم صالح17138

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.14تطبيقيعلي سمير مهدي داود17139

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.14تطبيقيعلي سهم حسين محمد17140

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57ادبيعلي سهيل عبيد حسين17141

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.57تطبيقيعلي سيف الدين حيدر محمد سعيد جواد17142

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبيعلي سيف الدين عبدالجبار عبدالقادر17143

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيعلي شاكر زيبك محي17144

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.29تطبيقيعلي شاكر صالح عبدهللا17145

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.00ادبيعلي شاكر عاشور نايف17146

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيعلي شاكر عباس لفته17147

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.71تطبيقيعلي شاكر عبد كنين17148

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.00احيائيعلي شاكر عبيس دعيم17149

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.14ادبيعلي شاكر علي مشكور17150

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 79.86ادبيعلي شاكر عليوي حسين17151

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 71.43علميعلي شاكر محمود توفيق17152

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علميعلي شاكر محمود عبدهللا17153

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.43ادبيعلي شامل درويش رستم17154

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 85.43علميعلي شذير جاسم حمد17155

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.86علميعلي شريف عبود جابر17156

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86احيائيعلي شعالن ذياب شفلح17157

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيعلي شمال خليف موسى17158

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 59.43احيائيعلي شمخي وحل فرهود17159

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيعلي شناوه عطيه عوده17160
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قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيعلي شهيد حسين كاظم17161

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة واسط 63.86تطبيقيعلي شهيد مجبل وناس17162

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.14تطبيقيعلي شورش مجيد ياسين17163

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.00احيائيعلي شوقي عبدهللا خلف17164

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.86علميعلي صاحب جيران عباس17165

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 88.00علميعلي صاحب حسين شكر17166

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.14ادبيعلي صاحب هاشم مطر17167

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.71احيائيعلي صادق زبون جاسم17168

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيعلي صادق صبار خفيف17169

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيعلي صادق طرخان فاضل17170

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.29تطبيقيعلي صادق عبدالباقي حسن17171

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14تطبيقيعلي صادق عطيه حسن17172

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميعلي صافي شاكر كاظم17173

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.29ادبيعلي صافي مزبان مجلي17174

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 68.14علميعلي صالح جاسم محمد17175

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57احيائيعلي صالح خضر حسين17176

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 65.29ادبيعلي صالح دخيل محمد17177

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.71ادبيعلي صالح شبوط سلطان17178

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.00علميعلي صالح طعمة جاسم17179

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.86ادبيعلي صالح عبد هللا مظلوم17180

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.43علميعلي صالح عمار علي17181

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.86احيائيعلي صالح كامل جالب17182

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.86علميعلي صالح مظلوم محمد17183

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيعلي صالح مهدي صاحب17184

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.43احيائيعلي صالح مهدي علوان17185

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.71علميعلي صالح مهدي علي17186

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيعلي صالح هاتف جبر17187

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 70.00تطبيقيعلي صباح حامد كاطع17188

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 76.14احيائيعلي صباح حسن رجب17189

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86تطبيقيعلي صباح صبري نجم17190

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.57تطبيقيعلي صباح عبدالهادي يوسف17191

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57تطبيقيعلي صباح عبيد شاحوذ17192

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.29علميعلي صباح غالي لفته17193

866 من 521صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.71ادبيعلي صباح قنبر حمد17194

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.43ادبيعلي صباح مطر حاتم17195

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.43علميعلي صبار جاسم بديوي17196

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيعلي صبار حسين خلف17197

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 93.43علميعلي صبار طلب محمد17198

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيعلي صبار عبدالحسين طنين17199

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.29علميعلي صبار فاضل عبدهللا17200

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.00ادبيعلي صبحي عاصي عبد الحسين17201

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيعلي صبر خضير كاظم17202

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.29علميعلي صبيح حسين محسن17203

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.29تطبيقيعلي صبيح حميد شالكة17204

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.00احيائيعلي صدام رحيم وذيح17205

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.29ادبيعلي صدام علي حسين17206

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.14ادبيعلي صفاء علي نهار17207

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيعلي صالح الدين عبدهللا جعفر17208

قسم الموسيقى- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 70.29ادبيعلي صالح عودة عبد الرزاق17209

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.29علميعلي صالح فالح حسن17210

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.14ادبيعلي صالح مهدي عساف17211

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيعلي صالح مهدي نعمه17212

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائيعلي صالح هادي باراني17213

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.71احيائيعلي صالح يوسف عبد الرحمن17214

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.29ادبيعلي صويح جبار نفيلي17215

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.43ادبيعلي ضياء الدين ماجد خلف17216

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيعلي ضياء بدر احمد17217

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة بابل 65.57احيائيعلي ضياء حسين سلطان17218

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.72احيائيعلي ضياء عبدالوهاب محمد رشيد17219

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيعلي ضياء علوان حسين17220

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.86احيائيعلي ضياءالدين شريف اسماعيل17221

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 62.57ادبيعلي طارق اسماعيل هالل17222

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.29احيائيعلي طارق انور قنبر17223

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.86احيائيعلي طارق رمضان صالح17224

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيعلي طارق زامل حمد17225

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.14ادبيعلي طارق عبادي محمد17226

866 من 522صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيعلي طارق مزهر عبد هللا17227

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 76.71احيائيعلي طالب جواد مطرود17228

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.43ادبيعلي طالب حسن عبيد17229

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علميعلي طالب داود سويلم17230

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86احيائيعلي طالب عبد عليوي17231

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعلي طالب عبدالزهره جاسم17232

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 65.29تطبيقيعلي طالب عبود ياسر17233

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيعلي طالب علي عبود17234

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.71ادبيعلي طالب الزم قاسم17235

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.57احيائيعلي طالب منشد حنون17236

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 88.29احيائيعلي طاهر غانم شخيتر17237

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 66.00علميعلي طاهر فرهود عناد17238

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29تطبيقيعلي طاهر كامل متلب17239

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.57ادبيعلي طاهر هاشم لطيف17240

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.29علميعلي طعمه كاظم حسين17241

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيعلي طالل محمد مراد17242

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.57علميعلي طلب صبار محل17243

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيعلي طلب مزبان جاسم17244

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.57احيائيعلي ظاهر خضير شايخ17245

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.86ادبيعلي ظاهر دايح كاظم17246

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.14ادبيعلي ظاهر محمد فرحان17247

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيعلي عاد عثمان سرحان17248

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيعلي عادل جابر مكث17249

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.57تطبيقيعلي عادل جبار داخل17250

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 76.14احيائيعلي عادل حبيب عبد17251

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.57تطبيقيعلي عادل دشر حميد17252

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.43تطبيقيعلي عادل رزاق حميد17253

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.86تطبيقيعلي عادل سلمان محمود17254

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيعلي عادل شبيب ياسر17255

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.14علميعلي عادل شعالن كريم17256

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.29علميعلي عادل شهد مهدي17257

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.57علميعلي عادل عاشور ابراهيم17258

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.57احيائيعلي عادل عبد الحسين عبد17259
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيعلي عادل عبد الزهره غانم17260

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43ادبيعلي عادل عبد علي سلطان17261

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيعلي عادل عبد ناصر17262

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقيعلي عادل عبدالستار علي17263

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 65.67ادبيعلي عادل علي فياض17264

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعلي عادل كطوف حيدر17265

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 59.71علميعلي عاصم صالح محمد17266

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57احيائيعلي عامر حسان مهدي17267

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.86ادبيعلي عامر حسن هادي17268

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.43تطبيقيعلي عامر كريم جياد17269

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعلي عامر متعب حسن17270

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيعلي عامر محسن احمد17271

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.29تطبيقيعلي عامر موسى ؟اطع17272

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.86ادبيعلي عامر نايف عليوي17273

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.57علميعلي عائد حسين حسوني17274

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 72.43احيائيعلي عباس جوني هليل17275

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 77.29ادبيعلي عباس حسين حبيب17276

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.29احيائيعلي عباس حسين سلمان17277

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيعلي عباس حسين مشيمش17278

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.57تطبيقيعلي عباس خليل ياسين17279

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيعلي عباس داخل بريدي17280

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.14تطبيقيعلي عباس سبتي عباس17281

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيعلي عباس عبدالحسن محسن17282

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.43تطبيقيعلي عباس عبود رسن17283

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.14احيائيعلي عباس عدنان سعيد17284

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29احيائيعلي عباس عرمش صالح17285

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14احيائيعلي عباس علي صالح17286

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.57تطبيقيعلي عباس علي عبد الرضا17287

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 67.43احيائيعلي عباس علي عبدهللا17288

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.43احيائيعلي عباس عمران رسن17289

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86احيائيعلي عباس كاظم حمود17290

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيعلي عباس الزم جنان17291

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيعلي عباس محسن مناتي17292
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.57احيائيعلي عباس مريوش عسكر17293

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيعلي عباس مكي جاسم17294

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.29احيائيعلي عباس مهدي حسين17295

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيعلي عباس نجم عبود17296

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.00علميعلي عباس يونس حبيب17297

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.43تطبيقيعلي عبد االله حسن حسين17298

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميعلي عبد االمير حمود غضبان17299

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.71علميعلي عبد االمير داود سبع17300

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيعلي عبد االمير رشيد عبد الحميد17301

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.71ادبيعلي عبد االمير عبد الرسول هاشم17302

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.71تطبيقيعلي عبد االمير كريم سمير17303

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 74.57ادبيعلي عبد االيمه ظاهر حبيب17304

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 62.00احيائيعلي عبد االئمه ابراهيم عواد17305

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.00تطبيقيعلي عبد الباري جواد عبيد17306

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.57ادبيعلي عبد الجبار شنشول موسى17307

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.00علميعلي عبد الحسن جوحي محمد17308

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيعلي عبد الحسين حسن محمد17309

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيعلي عبد الحسين ساجت الفي17310

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيعلي عبد الحسين صبري بدر17311

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 57.29احيائيعلي عبد الحسين علي عليوي17312

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 63.14تطبيقيعلي عبد الحسين لذيذ صكر17313

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71علميعلي عبد الحسين محسن عبد17314

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71علميعلي عبد الحسين محسن هزاع17315

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.29تطبيقيعلي عبد الحسين مهوس حناوي17316

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علميعلي عبد الرحمن شايع عكال17317

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29تطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الكريم حجام17318

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29احيائيعلي عبد الرحمن علي حسين17319

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.43تطبيقيعلي عبد الرحمن فاضل خضير17320

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيعلي عبد الرحيم حسين ازغير17321

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 73.00علميعلي عبد الرزاق جعفر محمد17322

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.86علميعلي عبد الرزاق عبد المحسن مدهاس17323

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.71تطبيقيعلي عبد الرسول سلمان كريم17324

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 74.86احيائيعلي عبد الرسول عودة داخل17325
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.43احيائيعلي عبد الرضا حيدر محمد17326

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.00ادبيعلي عبد الرضا خضير علوان17327

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيعلي عبد الرضا خلف كعيد17328

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 74.86ادبيعلي عبد الرضا سمج حسين17329

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.29احيائيعلي عبد الرضا عبد الحسن كليل17330

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية- كلية هندسة المواد - جامعة بابل 65.71تطبيقيعلي عبد الرضا عبدالصمد مهدي17331

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 83.43ادبيعلي عبد الرضا علي عباس17332

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميعلي عبد الزهره رسن سطاي17333

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.14ادبيعلي عبد الزهره نعمه عوكي17334

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.57ادبيعلي عبد الستار جبار خريبط17335

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 64.00احيائيعلي عبد الستار عبد الكريم طعمه17336

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيعلي عبد الكاظم عذافه راشد17337

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 73.14ادبيعلي عبد الكريم حسن حمزة17338

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.00ادبيعلي عبد الكريم خضير عباس17339

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.14احيائيعلي عبد الكريم عبد الرزاق عبد الوهاب17340

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.29احيائيعلي عبد الكريم عبد هللا كواد17341

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 77.00تطبيقيعلي عبد الكريم قاسم حسن17342

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.14علميعلي عبد الكريم ياسين هاشم17343

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.14ادبيعلي عبد هللا حسين علوش17344

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.14تطبيقيعلي عبد هللا ناصر مياح17345

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيعلي عبد المجيد عاشور هليل17346

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.57علميعلي عبد المحسن جساس مجلي17347

عام- كلية القانون - جامعة سومر 92.29علميعلي عبد المحسن خميس شنان17348

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.86احيائيعلي عبد المهدي مكي مهاوش17349

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيعلي عبد النبي كاظم سرحان17350

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 60.43احيائيعلي عبد الهادي لفته عبد17351

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.71تطبيقيعلي عبد الواحد حسين علي17352

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 76.14احيائيعلي عبد الواحد علي راضي17353

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 64.43ادبيعلي عبد الودود عبد المنعم عبد الرضا17354

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيعلي عبد الوهاب عبود علي17355

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 75.00علميعلي عبد علي ورش حسن17356

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29احيائيعلي عبد عنتك منسي17357

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.14علميعلي عبد عون حسين مرزوك17358
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 62.17علميعلي عبد محمد موسى17359

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.29علميعلي عبد ياسر رعيد17360

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميعلي عبداالمير جلو بوالذ17361

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 75.00احيائيعلي عبداالمير كريم يوسف17362

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.57ادبيعلي عبدالجبار عباس محمود17363

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيعلي عبدالحافظ رسن عبد17364

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 60.43علميعلي عبدالحسن خلف لوفان17365

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57تطبيقيعلي عبدالحسن ريحان علوان17366

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيعلي عبدالحسين حمزه حسن17367

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.57تطبيقيعلي عبدالحسين زعالن رمضان17368

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.00احيائيعلي عبدالحسين عبدالهادي نجم17369

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57تطبيقيعلي عبدالحسين عوده سهر17370

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيعلي عبدالحسين كاظم خزي17371

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.29علميعلي عبدالحسين كاظم عوده17372

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 67.71تطبيقيعلي عبدالحسين كريم علوان17373

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيعلي عبدالحسين كريم ياسر17374

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيعلي عبدالحسين لطيف شويل17375

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.00احيائيعلي عبدالحسين محمد شميح17376

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميعلي عبدالحسين مهدي راضي17377

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيعلي عبدالخالق احمد كريم17378

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيعلي عبدالرحمن حاتم جابر17379

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00تطبيقيعلي عبدالرحمن عبد نجم17380

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 63.14تطبيقيعلي عبدالرحمن عبدالملك خلف17381

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميعلي عبدالرسول حسين محمد17382

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.14تطبيقيعلي عبدالرضا حميدي لفته17383

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.14ادبيعلي عبدالرضا شبيب حسن17384

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86تطبيقيعلي عبدالرضا طالب جالب17385

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00ادبيعلي عبدالرضا طاهر محيل17386

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.57احيائيعلي عبدالرضا عيدان سلمان17387

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 69.29احيائيعلي عبدالزهره خليفه عبدهللا17388

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميعلي عبدالساده عبدهللا كاظم17389

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 58.29علميعلي عبدالساده عطيه مظلوم17390

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.43ادبيعلي عبدالستار جبار عبدهللا17391
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قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيعلي عبدالستار عبدالرزاق كاطع17392

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.57احيائيعلي عبدالسالم جمعه حمد17393

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيعلي عبدالعباس دلي اليذ17394

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.00ادبيعلي عبدالعباس عبدهللا هميم17395

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيعلي عبدالقادر شهيب احمد17396

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيعلي عبدالكاظم رحيم سلمان17397

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.57تطبيقيعلي عبدالكاظم موسى عبيد17398

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14ادبيعلي عبدالكريم بجاي منسي17399

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.86تطبيقيعلي عبدالكريم جبر جياد17400

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيعلي عبدالكريم جبرة هللا حسين17401

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 62.14تطبيقيعلي عبدالكريم صالح مهدي17402

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.57تطبيقيعلي عبدالكريم عبد غافل17403

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.14ادبيعلي عبدالكريم محسن كاظم17404

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 77.71تطبيقيعلي عبدالكريم محمد جدوع17405

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.43علميعلي عبدالكريم محمد عبد17406

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.14تطبيقيعلي عبدالكريم مطشر وادي17407

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.00علميعلي عبداللطيف دخان ازبري17408

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.71ادبيعلي عبداللطيف علي عبداللطيف17409

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00ادبيعلي عبدهللا بنوان كاظم17410

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.86ادبيعلي عبدهللا جاسم بركات17411

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.71احيائيعلي عبدهللا جوده ياسر17412

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.00ادبيعلي عبدهللا حسين حسن17413

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.29ادبيعلي عبدهللا حمود ماجد17414

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.86احيائيعلي عبدهللا خضر رومي17415

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43احيائيعلي عبدهللا شريف عاصي17416

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.86تطبيقيعلي عبدهللا عبدالصمد منصور17417

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.00ادبيعلي عبدهللا عبيد هادي17418

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علميعلي عبدهللا علي خلف17419

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيعلي عبدهللا فاضل مشاي17420

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.43ادبيعلي عبدهللا فتحي شعبان17421

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.29ادبيعلي عبدهللا كاظم حسين17422

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.14احيائيعلي عبدهللا مجيد علي17423

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.86تطبيقيعلي عبدهللا محان دعبول17424
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قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 64.00ادبيعلي عبدهللا مطروح منشد17425

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 67.57علميعلي عبدالمحسن غضبان حسون17426

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.57احيائيعلي عبود حسين جبار17427

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 89.71علميعلي عجمي طاهر علي17428

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علميعلي عجيل سعد محمد17429

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86احيائيعلي عجيل مزهر صيوان17430

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 63.00ادبيعلي عداي مايح جبير17431

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبيعلي عدنان ابراهيم طه17432

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.43احيائيعلي عدنان بالل عليوي17433

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.29احيائيعلي عدنان حسن علي17434

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.71احيائيعلي عدنان صبري جاسم17435

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57ادبيعلي عدنان عبداالمير سعدي17436

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 71.14ادبيعلي عدنان علي حسين17437

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.29علميعلي عدنان قاسم حسين17438

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيعلي عدنان مجيد فرحان17439

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيعلي عدنان محمد سلمان17440

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 88.14علميعلي عدنان نعمه عباس17441

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيعلي عدنان هاشم حسن17442

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميعلي عدي محمد عبد علي17443

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيعلي عذاب ذياب عطيه17444

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.86تطبيقيعلي عرفان مراد زكي17445

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.43احيائيعلي عزت سلمان رحيم17446

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعلي عزت شاحوذ عباس17447

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 88.00علميعلي عزيز داود لفتة17448

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.71تطبيقيعلي عزيز شراد جواي17449

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.71تطبيقيعلي عزيز كاصد ناجي17450

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29علميعلي عزيز كريم محمد17451

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86علميعلي عزيز مزيد حسون17452

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 81.71علميعلي عسر هويدي محمد17453

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.29تطبيقيعلي عصام محمد عباس17454

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 78.43احيائيعلي عصام ناظم يوسف17455

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29ادبيعلي عطيه حسن سلمان17456

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29احيائيعلي عطيه مرهج منخي17457
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.71علميعلي عطيه منصور حسين17458

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيعلي عظيم عبد الحسين معيبد17459

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.29احيائيعلي عقيل عبدالعالي هادي17460

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.00تطبيقيعلي عقيل علي عبد المجيد17461

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.86تطبيقيعلي عقيل كريم جبار17462

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 74.43تطبيقيعلي عقيل ناجي تايه17463

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.14ادبيعلي عالء الدين عبدهللا مجيد17464

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.43تطبيقيعلي عالء جبار كريم17465

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71علميعلي عالء كريم علي17466

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.14تطبيقيعلي عالء مجبل مطر17467

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.14احيائيعلي عالوي محمد جاسم17468

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71احيائيعلي عماد ابراهيم اسماعيل17469

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.14ادبيعلي عماد جابر صالح17470

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 79.00احيائيعلي عماد خلف حمزه17471

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.29تطبيقيعلي عماد رزاق عبداالمير17472

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 70.29ادبيعلي عماد سالم عبد الرضا17473

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيعلي عماد ظاهر علوان17474

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميعلي عماد عبيد علي17475

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.00تطبيقيعلي عماد فاضل عباس17476

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.71احيائيعلي عماد كاظم محسن17477

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيعلي عماد مال هللا خليل17478

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.00علميعلي عماد وحيد اسحاق17479

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 58.29تطبيقيعلي عماد يونس عبدالزهرة17480

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.43احيائيعلي عمار باقر سعيد17481

عام- كلية القانون - جامعة سومر 58.86ادبيعلي عمار جميل لفته17482

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14علميعلي عمار حكمت شكر17483

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.89احيائيعلي عمار حميد طالب17484

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 64.86تطبيقيعلي عمار سلمان حاتم17485

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00ادبيعلي عمار عبد الجبار عبد اللطيف17486

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.00احيائيعلي عمار عبد الحسين جاسم17487

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.00احيائيعلي عمار عبد الرزاق علكم17488

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.43تطبيقيعلي عمار كريم محيبس17489

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 74.43احيائيعلي عمر عبد القادر سعيد17490
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14تطبيقيعلي عمير زكعاب احمد17491

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.71تطبيقيعلي عناد وحيد ضاحي17492

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.00علميعلي عواد احمد محمد17493

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 82.00ادبيعلي عواد حسن جبر17494

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.14تطبيقيعلي عواد دبيس عبيد17495

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.71ادبيعلي عوده شهاب حمد17496

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.71احيائيعلي عوده موسى غاوي17497

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.57احيائيعلي عوني حامد حسين17498

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.14احيائيعلي عياش محمد خلف17499

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71احيائيعلي عيدان كاظم حمزه17500

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيعلي عيسى جابر جدوع17501

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.43احيائيعلي عيسى حسوني نعمه17502

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14علميعلي عيسى عبد جبار17503

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.29احيائيعلي عيسى علي عيسى17504

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43علميعلي عيسى مجيد مهدي17505

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.57تطبيقيعلي عيسى نعمه موزان17506

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.29تطبيقيعلي غازي امسيوج حسين17507

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.00ادبيعلي غالب عبد حسون17508

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.57ادبيعلي غانم عزالدين سعيد17509

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.00علميعلي غانم علوان ناصر17510

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.14علميعلي غانم لعيبي عاتي17511

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 67.43ادبيعلي غايب جواد رسول17512

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.29تطبيقيعلي غايب فضل ايدام17513

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.71تطبيقيعلي غسان حسين عبدان17514

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.14علميعلي غسان علي احمد17515

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14احيائيعلي غصاب داخل منشود17516

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.57ادبيعلي غني عبدالحسين محمد17517

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.71تطبيقيعلي غني مهدي محمد17518

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00احيائيعلي فاتح مصطفى احمد17519

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.00ادبيعلي فاتك عناد مزهر17520

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيعلي فارس حمد سلو17521

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 65.57تطبيقيعلي فارس عبدالعظيم عبدالرزاق17522

عام- كلية القانون - جامعة واسط 68.86ادبيعلي فارس عجم حساني17523
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قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.29تطبيقيعلي فارس كاظم جعاز17524

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.57تطبيقيعلي فارس مسلم طوينه17525

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 75.71علميعلي فاضل احمد داود17526

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 64.29علميعلي فاضل حمد عبد17527

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 81.43علميعلي فاضل حميد هادي17528

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 78.00علميعلي فاضل خفيف ثجيل17529

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86احيائيعلي فاضل سعود حمدان17530

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.29احيائيعلي فاضل صالح عباس17531

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.43تطبيقيعلي فاضل عبادي حسن17532

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيعلي فاضل عبد هللا ذرب17533

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.00علميعلي فاضل علي جواد17534

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيعلي فاضل فارس حمود17535

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.00ادبيعلي فاضل كاظم عبدالرضا17536

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.57احيائيعلي فاضل كزار رجي17537

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.29تطبيقيعلي فاضل مالك فرهود17538

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.57ادبيعلي فاضل مجول روكان17539

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 78.57علميعلي فاضل محمد علي17540

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.14احيائيعلي فاضل معيبد حمود17541

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 83.29علميعلي فاضل مويش محار17542

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.57احيائيعلي فاضل نايف فياض17543

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 61.57احيائيعلي فالح جبار شناوه17544

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.71تطبيقيعلي فالح حسن جليوي17545

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.57احيائيعلي فالح عباس صالح17546

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 67.43ادبيعلي فاهم عباس ناجي17547

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 78.14علميعلي فاهم عليوي كاظم17548

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.57احيائيعلي فايق جعفر جوري17549

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14علميعلي فائز جابر محسن17550

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.00علميعلي فائق باشخ حبيب17551

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.86ادبيعلي فتحي علي عبدهللا17552

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.43احيائيعلي فخرالدين عبدهلل احمد17553

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيعلي فخري عبدهللا حسين17554

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.86ادبيعلي فراس حميد رشيد17555

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.00تطبيقيعلي فراس عبد كريم17556
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قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 67.43تطبيقيعلي فراس عبدالرحيم علي17557

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.14تطبيقيعلي فراس كاظم عبدهللا17558

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيعلي فرحان حسن فريح17559

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعلي فرحان هاشم غانم17560

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43احيائيعلي فريد شهيد عبد17561

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 74.57علميعلي فريد عبود شريف17562

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيعلي فريدون نورالدين يوسف17563

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.14ادبيعلي فريدون نورالدين يوسف17564

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 84.57علميعلي فريق مبدر علي17565

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.00علميعلي فالح جاسم وادي17566

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.43ادبيعلي فالح جبار عبد الرضا17567

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 65.29تطبيقيعلي فالح حسن بالسم17568

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.14تطبيقيعلي فالح حسن خميس17569

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86احيائيعلي فالح حسن محمد17570

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيعلي فالح عبدالحسين عويف17571

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.00علميعلي فالح فاهم كاظم17572

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.71احيائيعلي فالح نجم ناصر17573

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 70.00ادبيعلي فلحي حسب غضب17574

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 66.71احيائيعلي فليح حسن سلطان17575

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيعلي فليح عبد الزهرة خريبط17576

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة واسط 89.86علميعلي فليح منصور عكال17577

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيعلي فواز فرحان حاجم17578

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43تطبيقيعلي فوزي عبد مطلك17579

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.00ادبيعلي فؤاد سالم ناصر17580

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 83.00ادبيعلي فيحان محمد علي17581

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.29ادبيعلي فيصل حميد يونس17582

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيعلي فيصل غازي عيدان17583

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 87.14احيائيعلي فيصل محمد حسن17584

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.43احيائيعلي فيصل نجم عبدالوهاب17585

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.00احيائيعلي قاسم ابراهيم حمد17586

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.86ادبيعلي قاسم جلو رحيمه17587

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29تطبيقيعلي قاسم حسن نمر17588

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 89.00علميعلي قاسم حمد غاوي17589
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.00ادبيعلي قاسم خلف حنتوش17590

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقيعلي قاسم خميس علي17591

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.00تطبيقيعلي قاسم خير هللا حسين17592

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.71احيائيعلي قاسم سلمان عريبي17593

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.29احيائيعلي قاسم شالل روضان17594

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.43علميعلي قاسم طعمه سعيدان17595

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.71احيائيعلي قاسم علي عمران17596

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.14احيائيعلي قاسم كاطع جار هللا17597

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.71تطبيقيعلي قاسم كاظم جاسم17598

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيعلي قاسم لعيبي منصور17599

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيعلي قاسم مجبر كاظم17600

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.29احيائيعلي قاسم محمد جاسم17601

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيعلي قاسم محمد زغير17602

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.86ادبيعلي قاسم محمد شيال17603

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.00ادبيعلي قاسم محمد ضامن17604

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.86علميعلي قاسم محمد طالب17605

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.43تطبيقيعلي قاسم محمد عباس17606

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميعلي قاسم مختار نعمة17607

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71تطبيقيعلي قاسم مطشر عيدان17608

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيعلي قاسم نعمة خسباك17609

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86تطبيقيعلي قدوري ابراهيم عليوي17610

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.71تطبيقيعلي قصي جعفر عبدالصاحب17611

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.57علميعلي قيس جاسم محمد17612

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.14تطبيقيعلي قيس عاجل كريدي17613

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقيعلي قيس محمد مهدي17614

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.57ادبيعلي قيس هاشم حسين17615

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميعلي كاظم احمد عيدان17616

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.71احيائيعلي كاظم جاسم محمد17617

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 80.71علميعلي كاظم جواد عبود17618

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.57ادبيعلي كاظم حبيب ريكان17619

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 68.00تطبيقيعلي كاظم حريجه دبيس17620

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 70.29تطبيقيعلي كاظم حمزة عباس17621

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 65.57احيائيعلي كاظم زامل صيهود17622
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قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعلي كاظم سلمان سرحان17623

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيعلي كاظم شنين زباله17624

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 69.00ادبيعلي كاظم عايد عيسى17625

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57علميعلي كاظم عبد الحسن حاجي17626

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 75.43تطبيقيعلي كاظم عبدالحسن عريمش17627

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 95.57علميعلي كاظم علي حيدر17628

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.71ادبيعلي كاظم عوده الزم17629

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 65.29تطبيقيعلي كاظم غانم محي17630

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.43ادبيعلي كاظم لفته كرم17631

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.14تطبيقيعلي كاظم ماضي سعد17632

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.57احيائيعلي كاظم محمد شالل17633

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميعلي كاظم مهدي عنيز17634

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.14تطبيقيعلي كاظم ناصر مناتي17635

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.57احيائيعلي كاظم نايف عميره17636

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميعلي كاظم نعمت ميركة17637

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 74.57علميعلي كامل جبار بدر17638

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.71احيائيعلي كامل داخل حسين17639

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.71علميعلي كامل عبيدعسكر ابراهيم17640

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.29تطبيقيعلي كامل عريف بجاي17641

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيعلي كامل هواد عبد الكريم17642

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.71احيائيعلي كرار حيدر صكر منشد17643

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.71تطبيقيعلي كرار عبدالرضا جبير خليفه17644

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعلي كريم ابراهيم خلف17645

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيعلي كريم ابراهيم ناصر17646

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.29ادبيعلي كريم برع مهدي17647

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43ادبيعلي كريم جبر عداي17648

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائيعلي كريم جشني محمد17649

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيعلي كريم حساني محمدعلي17650

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.00ادبيعلي كريم حسن الهاللي17651

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.86ادبيعلي كريم راجي شعالن17652

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57تطبيقيعلي كريم راضي حمزه17653

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14تطبيقيعلي كريم صدام ثامر17654

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.71احيائيعلي كريم عباس راشد17655
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قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 63.57تطبيقيعلي كريم عبد المهدي كاظم17656

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.00علميعلي كريم عبد بدر17657

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.86ادبيعلي كريم عبد علي حمادي17658

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعلي كريم عبيد نجم17659

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29علميعلي كريم عكله علي17660

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيعلي كريم فانوس محمد17661

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 75.71ادبيعلي كريم قاسم رويعي17662

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 59.29احيائيعلي كريم محمد عبد17663

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.00تطبيقيعلي كريم مسلم عبدالحسين17664

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيعلي كريم مطر سلومي17665

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميعلي كريم نور محمد17666

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.43تطبيقيعلي كريم هنود ميدان17667

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 60.86ادبيعلي كسار محمود رجه17668

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيعلي كفاح حسين جمعه17669

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.43احيائيعلي كمال جواد عبدالفتاح17670

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيعلي كمال ماجد عمران17671

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.29تطبيقيعلي كمال مجيد فيحان17672

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86تطبيقيعلي كمال محمود ا17673

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.29تطبيقيعلي كنعان صديق توفيق17674

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.43علميعلي كهالن جواد عباس17675

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.57ادبيعلي كويم شتيت لعيبي17676

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيعلي الفي شناوه داحي17677

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيعلي لطيف زغير سعد17678

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 70.00ادبيعلي لطيف سعيد محمود17679

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.43تطبيقيعلي لطيف عبيد حيدر17680

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعلي لفته حذوان ثجيل17681

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.00تطبيقيعلي لفته ياسر مارد17682

عام- كلية القانون - جامعة واسط 79.00علميعلي لواء عبد العالي بشار17683

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعلي لؤي طه عثمان17684

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 78.43تطبيقيعلي لؤي عابدين حسن17685

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.29ادبيعلي لؤي عبد الرحمن عبد الرزاق17686

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيعلي لؤي عبد الهادي محمد17687

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.29ادبيعلي لؤي كريم عبيد17688
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71علميعلي ليث حميد عبداالمير17689

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 66.71تطبيقيعلي ليلو سيد عبيد17690

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 66.00احيائيعلي ماجد احمد شامخ17691

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.00احيائيعلي ماجد احميد خليف17692

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 60.57احيائيعلي ماجد جهيد فالح17693

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 67.57علميعلي ماجد حامد جابر17694

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 56.14تطبيقيعلي ماجد حميد هدهود17695

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.71ادبيعلي ماجد راضي باقر17696

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.43تطبيقيعلي ماجد رزاق عبيد17697

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 63.29ادبيعلي ماجد محسن ساجت17698

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيعلي ماجد محمد عبد الحسن17699

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيعلي ماجد محمد غافل17700

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيعلي ماجد مزيد ذهب17701

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 68.57احيائيعلي ماجد نوري محمد17702

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86احيائيعلي مازن عباس حسن17703

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.57احيائيعلي مازن محمد مهدي17704

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 74.43ادبيعلي مالك صبيح هاشم17705

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيعلي مالك عواد جربوع17706

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.86ادبيعلي مالك معلى يوسف17707

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميعلي مايح جميل نغماش17708

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 94.71علميعلي مايح محمد خشان17709

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.00ادبيعلي مثنى احمد كريفع17710

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.29احيائيعلي مجباس تايه سلمان17711

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.14علميعلي مجلي صخل محمد17712

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 64.43احيائيعلي مجيد اسماعيل عماره17713

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيعلي مجيد ايبير اضبير17714

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.14احيائيعلي مجيد حمد محمد17715

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 70.57علميعلي مجيد خلف ولي17716

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57علميعلي مجيد زيدان سالم17717

قسم تقنيات الكهرباء- الصويرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائيعلي مجيد غضبان مطير17718

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.00احيائيعلي مجيد قاسم مطر17719

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.29احيائيعلي مجيد محسن ناصر17720

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.86احيائيعلي محسن اجناني محيل17721
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.29علميعلي محسن جبر شجومي17722

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيعلي محسن حسوني مطر17723

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.86احيائيعلي محسن حسين عبدهللا17724

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيعلي محسن حميد ضيغم17725

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيعلي محسن سباهي بديوي17726

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.00ادبيعلي محسن سلمان سعد17727

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.14ادبيعلي محسن عبد الحسين جاسم17728

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.57ادبيعلي محسن عبد راضي17729

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.86ادبيعلي محسن علي حزام17730

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 93.86علميعلي محسن لفتة حمود17731

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.71احيائيعلي محسن محمد صاحي17732

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 62.57تطبيقيعلي محسن هنيدي رميض17733

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.57احيائيعلي محمد ابراهيم احمد17734

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيعلي محمد احمد محمد17735

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.43احيائيعلي محمد اسماعيل رجب17736

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.14احيائيعلي محمد أسماعيل مهوس17737

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعلي محمد بدر عبد الحمزه17738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيعلي محمد جاسم جودة17739

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.14تطبيقيعلي محمد جاسم عباس17740

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.00ادبيعلي محمد جاسم محمد17741

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.43علميعلي محمد جاسم محمد17742

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.71تطبيقيعلي محمد جبار بدن17743

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيعلي محمد جمعه زعالن17744

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.00احيائيعلي محمد جميل شاهين17745

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.14تطبيقيعلي محمد حسن المالجي17746

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 61.71تطبيقيعلي محمد حسن ضيدان الجارح17747

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 80.00علميعلي محمد حسن طاهر17748

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.00تطبيقيعلي محمد حسين جاسم17749

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 74.71علميعلي محمد حسين خليل ابراهيم17750

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.43احيائيعلي محمد حسين عبدهللا17751

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.57ادبيعلي محمد حسين علي17752

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.71ادبيعلي محمد حسين علي17753

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 74.43علميعلي محمد حسين علي17754
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.14ادبيعلي محمد حسين علي17755

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 62.57علميعلي محمد حمد احمد17756

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 68.00ادبيعلي محمد خالد ابراهيم17757

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 73.86احيائيعلي محمد خشان شخير17758

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 59.86تطبيقيعلي محمد خيرو حمادي17759

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43احيائيعلي محمد داخل راضي17760

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43ادبيعلي محمد راضي سلمان17761

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 82.14احيائيعلي محمد رحيم نصيف17762

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29علميعلي محمد رداد غياض17763

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.00ادبيعلي محمد زايد عكيل17764

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيعلي محمد زيارة اسكندر17765

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.86ادبيعلي محمد سالم ابراهيم17766

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيعلي محمد سعدون خلف17767

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.86ادبيعلي محمد سعيد مجيد17768

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 66.57احيائيعلي محمد سلمان داود17769

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 67.86تطبيقيعلي محمد سلمان فليح17770

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.14علميعلي محمد شهيد عبود17771

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.57علميعلي محمد شيال زبيري17772

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيعلي محمد صالح عبد طه17773

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 72.43تطبيقيعلي محمد صالح عبيد17774

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 64.29احيائيعلي محمد صديق عبد الكريم عبد الخالق17775

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.86تطبيقيعلي محمد طارش كزار17776

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.71علميعلي محمد طالب علي17777

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.57احيائيعلي محمد عبد الحسن طعمه17778

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.14ادبيعلي محمد عبد الرضا جياد17779

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.43تطبيقيعلي محمد عبد الزهره حسين17780

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.43تطبيقيعلي محمد عبد الصاحب باقر17781

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيعلي محمد عبد هللا علي17782

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 85.29علميعلي محمد عبد حسن17783

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.57ادبيعلي محمد عبد خلف17784

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيعلي محمد عبد رحيم17785

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.57ادبيعلي محمد عبد كاظم17786

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14تطبيقيعلي محمد عبداالمام مندي17787
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيعلي محمد عبدالحسين عجه17788

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.86ادبيعلي محمد عبدالمعين ذنون17789

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.43احيائيعلي محمد عبدبردان عباس17790

قسم الطاقة- المسيب /كلية الهندسة- جامعة بابل 63.17علميعلي محمد عبدعلي المسعودي17791

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 64.29ادبيعلي محمد عبدعلي حمزه17792

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيعلي محمد عبدعون عبدالحسن17793

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 63.71علميعلي محمد عبود عبد علي17794

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيعلي محمد عذافه عبدالرضا17795

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 59.86احيائيعلي محمد عريبي رميض17796

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 62.00ادبيعلي محمد علي حسين17797

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57تطبيقيعلي محمد علي حسين17798

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.43تطبيقيعلي محمد علي حسين17799

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 61.00علميعلي محمد علي عبد زيد عريبي17800

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.43احيائيعلي محمد علي عبيد17801

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيعلي محمد علي كاظم17802

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيعلي محمد عناد منصور17803

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 70.29تطبيقيعلي محمد عوده مرعب17804

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميعلي محمد فاضل كريم17805

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.29علميعلي محمد فاضل نجم17806

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيعلي محمد فرحان جبر17807

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيعلي محمد فليح حسن17808

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71علميعلي محمد قاسم جاسم17809

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.86ادبيعلي محمد كاظم سكر17810

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 69.00ادبيعلي محمد كاظم عبيد17811

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 86.71احيائيعلي محمد كامل فليح17812

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيعلي محمد كشاوي علي17813

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميعلي محمد ماماخان محمد17814

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيعلي محمد محسن جابر17815

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.14تطبيقيعلي محمد محسن جاسم17816

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.57تطبيقيعلي محمد محسن جمعة17817

قسم السياحة االثارية والدينية- كلية االثار - جامعة سامراء 78.57ادبيعلي محمد محمود خلف17818

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيعلي محمد محمود عباس17819

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيعلي محمد محمود نمش17820
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قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 67.71احيائيعلي محمد مراد جميل17821

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيعلي محمد مزعل حاجي17822

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعلي محمد مسير زغير17823

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 79.29تطبيقيعلي محمد مظلوم ديمي17824

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 79.71احيائيعلي محمد موفق رجب17825

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.14ادبيعلي محمد نجم عبد17826

قسم الكهربائية- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 70.86تطبيقيعلي محمد نصر ابراهيم17827

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.00احيائيعلي محمد نصيف جاسم17828

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.14ادبيعلي محمد نعمه ناصر17829

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائيعلي محمد نور شيخو محمد17830

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.71تطبيقيعلي محمد وداعه علوان17831

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 76.71احيائيعلي محمد يوسف واوي17832

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.57ادبيعلي محمد يونس حسن حسين17833

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 76.58احيائيعلي محمدعلي محمد عناد17834

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.14احيائيعلي محمديونس صادق خلف17835

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.71تطبيقيعلي محمود احمد ابراهيم17836

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيعلي محمود ثري جدوع17837

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.14تطبيقيعلي محمود حنظل عباس17838

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.14ادبيعلي محمود خضير محمد17839

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43تطبيقيعلي محمود خليف معيوف17840

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.86تطبيقيعلي محمود ذجر حميد17841

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيعلي محمود سعيد محيسن17842

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00ادبيعلي محمود عبد الحسين جاسم17843

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 63.86علميعلي محمود علي فياض17844

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيعلي محمود كاظم عطيه17845

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيعلي محمود كاظم محمد17846

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29تطبيقيعلي محمود مردان جابر17847

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيعلي محمود منصور حسون17848

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.00احيائيعلي محمود نجم عبدهللا17849

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.29احيائيعلي محمود يعقوب حسين17850

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيعلي محي حسن كاظم17851

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.71ادبيعلي محي عبدعلي عباس17852

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيعلي مخلص وفي عبد الرزاق17853
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 66.29تطبيقيعلي مخيف حسين كاظم17854

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29تطبيقيعلي مرتضى فالح حسن17855

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.29ادبيعلي مرسال دريول محمد17856

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 63.00ادبيعلي مريوان عبدالخالق محمد17857

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 72.57علميعلي مسلط حميد احمد17858

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29ادبيعلي مسير امريد سعد17859

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيعلي مشتاق طالب جاسم17860

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 90.00علميعلي مصطفى حسين هالل17861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.29ادبيعلي مطر زغير جلوب17862

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيعلي مطر فندي ذياب17863

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيعلي مطر محان فرهود17864

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.86تطبيقيعلي مطشر كاظم علي17865

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.29تطبيقيعلي مظفر محمدسعيد صالح17866

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.29تطبيقيعلي معتز اسماعيل خليل17867

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.57احيائيعلي معمر حسن علوان17868

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 61.86علميعلي مقداد محمد سليمان17869

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.86تطبيقيعلي مكي عبد وليد17870

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.71علميعلي مكي كاظم حسين17871

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 68.00احيائيعلي ممدوح حوران فرحان17872

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 78.57ادبيعلي منتظر علي عباس17873

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.14احيائيعلي منتظر كاظم عكله17874

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 76.71علميعلي منخي جبر جليب17875

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيعلي منذر شناوه علي17876

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 80.71احيائيعلي منذر عبدالسيد مجيد17877

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.00ادبيعلي منذر مال هللا عبد الواحد17878

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيعلي منذر محمد طاهر17879

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.00علميعلي منذر ناصر عبدهللا17880

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيعلي منشد فليح عبيد17881

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.14تطبيقيعلي منصور رسن مزعل17882

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.14احيائيعلي منقذ حامد ظاهر17883

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيعلي منير شاكر كريم17884

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.43احيائيعلي مهدي جواد كاظم17885

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 64.71تطبيقيعلي مهدي حسين فليح17886
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيعلي مهدي حمزه سوادي17887

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57تطبيقيعلي مهدي خالد حميد17888

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيعلي مهدي دحام جاسم17889

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.43تطبيقيعلي مهدي سالم لفته17890

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيعلي مهدي سلمان حسين17891

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.00ادبيعلي مهدي صالح سعيد17892

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.14علميعلي مهدي صالح هادي17893

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.43احيائيعلي مهدي عباس علي17894

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيعلي مهدي عباس هزاع17895

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.57احيائيعلي مهدي عبدهللا حسن17896

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيعلي مهدي عبيد علوان17897

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.86ادبيعلي مهدي لفته صبيح17898

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 61.00ادبيعلي مهدي متاني محمد17899

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.00تطبيقيعلي مهدي مجيد حسن17900

عام- كلية القانون - جامعة واسط 65.86ادبيعلي مهدي محسن سلمان17901

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيعلي مهند داود لفته17902

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيعلي مهند عبد خلف17903

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 67.71احيائيعلي مهند نجم عبود17904

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00ادبيعلي موري سبتي طاهر17905

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.86تطبيقيعلي موسى عبدالنبي عودة17906

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.29ادبيعلي موسى عليوي جوده17907

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.57ادبيعلي موفق شاكر سلمان17908

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.43علميعلي موفق عبد الكريم مناتي17909

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.29تطبيقيعلي مؤيد داود سلمان17910

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29احيائيعلي مؤيد مال هللا محمد17911

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.71احيائيعلي ميثم جميل كامل17912

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.71تطبيقيعلي ميثم حامد صيهود17913

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيعلي ميثم خليل شالل17914

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.29احيائيعلي ميثم شاكر ياسر17915

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 61.71احيائيعلي ميري حمود ثجيل17916

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 78.43احيائيعلي نادر علي عليخ17917

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.29تطبيقيعلي ناصح محسن مغامس17918

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43احيائيعلي ناصر حاتم عليوي17919
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيعلي ناصر حمادي هاشم17920

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.00تطبيقيعلي ناصر سواد ناصر17921

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 77.14علميعلي ناصر سي حسين حسن17922

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71تطبيقيعلي ناصر شبيب عوده17923

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيعلي ناصر عبد المنعم ابراهيم17924

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 66.86تطبيقيعلي ناصر عبد حمزه17925

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيعلي ناصر عبدالزهرة محيسن17926

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.43تطبيقيعلي ناصر غني عليوي17927

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.00تطبيقيعلي ناصر هادي علي17928

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.57ادبيعلي ناظم جبر علي17929

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.57احيائيعلي ناظم حسين سلمان17930

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57تطبيقيعلي ناظم حميد كاظم17931

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.14احيائيعلي ناظم كاظم خالوي17932

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.86تطبيقيعلي نبيل حسين عباس17933

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 71.00علميعلي نبيل داود عبدالرحمن17934

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.86احيائيعلي نبيل علي عبدالقادر17935

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 61.71علميعلي نبيل كاظم وزير17936

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.29تطبيقيعلي نجاة محمد شريف17937

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.29احيائيعلي نجاح عبد الواحد علك17938

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علميعلي نجاح محمدعلي عبود17939

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 73.43احيائيعلي نجدت رشيد قادر17940

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 61.71احيائيعلي نجم جبار سكر17941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.43ادبيعلي نجم عبد مهدي17942

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 59.29علميعلي نجم عبدهللا عالوي17943

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.43علميعلي نجيب الزم مسلم17944

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 61.71احيائيعلي نزار جاسم هاشم17945

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14تطبيقيعلي نزار عارف علي17946

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيعلي نزار علوان طعمه17947

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.57تطبيقيعلي نزار فخري ابراهيم17948

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00تطبيقيعلي نزار محمد شريف عبدالنبي17949

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.57احيائيعلي نشوان شكري حمدهللا17950

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.13احيائيعلي نصير منعم محسن17951

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71احيائيعلي نضال كامل محيسن17952
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قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.14علميعلي نظام علي حسن17953

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيعلي نعمه حسين حبيب17954

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.71تطبيقيعلي نعمه حسين عواد17955

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.43احيائيعلي نعمه نشمي علوان17956

عام- كلية القانون - جامعة سومر 60.86تطبيقيعلي نعيم ثجيل عواد17957

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57احيائيعلي نعيم حسين عليوي17958

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86ادبيعلي نعيم رشم درجال17959

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعلي نعيم عطيه محمد17960

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيعلي نكة رشيد حسين17961

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 82.14احيائيعلي نمر عبدالحسين علي17962

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.00تطبيقيعلي نوري جبر سالم17963

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيعلي نوفل عبدالباقي شكور17964

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00احيائيعلي هادي جاسم محمود17965

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.86ادبيعلي هادي جدوع كعيد17966

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 60.71ادبيعلي هادي حبيب موسى17967

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيعلي هادي حسن شاهر17968

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 62.86ادبيعلي هادي حسين زغير17969

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.86احيائيعلي هادي حسين محسن17970

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.71احيائيعلي هادي خشن افريج17971

عام- كلية القانون - جامعة بابل 66.00ادبيعلي هادي راضي عباس17972

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.57تطبيقيعلي هادي ساجت محمد17973

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيعلي هادي سعيد هادي17974

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميعلي هادي عبادي حسين17975

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.57ادبيعلي هادي قاسم محمد17976

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقيعلي هادي محمد حنظل17977

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 81.29ادبيعلي هادي مال وناس17978

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43تطبيقيعلي هادي مونس كيطان17979

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 85.86ادبيعلي هاشم حبيب عبد الحسين17980

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.86تطبيقيعلي هاشم صالح حسن17981

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.43علميعلي هاشم عباس النقيب17982

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.57علميعلي هاشم علي حمد17983

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43احيائيعلي هاشم مجيد محمود17984

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.86علميعلي هاشم محمد مرواح17985
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.43تطبيقيعلي هاني عباس عبد الرزاق17986

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيعلي هاني كاظم نايف17987

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 75.43تطبيقيعلي هاني نعيم جاسم17988

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71تطبيقيعلي هشام سلمان سبع17989

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميعلي هشام عباس مهدي17990

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.29علميعلي هشام عوفي شاهين17991

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيعلي هالل عبد زماط17992

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 68.86احيائيعلي هالل عزيز يحيى17993

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.29احيائيعلي هليل عباس ماهود17994

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقيعلي هوني رشم حسن17995

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.71تطبيقيعلي هيثم جبار عبد17996

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.57ادبيعلي واثق صالح جبار17997

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.57احيائيعلي واثق صكر ثجيل17998

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86علميعلي واثق عطوان مهدي17999

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 80.43احيائيعلي واثق محسن محمد18000

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71علميعلي وادي محمد مدلول18001

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.29احيائيعلي والي نعيثل غميس18002

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.29تطبيقيعلي وحيد عبيس راضي18003

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43علميعلي وحيد كطاف حمد18004

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيعلي وديع هادي جاسم18005

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.57احيائيعلي وذن هديرس جبر18006

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.86احيائيعلي وسام جبار شريف18007

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.00تطبيقيعلي وسام حسن حبيب18008

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.14ادبيعلي وسام عباس عمران18009

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيعلي وسام علي خلف18010

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.43احيائيعلي وسام هادي جياد18011

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.29احيائيعلي وليد توفيق نجم18012

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.14تطبيقيعلي وليد حسين جاسم18013

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 61.86تطبيقيعلي وليد راضي سلطان18014

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.14ادبيعلي وليد عبد هللا جبار18015

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57علميعلي وهاب طالب عبد18016

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيعلي وهاب عبد خاشي18017

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.00تطبيقيعلي يابر حبيب عطية18018
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعلي ياس حسن داهي18019

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.14تطبيقيعلي ياس خضير عباس18020

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيعلي ياسر ثامر فاضل18021

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.57ادبيعلي ياسين حلبوص خلف18022

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميعلي ياسين خزعل حمادي18023

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.43تطبيقيعلي ياسين لطيف مطر18024

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.00ادبيعلي ياسين يوسف محمد18025

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيعلي يحيى علي احمد18026

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.29ادبيعلي يحيى ناصر ابو الهيل18027

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00تطبيقيعلي يعقوب يوسف خلف18028

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 59.00ادبيعلي يلماز كنعان قادر18029

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.71علميعلي يوسف جاسم محمد18030

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبيعلي يوسف راشد كاظم18031

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 71.71تطبيقيعلي يوسف عويد عبد الكريم18032

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.43علميعلي يونس عبدهللا عبود18033

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 71.71علميعلي يونس فالح حسن18034

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيعلي يونس يعقوب دخيل18035

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيعليا محمد يحيى شريف18036

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 74.71احيائيعلياء احمد حسين علي18037

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.00ادبيعلياء جاسم محمد شهاب18038

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57علميعلياء جعفر غضبان جواد18039

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 59.29احيائيعلياء حافظ ابراهيم عبود18040

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.29علميعلياء حسن عبهول جري18041

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.57ادبيعلياء حسين عبدالساده مهلهل18042

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 67.14احيائيعلياء حسين علي جاسم18043

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.43تطبيقيعلياء حسين علي فهد18044

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 57.43تطبيقيعلياء حسين غازي لفته18045

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.43ادبيعلياء حمدان عبداالمير عبدالزهره18046

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 73.00احيائيعلياء حمزه بريهي رضا18047

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 77.57ادبيعلياء حيدر صاحب نعمه18048

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 67.57احيائيعلياء حين بعيوي مسري18049

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.71ادبيعلياء خالد جمعه حمزة18050

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.29تطبيقيعلياء خالد خني عبدهللا18051
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قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيعلياء رحيم هادي عباس18052

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 68.50ادبيعلياء سالم فرج لطيف18053

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيعلياء سعود رداد روضان18054

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.29احيائيعلياء سلمان راشد كاظم18055

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.29احيائيعلياء سليم كاظم شمخي18056

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.43ادبيعلياء سليمان حميد عرموش18057

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.71ادبيعلياء شاكر زغير خضير18058

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43تطبيقيعلياء صادق عبد علي18059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.14ادبيعلياء عبدالحسين عبود ديوان18060

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.86علميعلياء عبدالكريم جعفر عزيز18061

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 74.00احيائيعلياء عبدالهادي عبدعلي خضر18062

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 78.86احيائيعلياء عبود صالح افليح18063

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.00ادبيعلياء عدنان جواد مير18064

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميعلياء فارس علي ناصر18065

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيعلياء فائق خاشع عبد اللطيف18066

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيعلياء فريد عبدالواحد عبود18067

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.43علميعلياء لطيف جاسم هدابي18068

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.29ادبيعلياء محمد عبد حسين18069

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 87.71ادبيعلياء منصور هادي مهدي18070

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.29ادبيعلياء ناجي صالح بايش18071

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.86احيائيعلياء ناظم عبد علي سلمان18072

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيعلياء هادي حمادي حياب18073

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.57ادبيعلياء ياسين طعمه محمد18074

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.29احيائيعلياء يحيى محمد عكله18075

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29تطبيقيعلياء يونس محمد صخيري18076

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.86علميعليااء خالد عواد حمود18077

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيعليان قاسم عبدهللا حسين18078

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.71ادبيعلية صفوك مشعل عجيل18079

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 69.43ادبيعماد اسماعيل علي محمود18080

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيعماد الدين حمدي عبد جباره18081

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 61.29علميعماد الدين سامي محمد توفيق18082

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.57ادبيعماد الدين ستار علي فرحان18083

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.86ادبيعماد الدين ضياء عبدهللا فتحي18084
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قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيعماد الدين علي طعمة حمزة18085

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.43احيائيعماد الدين محمد علي جابر18086

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 66.86تطبيقيعماد بدر خلف عباس18087

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 65.57علميعماد جاسم حسين كيطان18088

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.00ادبيعماد جمعه محمد عبد18089

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71ادبيعماد حسن حمزة حسان18090

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 78.14علميعماد حسين ابراهيم محمود18091

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيعماد حميد محمد سليم18092

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميعماد خالد شبيب عباس18093

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.86ادبيعماد خميس مطر حنوش18094

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00علميعماد رحيم مزبان غالب18095

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.57ادبيعماد رشيد مجيد احمد18096

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 81.00احيائيعماد زياره عبدالنبي محمد18097

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 83.43علميعماد سالم صباح موسى18098

عام- كلية القانون - جامعة سومر 67.29ادبيعماد سمير محمد باهض18099

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.29احيائيعماد شكور عواد محمد18100

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.86علميعماد شالل صالح احمد18101

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيعماد عبد حسين اسماعيل18102

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.00علميعماد عبد حسين الكروي18103

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71احيائيعماد عبد طه ابراهيم18104

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيعماد عبد محمد جاسم18105

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيعماد عبدالقادر صالح فتحي18106

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43علميعماد عثمان احمد نوفل18107

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 81.29علميعماد عدنان عطا جبر18108

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.43تطبيقيعماد عصام مجيد كاظم18109

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.86ادبيعماد علوان حسين فهد18110

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 74.71علميعماد علي مام حسن مام علي18111

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.43ادبيعماد عيدان بريسم شبيب18112

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 73.14علميعماد فاضل صباح محمد18113

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.29علميعماد فرج علي جبر18114

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.14احيائيعماد كاظم عيسى محمد18115

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29علميعماد محمد ابراهيم احمد18116

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.50علميعماد محمود محمد حسين18117

866 من 549صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.14احيائيعماد محمود يوسف احمد18118

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.43احيائيعماد مسلم بندر علي18119

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبيعماد هاشم محمد حمد18120

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 61.43علميعماد وليد خالد سرحان18121

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.14ادبيعماد ويس مراد حسين18122

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيعمادالدين رسول حسن حمزه18123

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 61.43علميعمادالدين عبدالقادر جاسم محمود18124

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيعمار احمد حسين محمد18125

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.86علميعمار احمد عبد هللا علي18126

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14تطبيقيعمار احمد مصطاف سالم18127

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميعمار باسم عبدعون حسن18128

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيعمار بشار عطيه حمد18129

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.86تطبيقيعمار بهجت علي حمزة18130

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 81.33ادبيعمار تركي عطية فيصل18131

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.14ادبيعمار جمال بشاره موجر18132

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 75.57احيائيعمار جميل دحام عبد18133

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 67.57ادبيعمار جيجان مطر هيلم18134

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعمار حسن حسين يوسف18135

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.14ادبيعمار حسن علي حسن18136

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميعمار حسون رمضان جباره18137

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14تطبيقيعمار حسين محسن حسن18138

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57احيائيعمار حسين محمد احمد18139

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.00ادبيعمار حمد حريش احمد18140

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.71تطبيقيعمار حميد ثامر طاهر18141

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 58.71علميعمار حميد راضي عبد18142

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.00ادبيعمار حميد عبدالرضا عواد18143

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.71احيائيعمار حيدر جابر حسن18144

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.57علميعمار خليل ابراهيم عباس18145

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميعمار خليل ابراهيم كاظم18146

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 65.86علميعمار خيرهللا طالب بنيان18147

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 61.86علميعمار زين العابدين عبد الكريم عبد هللا18148

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.29تطبيقيعمار سالم ازبار حسن18149

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقيعمار سامي حاتم عبدهللا18150
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43تطبيقيعمار ستار جبار باكوني18151

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.14ادبيعمار ستار جبار ثجيل18152

قسم التفسير- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 69.00علميعمار سعدون عبد حبيب18153

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيعمار سعدون موتي محسن18154

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.43ادبيعمار سلمان داود سلمان18155

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 65.43ادبيعمار سمير سهيل نجم18156

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 62.57علميعمار سمين جاسم محمد18157

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 77.00ادبيعمار شكر سعدهللا عباس18158

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.57احيائيعمار شهاب احمد خضير18159

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.14تطبيقيعمار صالح هادي جاسم18160

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.71ادبيعمار صالح الدين كامل عبدالوهاب18161

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.29ادبيعمار ضياء كشاش جاسم18162

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.86احيائيعمار طارق كاظم العبد الحسن18163

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.86علميعمار طالب حسن محمد18164

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 63.57ادبيعمار طالب سالم عبيد18165

عام- كلية القانون - جامعة سومر 69.29ادبيعمار طعمه جاسم خضير18166

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.14علميعمار طعمه كاصد صلبوخ18167

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.71احيائيعمار عاشور حسن محمد18168

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.43احيائيعمار عباس رشيد دنيف18169

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيعمار عبد الحسين تاجر جفيت18170

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.34تطبيقيعمار عبد الرحيم ابراهيم محمد18171

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.14احيائيعمار عبداالمير حاتم دينار18172

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.14ادبيعمار عبداالمير سلمان أبشون18173

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.71علميعمار عبدالباري جواد عبيد18174

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيعمار عبدالرضا خرص حسن18175

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.14ادبيعمار عبدالكاظم سلطان ونان18176

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.00تطبيقيعمار عبدالكريم جميل عبدالرضا18177

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.43علميعمار عبدهللا عبد شمخي18178

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.71تطبيقيعمار عبود صادق عبداالمام18179

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 76.43احيائيعمار عدنان حسن جلعوط18180

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيعمار عدنان خليف عمار18181

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 74.57احيائيعمار عراك سويد عبدهللا18182

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.86علميعمار عماد حنون علي18183
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.57تطبيقيعمار غانم محمد زيدان18184

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيعمار فارس علي حسين18185

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.43علميعمار فالح عبد الخضر مهيدي18186

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00تطبيقيعمار فرحان حبيب راضي18187

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيعمار فزاع محمد فرحان18188

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00تطبيقيعمار فيصل عباس عبدهللا18189

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيعمار قاسم عبدهللا فاضل18190

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيعمار قاسم منهل جبر18191

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 66.14ادبيعمار قيس جاسم محمد علي18192

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيعمار كاظم جبار عبيد18193

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميعمار كامل حسين علي18194

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 70.29ادبيعمار كريم محمد بداي18195

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيعمار لطيف عبد علي18196

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 70.57تطبيقيعمار ليث محمد رشيد18197

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 62.57ادبيعمار متعب احمد مهدي18198

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57تطبيقيعمار مجيد جون مشكور18199

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.29علميعمار محسن رشيج عطية18200

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيعمار محمد احمد محمود18201

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.86تطبيقيعمار محمد حسون لعيبي18202

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.14علميعمار محمد حميدي خلف18203

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 79.71ادبيعمار محمد زبيدي شرقي18204

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 80.29احيائيعمار محمد عبدهللا جردو18205

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 77.14ادبيعمار محمد عمار طعمه18206

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.43تطبيقيعمار محمد كريم احمد18207

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.57احيائيعمار محمد محمود محمد رشاد18208

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيعمار محمد منصور نجم18209

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29تطبيقيعمار محمد موسى حسن18210

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.57تطبيقيعمار مفيد عبد القادر عبد المجيد18211

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.43ادبيعمار موسى حسين جهام18212

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.43ادبيعمار مؤيد حميد عبد18213

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.14علميعمار نافع ذبيح مظلوم18214

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 74.29علميعمار نصير صادج محمد18215

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.29احيائيعمار نعمان عزيز حسين18216
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قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.00ادبيعمار نعيم ثلج عالوي18217

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 58.29تطبيقيعمار هادي زعيبل عبدالخضر18218

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علميعمار هادي صالح جمعه18219

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.43احيائيعمار وضاح وعد جواد18220

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.71تطبيقيعمار ياسر ايوب عيسى18221

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.00احيائيعمار ياسر حسن فرحان18222

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.86تطبيقيعمار ياسر ذنون احمد18223

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.14ادبيعمار ياسر ظاهر محمود18224

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 66.43علميعمار ياسر عليوي جوعان18225

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيعمار ياسر عيدان صالح18226

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيعمار ياسر محمد حسن عباس18227

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.57تطبيقيعمار ياسر يوسف عبدالحافظ18228

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 73.00ادبيعمار يونس نصر هللا حيدر18229

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيعمر ابراهيم حديد خضر18230

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.29ادبيعمر ابراهيم حسين فرحان18231

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 67.29احيائيعمر ابراهيم طلب علي18232

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.43ادبيعمر ابراهيم هيالن نجم18233

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.57ادبيعمر احمد حسين عبد18234

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.43علميعمر احمد خسرو محمدصالح18235

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيعمر احمد خضر علوان18236

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيعمر احمد خضر محمد18237

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 80.29علميعمر احمد خلف صالح18238

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 68.00تطبيقيعمر احمد سلمان داود18239

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 68.29علميعمر احمد صالح محمد18240

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.71احيائيعمر احمد عبدالرزاق محمد18241

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.86ادبيعمر احمد عبود حسين18242

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.29احيائيعمر احمد عدنان خليل18243

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيعمر احمد عطا هللا مخلف18244

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 60.43تطبيقيعمر احمد عمر عبد18245

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 64.14علميعمر احمد عوده جاسم18246

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.86احيائيعمر احمد عيدان عبدالقادر18247

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 65.14ادبيعمر احمد كروط علي18248

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 53.29تطبيقيعمر احمد محمد احمد18249
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قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 75.83احيائيعمر احمد محمد سليم18250

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 82.00تطبيقيعمر احمد محمود شندوخ18251

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.29ادبيعمر احمد موحان علي18252

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 68.00ادبيعمر احمد موسى حمد18253

قسم التقنيات الكهربائية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 67.50علميعمر احمد يحيى جاسم18254

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.43احيائيعمر ادريس علي حسو18255

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.57ادبيعمر اديب هارون عبدهللا18256

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.29علميعمر اسعد سعيد عبد18257

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.29تطبيقيعمر اسعد محمود احمد18258

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علميعمر اسماعيل دحام خلف18259

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.57علميعمر اسماعيل نجم عبدهللا18260

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86احيائيعمر اكرم اسماعيل صالح18261

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 65.29ادبيعمر امجد خورشيد صديق18262

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميعمر امجد ياسين محمد18263

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيعمر اياد عبد خضير18264

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 52.71ادبيعمر ايوب ناجي مصلح18265

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.86علميعمر باسم محمد عبد الرحمن18266

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيعمر تركي عكال كاظم18267

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميعمر تركي ندا يوسف18268

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيعمر ثاير محمود خلف18269

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علميعمر جاسم محمد ثميل18270

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة الموصل 71.57علميعمر جاسم محمد خلف18271

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 78.29ادبيعمر جاسم محمد داود18272

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 69.00علميعمر جرف احمد ماهود18273

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.57احيائيعمر جعفر سهر مري18274

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.57علميعمر جمعة سليمان علي18275

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.00ادبيعمر حاتم ابراهيم غنيمة18276

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 88.00احيائيعمر حاتم عبدالكريم احمد18277

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 71.71ادبيعمر حازم عبدهللا حمد18278

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيعمر حازم فيصل شياع18279

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيعمر حازم محمد جاسم18280

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيعمر حامد حمادي علي18281

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.86تطبيقيعمر حامد هويدي عبدالحليم18282
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيعمر حامد يحيى محمد18283

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.86احيائيعمر حسن حمادي ابراهيم18284

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.14احيائيعمر حسن علي محمد18285

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 65.29احيائيعمر حسين احمد مهدي18286

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.86ادبيعمر حسين جواد كاظم18287

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.00تطبيقيعمر حسين خميس خليل18288

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 60.14تطبيقيعمر حسين عالوي محسن18289

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيعمر حماد دخيل حمادي18290

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 61.43احيائيعمر حميد راغب حمود18291

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.57ادبيعمر حيدر عبد حسين18292

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.86ادبيعمر حيدر ناصر ابراهيم18293

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعمر خالد ناصر حسن18294

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.57ادبيعمر خالد هاشم خميس18295

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميعمر خلف سبهان ياس18296

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميعمر خوام غضبان اسماعيل18297

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.14ادبيعمر خير هللا احمد جميل18298

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 72.86علميعمر داود محمد حسن18299

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 68.71ادبيعمر دخيل ابراهيم حسين18300

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29ادبيعمر رائد رمضان طه18301

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.86تطبيقيعمر رائد عبدالحميد راجح18302

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 73.86ادبيعمر رستم علي حنيفش18303

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.86ادبيعمر رعد داؤود سلمان18304

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.86احيائيعمر رمضان محمد حسن18305

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 93.71علميعمر رياض حمدون عبد الرحيم18306

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميعمر رياض يوسف عبدهللا18307

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.14تطبيقيعمر زكي صالح الدين بكر18308

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.00ادبيعمر ساجد مخلف حسن18309

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.57علميعمر سالم نافع عزيز18310

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبيعمر سعد كامل كديمي18311

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.43ادبيعمر سفيان محمدطاهر علي18312

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.29علميعمر سلمان هويدي شويش18313

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 66.71احيائيعمر سمير يونس حسن18314

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيعمر سوادي حميد ياسين18315
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قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.86ادبيعمر شامل احمد جاسم18316

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 83.00علميعمر شكر محمود قاسم18317

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 65.00تطبيقيعمر شهاب احمد ابراهيم18318

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.57تطبيقيعمر شهاب احمد محمد18319

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.43علميعمر شهاب احمد محمود18320

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.57ادبيعمر شيت حسن يونس18321

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.29احيائيعمر صادق عباس مصطفى18322

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71احيائيعمر صالح خميس خلف18323

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيعمر صالح شهاب فرمان18324

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.00ادبيعمر صالح عبدالرحمن خضر18325

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.00علميعمر صالح محمد صالح18326

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 77.43احيائيعمر صباح محمد خضر18327

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 71.71ادبيعمر صبار عباس حمد18328

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.43ادبيعمر صبحي درهم متعب18329

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14تطبيقيعمر صفاء حسين قنبر18330

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.43تطبيقيعمر صالح محمد علي18331

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 65.00ادبيعمر طالب عبد غايب18332

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 78.71ادبيعمر طالب عبود حسين18333

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.86تطبيقيعمر طريف حبيب جاسم18334

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.86ادبيعمر طالل احمد عبدالعالي18335

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.29علميعمر طالل عادل فخري18336

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.43احيائيعمر طه حميد عبدهللا18337

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.57تطبيقيعمر ظافر ذنون يونس18338

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 68.14ادبيعمر عادل محمد صالح18339

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.86تطبيقيعمر عارف جياد شمران18340

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86ادبيعمر عامر سعيد حسن18341

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.14احيائيعمر عائد داود يونس18342

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.29ادبيعمر عباس خميس علي18343

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.71تطبيقيعمر عباس عمر محمد18344

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.43احيائيعمر عبد المنعم قدوري حبيب18345

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 75.86ادبيعمر عبد حومد فدعم18346

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيعمر عبد مران علي18347

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.00تطبيقيعمر عبدالرزاق حسين رضا18348
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قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.00ادبيعمر عبدالعزيز حسين صالح18349

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00تطبيقيعمر عبدهللا جبر نايف18350

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيعمر عبدهللا علي محمد18351

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 83.14علميعمر عبدهللا محمد عبدالغني18352

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 73.29ادبيعمر عثمان جدوع نهار18353

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.57ادبيعمر عدنان احمد خلف18354

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00احيائيعمر عزام عدنان محمد18355

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيعمر عالء جبر زيدان18356

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.57علميعمر عالء خضر الياس18357

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 66.00علميعمر عالء عمر سعد18358

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.29احيائيعمر علي ابراهيم مهدي18359

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 59.57ادبيعمر علي احمد هريش18360

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 69.29علميعمر علي احمد هليل18361

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيعمر علي حسين عبد هللا18362

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.67ادبيعمر علي خلف عبدي18363

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.43تطبيقيعمر علي عبد الحميد محمود18364

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية الزراعة - جامعة االنبار 70.29علميعمر علي فارس داود18365

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.71ادبيعمر عماد ابراهيم اسماعيل18366

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.00ادبيعمر عماد خالد ابراهيم18367

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.71ادبيعمر غانم محمد علي18368

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.14تطبيقيعمر غسان سعدي ابراهيم18369

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57علميعمر فاضل حسين ابراهيم18370

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.71ادبيعمر فالح عباس احمد18371

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14تطبيقيعمر فائز ظافر جميل18372

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 52.43ادبيعمر فائق كريم امين18373

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.71ادبيعمر فراس مصطفى حسين18374

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00تطبيقيعمر فراس مهدي علو18375

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 58.71تطبيقيعمر فرقد محمود شاكر18376

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.86احيائيعمر فالح شاكر محمود18377

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 64.00علميعمر فوزي علوان محمد18378

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 83.00علميعمر قاسم كاظم صالل18379

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.43تطبيقيعمر قتيبة محمدسعيد محمد18380

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيعمر قحطان مصطفى حسن18381
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قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43علميعمر قيس خضير محمود18382

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86تطبيقيعمر كمر هالل درويش18383

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 93.71علميعمر ماجد محمود حمودي18384

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.86احيائيعمر ماضي خلف حبيب18385

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائيعمر مجيد حميد حمد18386

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيعمر مجيد حميد عطيه18387

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيعمر مجيد عباس عبد18388

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 68.57تطبيقيعمر مجيد فرحان بشاره18389

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميعمر محسن هزبر سعيد18390

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.29ادبيعمر محمد احمد خميس18391

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 60.57احيائيعمر محمد حسن محمد18392

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيعمر محمد خلف محمد18393

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57احيائيعمر محمد رشيد مجيد18394

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 71.00احيائيعمر محمد سليمان خلف18395

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.00احيائيعمر محمد عبد القادر حاجو18396

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 67.86علميعمر محمد عبد عباس18397

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 61.71احيائيعمر محمد عبدالسالم محمد18398

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.00احيائيعمر محمد عبدهللا عليوي18399

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.00ادبيعمر محمد عطاهلل حسن18400

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقيعمر محمد عنزان خلف18401

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.67ادبيعمر محمد محمد شريف محمد18402

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة سامراء 68.43ادبيعمر محمد محمود عباس18403

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 68.29ادبيعمر محمد هالل محمد18404

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 74.43ادبيعمر محمود اسماعيل علي18405

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 77.71علميعمر محمود جمعه مصلح18406

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.71ادبيعمر محمود حمزه جميل18407

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 69.29ادبيعمر محمود خليفه احمد18408

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيعمر محمود سالم محمد18409

قسم االدارة الصناعية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.86علميعمر محمود طه احمد18410

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.14تطبيقيعمر محمود منصور حسين18411

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.00ادبيعمر مخيبر عبيد صالوي18412

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.86ادبيعمر مدحت عبد الوهاب رشيد18413

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.43تطبيقيعمر مدحت نور الدين احمد18414
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.14احيائيعمر مروح فزع حمدان18415

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.43احيائيعمر مشتاق عبدالعزيز وهيب18416

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.57ادبيعمر مشعان شاكر علي18417

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميعمر مشعل علي حمادي18418

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.43ادبيعمر مصطفى ابراهيم عمر18419

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71ادبيعمر معاذ خليل خلف18420

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيعمر معين عبود محمد18421

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيعمر مغير فيروز ياسين18422

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.00ادبيعمر منهل احمد سلطان18423

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.86احيائيعمر مهدي حميد عبدهللا18424

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيعمر مهدي سعادة عبد الحميد18425

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.00ادبيعمر مهدي صالح عبدهللا18426

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميعمر ناجي محمد شريمط18427

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيعمر ناظم احمد جاسم18428

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 67.86ادبيعمر ناظم عبدالجبار عبدالرحمن18429

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.86ادبيعمر نجم عبو يونس18430

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيعمر نجم محمود نجم18431

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.71ادبيعمر نصيف نجم عبداللة18432

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيعمر نعيم حاتم كاظم18433

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.43احيائيعمر نهاد حسيب فتح هللا18434

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.71علميعمر نوري صالح محمد18435

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 58.29ادبيعمر نوري فياض عطاهللا18436

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيعمر هشام عبيد شرقي18437

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86ادبيعمر وعد جمعة عبيد18438

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.43احيائيعمر وليد خالد سليمان18439

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14ادبيعمر وليد هادي كتاب18440

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميعمر ياسين ابراهيم ناصر18441

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.43تطبيقيعمر ياسين حازم عبد18442

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيعمر يوسف نجم عبد هللا18443

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.14تطبيقيعمر يونس حامد يونس18444

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيعمران اياد غازي ضباب18445

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيعمران جبار مطر محمد18446

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 67.29ادبيعمران شمس احمد جسام18447
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.86ادبيعمران شهاب احمد عطا18448

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.71علميعمران عبد الكاظم وداعة سوادي18449

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيعمران علي حنحوص حسين18450

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيعمران يونس عبيد مهاوش18451

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيعنكود ادريس عبد عبدهللا18452

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.57احيائيعهد هللا علي عداي عودة18453

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائيعهد حسين سلمان صبر18454

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.43علميعهد سامي دحام طالب18455

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 63.57ادبيعهد فالح صالح ريحان18456

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.43تطبيقيعهد محمد حسن عبدعون18457

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيعهود جاسم جهاد حمزة18458

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.00ادبيعهود حسن كريز علي18459

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيعهود صباح صلبي عبدهللا18460

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.00تطبيقيعهود علي عبيد راضي18461

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.57ادبيعهود مجيد زغير رهيف18462

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 75.29ادبيعهود ناصر فرحان موسى18463

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 83.43احيائيعواد خليل ابراهيم محمد18464

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيعواد صالح عواد طالب18465

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيعواد غربي نايف فرج18466

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43ادبيعواد كاظم جوده شنجار18467

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 80.17علميعواطف صابر جاسم محمد18468

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.71ادبيعواطف محمد منور شهيب18469

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.86علميعوام فاضل قادر محمد18470

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 63.43تطبيقيعوده جوده حمد مطير18471

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 82.43ادبيعوده عباس عوده نتوش18472

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيعوض عبدالزهره كريم شاهر18473

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.86ادبيعوض غالب صالح عبدالجليل18474

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14علميعوض غفار صبيح مخرب18475

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 68.43احيائيعوف عبدالرحمن جبار ياسين18476

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 58.00علميعوف عبدالرحمن حمادي احمد18477

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.29ادبيعون الدين ابراهيم شيخو ابراهيم18478

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.14تطبيقيعون رحيم ابوالشون جبير18479

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.57ادبيعون طاهر مبارك حسين18480
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.29تطبيقيعون علي شريف غانم18481

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.86تطبيقيعيادة غربي صالح حجي18482

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.43تطبيقيعيسى احمد عبد هللا ابراهيم18483

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيعيسى احمد عيسى خلف18484

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيعيسى جاسم سربوت عبود18485

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيعيسى جوده حسين مطير18486

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14علميعيسى سالم عيسى جاسم18487

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71احيائيعيسى شامل لطيف عثمان18488

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57ادبيعيسى عباس محمد هادي18489

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.71احيائيعيسى عبدالكاظم حسين عابد18490

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيعيسى عبدالكاظم صخي هميم18491

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيعيسى عبدالمحسن جبوري مجحم18492

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 74.57احيائيعيسى عالوي كاظم سمير18493

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.71تطبيقيعيسى علي جبر سرحان18494

قسم الحاسوب والمعلوماتية- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 66.29احيائيعيسى غائب مصطفى أمين18495

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 64.00ادبيعيسى لفته عيسى جدران18496

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.86علميعيسى معد ناجي عباس18497

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيغادة علي يوسف رسن18498

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 69.43ادبيغاده توفيق شاكر جاسم18499

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.14علميغاده حيدر مجيد عبود18500

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 70.00تطبيقيغاده خالد رسمي ثابت18501

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.14علميغاده فاضل جابر عباس18502

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.86احيائيغاده معن عزالدين ساعد18503

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيغاده مناع عبيد حمد18504

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.29ادبيغاده منير تقي صادق18505

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 71.43تطبيقيغازي احمد مشعان جوهر18506

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.83علميغازي بكر خليل اسماعيل الزبيدي18507

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.83علميغازي بكر خليل أسماعيل18508

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.43علميغازي حميد مولود حميد18509

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.57تطبيقيغازي رحمن غازي سالمة18510

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.43تطبيقيغازي علي ابراهيم اسماعيل18511

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.86علميغافل جبير عباس كاطع18512

قسم تقنيات المحاسبة- ذي قار /الكلية التقنية االقسام االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 61.29تطبيقيغالب ثامر شمخي جبر18513
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 75.83علميغالب طالب جاسم محمد18514

قسم االثار- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.71احيائيغالب طالب محمد حمد18515

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقيغالب عبدالكريم طاهر حافظ18516

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.14ادبيغالي امحيسن غالي فلغوص18517

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيغانم ابراهيم جمعه محمد18518

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيغانم طالب حسن عليوي18519

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 73.67علميغانم فتحي حسين سليمان18520

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.00علميغانم نجم حسن محمد18521

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14علميغدير احمد صالح نزال18522

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.29احيائيغدير احمد عباس يسر18523

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14احيائيغدير احمد عبدزيد علوان18524

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 57.43ادبيغدير اشرف فاضل كاظم18525

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.00احيائيغدير اياد مهدي عباس18526

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.43احيائيغدير بهاء قاسم جاسم18527

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيغدير تحسين مسلم خلف18528

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.86احيائيغدير جاسب مهلهل صخي18529

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيغدير جاسم خضير عبود18530

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 69.14احيائيغدير جاسم محمد حسين18531

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 65.43احيائيغدير جبار موسى شنين18532

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.43احيائيغدير جعفر حسن محمد18533

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 69.00احيائيغدير جالل عزيز عبود18534

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 80.43احيائيغدير حازم عبد االمير جبار18535

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.07احيائيغدير حامد رشيد عبد الحميد18536

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 72.29احيائيغدير حبيب فيصل حسن18537

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 87.71احيائيغدير حسن خلف غافل18538

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.43تطبيقيغدير حسن عليوي فهد18539

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.57احيائيغدير حسين كاظم عزيز18540

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71ادبيغدير حيدر محمد باقر عبدالحميد18541

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميغدير داود درويش ياسين18542

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 68.71احيائيغدير راجي عزيز محمد18543

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.02احيائيغدير رافع صالح مهدي18544

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.00علميغدير رافع ظاهر محسن18545

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيغدير سالم عباس مجذاب18546

866 من 562صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.86احيائيغدير سالم كريم احمد18547

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.00ادبيغدير سعد رحيمه صبح18548

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 69.57احيائيغدير سعيد علي حسين18549

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29احيائيغدير سمير خيري الزم18550

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 71.86احيائيغدير شبيب لهمود جودة18551

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيغدير صالح عطوي عبيد18552

قسم تقنيات االلكترونيك - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 53.43تطبيقيغدير عامر عكله عمر18553

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29احيائيغدير عباس صادق باقر18554

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.43تطبيقيغدير عباس طالب عباس18555

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.71تطبيقيغدير عباس محمد عباس18556

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.71احيائيغدير عبد الحسين هاشم نايف18557

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيغدير عبد الكريم حميد عبود18558

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.43ادبيغدير عبدالحسين جدوع حمد18559

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.57احيائيغدير عبدالكاظم عبدهللا صيوان18560

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.57احيائيغدير عزيز محمود معيوف18561

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائيغدير عقيل فارس يوسف18562

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.14ادبيغدير عالء فيروز كريدي18563

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيغدير علي حسين جواد18564

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57علميغدير علي حسين رومي18565

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيغدير علي حسين صالح18566

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.00احيائيغدير علي عبد الرضا حسين18567

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيغدير علي مجيد عالوي18568

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيغدير علي معارج عوده18569

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.83احيائيغدير علي مهدي احمد18570

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 64.00ادبيغدير غازي فيصل ناجي18571

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.83علميغدير غالب عبدهللا خلف18572

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.14احيائيغدير فاضل دريول هاشم18573

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.57ادبيغدير فاضل عبدالهادي ياس18574

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.86احيائيغدير فايق دهام محمود18575

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 70.57ادبيغدير كريم مطر عليوي18576

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيغدير ماجد كاظم جواد18577

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.43احيائيغدير محسن خلف جاسم18578

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57احيائيغدير محسن وطبان عبد الحسين18579

866 من 563صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيغدير محمد جواد عبد18580

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 64.00احيائيغدير محمد خفيف كاظم18581

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00ادبيغدير محمد عبداالله محسن18582

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيغدير محمد كاظم محمد18583

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.57تطبيقيغدير مرتضى حسين علي18584

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيغدير مهدي صيهود مهدي18585

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.57احيائيغدير مهدي غانم حسوني18586

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.86ادبيغدير ناجي قاسم ادهام18587

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43علميغدير نذير عبد جودي18588

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.57تطبيقيغدير نضال حسين علي18589

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميغدير هيثم قاسم حسن18590

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14احيائيغذراء رعد مجيد صادق18591

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 66.43احيائيغرام عبدالرسول موسى عبد18592

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 69.71ادبيغزال وعدهللا ذنون غزال18593

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيغزوان احمد عيدان خضر18594

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.57علميغزوان ثائر كوان عبدهللا18595

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.29احيائيغزوان جاسم محمد عبدهللا18596

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.00علميغزوان جميل حسن عبد18597

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43علميغزوان حسن شريف نايف18598

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 68.57علميغزوان حمدون احمد رجب18599

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.86ادبيغزوان خالد موسى خليف18600

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 64.86ادبيغزوان سعدي حسين شكر18601

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 62.29ادبيغزوان شاكر محمود عبد18602

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.14علميغزوان عبدالقادر فارس خضر18603

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.14احيائيغزوان قاسم سكندر مطني18604

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.57ادبيغزوان قحطان صالح احمد ذياب18605

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.86تطبيقيغزوان كويظم حمود علج18606

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.00علميغزوان مالك كاظم محمد18607

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29علميغزوان مصطفى عبدهللا محمد18608

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 67.14علميغزوه لطيف مهدي خلف18609

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 74.71تطبيقيغسان احمد مصطو جمعه18610

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 87.00علميغسان جاسم كريم توفيق18611

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.86علميغسان حسين مال هللا سعدهللا18612

866 من 564صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 72.43علميغسان حمزه مهدي عباس18613

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميغسان عادل عباس شنان18614

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 86.43علميغسان عبد الكريم حنون مطيلب18615

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 73.43علميغسان عالء حسين عبد18616

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.00علميغسان قيس محمد كاظم18617

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيغسان كامل خلف ابراهيم18618

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميغسان محمد علوان كاظم18619

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيغسان وعد حمزة عمر18620

قسم التربية الفنية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيغسان وليد عبيس عوده18621

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 72.57احيائيغسق احمد جاسم محمد18622

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.86احيائيغسق اياد عزيز عيسى18623

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 55.43ادبيغسق حسين محمود عبد18624

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيغسق خالد خريجه شريجي18625

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.00احيائيغسق رعد احمد سلوم18626

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.71احيائيغسق رياض عبداالمير كاظم18627

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.71ادبيغسق زياد طارق ويس18628

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.00احيائيغسق سعدون حيدر ابراهيم18629

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 79.43تطبيقيغسق عبد الستار نجم جدي18630

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57علميغسق عبد ناصر عبدهللا18631

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 68.57تطبيقيغسق عالء عبدالحسين نجيب18632

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.14تطبيقيغسق علي نامدار دارا18633

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.29احيائيغسق غسان صباح نجم18634

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.57علميغسق فالح مهدي شالل18635

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيغسق محسن اسعيد جاسم18636

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.57احيائيغسق منخي جبار نعيمة18637

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيغصون حبيب محمد حبيب18638

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.14ادبيغصون رياض كامل جباره18639

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.29احيائيغصون ضياء جاسب جوده18640

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.86علميغصون عبد الرحمن عواد حسين18641

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 87.29ادبيغصون عبدالرضا مجلي واجد18642

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.43احيائيغصون عدنان عبد النبي حماده18643

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.14احيائيغصون عزيز محمد صالح18644

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.86احيائيغصون علي عبد الكاظم مهدي18645

866 من 565صفحة 
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.00ادبيغصون ماجد عناد عبد18646

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.86ادبيغصون ناجي محمود مخلف18647

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيغضنفر جاسم حسين زنكور18648

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 71.00علميغضنفر محمد كاظم محمد18649

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.86علميغطفان مهدي شاكر امين18650

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيغفار شريف خلف ثاجب18651

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيغفار طاهر هادي دهام18652

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.14ادبيغفار عبدالرضا حسن سوادي18653

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.14علميغفار عوده كريم عيسى18654

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.14احيائيغفران احسان سعيد ياسين18655

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيغفران احمد خادم عطيه18656

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.43تطبيقيغفران احمد سعدي عزيز18657

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.71احيائيغفران اسعد جاسم حمادي18658

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 76.29علميغفران باسل سلمان دحاوي18659

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 70.57احيائيغفران بشار ابراهيم علي18660

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.14احيائيغفران تحسين عبد هللا نجم18661

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.29ادبيغفران جاسم جبر محمد18662

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.71ادبيغفران جاسم كزار زاير18663

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 69.50علميغفران جاسم معارج عبدهللا18664

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.43ادبيغفران جبار حسين حريمص18665

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيغفران جمال لطيف جاسم18666

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29علميغفران جميل فرحان عذاب18667

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.14ادبيغفران حجاب صعيع جنام18668

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29احيائيغفران حسب هاشم سكر18669

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71تطبيقيغفران حسن ساجت نمر18670

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 79.29ادبيغفران حسن عوده الزم18671

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.57احيائيغفران حسن محسن رشيد18672

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.71تطبيقيغفران حسن ناصر قادر18673

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57احيائيغفران حسين مشكور كاظم18674

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.43ادبيغفران حمود فيحان عرسان18675

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86احيائيغفران خالد فرحان محمد18676

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيغفران خالد محمد بريسم18677

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.57تطبيقيغفران ذياب مويت خليف18678
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14علميغفران راضي اخميط علي18679

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيغفران راضي محمد حمزه18680

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.14ادبيغفران راغب خضير حسين18681

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيغفران رحيم جميل مطلك18682

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71احيائيغفران رزاق كريم علي18683

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيغفران رعد احمد خطاب18684

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علميغفران زيد سالم عبدهللا18685

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.29احيائيغفران سالم جعفر حسن18686

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.71احيائيغفران سالم حمزه حسن18687

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.57ادبيغفران ستار ابراهيم محمود18688

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيغفران ستار عبدهللا علي18689

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71احيائيغفران ستار يعقوب يوسف18690

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 68.00احيائيغفران سعد شمران جابر18691

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 65.71علميغفران سعدي مكي جاسم18692

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.71احيائيغفران سمير رحيم حمود18693

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.43علميغفران سوادي ياسين شكاكي18694

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.00احيائيغفران صاحب عبد حسين18695

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00احيائيغفران صبري محمود حزام18696

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيغفران صعيصع عوفي جوده18697

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 76.14احيائيغفران صالح علي محسن18698

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيغفران ضاهد كوان محمد18699

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 67.57ادبيغفران ضرار ابراهيم حمد18700

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.29علميغفران ضياء هاشم مجيد18701

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.14ادبيغفران طالب جبار فليح18702

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.29تطبيقيغفران طالب حبيب عبود18703

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيغفران طعمه كاظم عطيه18704

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.29ادبيغفران عائد تعبان ديوان18705

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14علميغفران عباس شراد جداع18706

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 82.57احيائيغفران عباس عبودي كاطع18707

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.71احيائيغفران عبد الحسين كامل كاظم18708

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.00ادبيغفران عبد الصاحب ياسر عبد الحسين18709

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميغفران عبد الصمد عبد العالي جميان18710

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.00احيائيغفران عبد الغفور محمد خلف18711
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.71احيائيغفران عبد المنعم ناصر ساجت18712

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.71ادبيغفران عبد عمران هادي18713

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.71احيائيغفران عبدالجليل جواد كاظم18714

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.71علميغفران عبدالرحمن سعود دبيس18715

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.86علميغفران عبدالعالي خرموش حسون18716

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.00علميغفران عبدالكريم احمد حمدان18717

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.71ادبيغفران عبدالكريم هادي طه18718

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.57ادبيغفران عبدهللا علي باشا18719

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.43احيائيغفران عبدهللا محمود حسين18720

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميغفران عبدالمنعم عبدالكريم احمد18721

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.43احيائيغفران عدنان حمدي رجه18722

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.86علميغفران عدنان حياوي محمد18723

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.86علميغفران عدنان عادل حسن18724

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيغفران عدنان نجدي جياد18725

قسم الصحافة المكتوبة- كلية األعالم - جامعة ذي قار 61.86احيائيغفران عالء حسين علي18726

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيغفران عالء علي حسين18727

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيغفران علي امحيل كاصد18728

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.14ادبيغفران علي جاسم سلمان18729

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.43ادبيغفران علي حسين حسون18730

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.86احيائيغفران علي حسين علي18731

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.00احيائيغفران علي حمادي ماش18732

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 59.43ادبيغفران علي ريسان علي18733

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.71احيائيغفران عماد عيال جبار18734

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00احيائيغفران عمار عبداالله شيت18735

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.71احيائيغفران غازي جاسم نايف18736

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00احيائيغفران فرحان محمد عرمان18737

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 60.29ادبيغفران فالح حسن علي18738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميغفران فلح سالم سلمان18739

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.43ادبيغفران فيصل جاسم محمد18740

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيغفران كاظم راضي عليوي18741

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيغفران كامل حمدان سرحان18742

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.71علميغفران كريم سعد كزار18743

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 58.57ادبيغفران كريم طعمه راضي18744
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.43تطبيقيغفران كريم موسى فرج18745

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائيغفران كويت رحيم حميد18746

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيغفران ماجد عبيد جاسم18747

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميغفران ماجد مخلف عبد18748

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.29احيائيغفران مثنى عبد المجيد عيدان18749

قسم رياض االطفال للبنات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29احيائيغفران محمد ادريس محمود18750

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.86تطبيقيغفران محمد جاسم محمد18751

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيغفران محمد جالل حسين18752

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.00ادبيغفران محمد حسين علي18753

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.43احيائيغفران محمد كرجي سحاب18754

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيغفران مشتاق ناصر عكله18755

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائيغفران مطشر فرحان حديد18756

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00احيائيغفران معتز ابراهيم ياسين18757

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيغفران مكي جاسم ياسين18758

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00علميغفران مهدي صالح حمود18759

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيغفران مهدي علي حسن18760

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 70.29احيائيغفران ميثم حمود عبد18761

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 78.86ادبيغفران ناجح علي محمد18762

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 76.00احيائيغفران نجم عبيد علوان18763

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.14احيائيغفران نزار صبحي ناجي18764

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.86تطبيقيغفران هادي جاسم مطلك18765

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.14ادبيغفران يعرب حمد حسين18766

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 82.43احيائيغنوه وحيد هادي عباس18767

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.71احيائيغنى ياسر محمد مجيد18768

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.00تطبيقيغياب نجم مهاوش حسون18769

قسم االلكترونيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 77.29علميغياث احمد صالح جارهللا18770

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 72.00احيائيغيث احسان جواد عبدالرضا18771

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.29ادبيغيث احمد محمد عباهلل18772

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 86.29علميغيث احمد يعقوب حسين18773

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57علميغيث انور غالب عطشان18774

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43تطبيقيغيث جاسم محمد جمعة18775

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57احيائيغيث جعفر ناظم عباس18776

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71تطبيقيغيث جهاد حمود عيدان18777
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 61.57ادبيغيث حسن سوادي حمود18778

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.14تطبيقيغيث حسن علي صالح18779

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 79.57علميغيث حسن عيدان عباس18780

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00علميغيث حسين علي قمبر18781

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 74.43ادبيغيث حيدر يوسف كرمون18782

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 72.43ادبيغيث خليل تركي احمد18783

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.57علميغيث رافد هنيد خطار18784

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.57ادبيغيث عبد الزهره جواد عمران18785

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.86ادبيغيث عبد رشيد صالح18786

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.71علميغيث عبدالرحمن مهدي صالح18787

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.71تطبيقيغيث علي حسين عبدالساده18788

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 71.57احيائيغيث علي شهيد محسن18789

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.43تطبيقيغيث فاروق طالب ابراهيم18790

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيغيث فرحان فرج خريبط18791

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86علميغيث فيصل غازي عبيس18792

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيغيث قاسم كاظم حنتوش18793

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.71علميغيث كريم حمدان ادميج18794

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.57احيائيغيث ماجد محمد يونس18795

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.86ادبيغيث محمد جخيور خضير18796

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيغيث محمد حسين كاظم18797

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 86.57علميغيث محمد صدام مطلك18798

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيغيث محمد عبد حسين18799

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.57احيائيغيث محمد عبيد حميد18800

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.29تطبيقيغيث مهدي حميد طاهر18801

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.57علميغيث نصر عريبي صالح18802

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 70.14علميغيث هادي رشيد دويج18803

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.57تطبيقيغيد يعرب جري حميد18804

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43ادبيغيداء احمد حميد مجيد18805

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 67.71ادبيغيداء اكرم حبيب ناصر18806

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 63.43احيائيغيداء باسم موسى مراد18807

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 66.29احيائيغيداء تبينه عبدالنبي حسين18808

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.86ادبيغيداء جاسم محمد حسن18809

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.71احيائيغيداء جبار حسن خفي18810

866 من 570صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.43احيائيغيداء حسن ثامر شالل18811

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 79.43ادبيغيداء طاهر خلوف عواد18812

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيغيداء عادل صاحب كاظم18813

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.43احيائيغيداء علي حمد محمد18814

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86علميغيداء كريم طعيمه عبدالحسين18815

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 62.29احيائيغيداء محان فرحان كليكل18816

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.43احيائيغيداء هاشم عطيه جابر18817

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.43احيائيغيدة غانم يونس حسين18818

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57احيائيفاتن احمد فاضل مرتضى18819

عام- كلية القانون - جامعة بابل 61.86تطبيقيفاتن اياد عبد المحسن عبد الحسن18820

قسم تقنيات العمليات- الموصل /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الشمالية 82.29علميفاتن جميل خليل اسماعيل18821

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علميفاتن جواد كاظم عبدالزهره18822

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علميفاتن حبيب طعيمة عبدالكريم18823

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.29علميفاتن حميد عباس جعاز18824

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 81.14ادبيفاتن حميد قاسم محمد18825

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيفاتن حيدر عباس عبد18826

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00ادبيفاتن صباح محمود فليح18827

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميفاتن عبداالمير كاظم عبداالمير18828

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.86ادبيفاتن كامل محمد جاسم18829

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.43ادبيفاتن كريم يونس خضر18830

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 89.86تطبيقيفاتن محمد حسن نور نجيب18831

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 76.14علميفاتن معد لطيف كشكول18832

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.29ادبيفاخر بالسم ياسين عبد الحسن18833

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 82.57تطبيقيفاخر صالح عبدهللا حسن18834

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 84.86احيائيفادي حسن ناصر فرج18835

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.00علميفادي حميد مصحب بديوي18836

قسم التقنيات االلكترونية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.50احيائيفادي خالد عبدالواحد كدو18837

قسم البستنة- كلية الزراعة - جامعة كركوك 62.50علميفادي عبد النور دانيال اسحاق18838

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 69.50تطبيقيفادي قيس حنا الياس18839

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 69.17علميفادي متي شمعون ابراهيم18840

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.71تطبيقيفادي يسر حمود يسر18841

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.00ادبيفادية احمد رحيم سالم18842

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 59.43تطبيقيفادية تومان غازي حسين18843
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.43تطبيقيفاديه تومان غازي حسين18844

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.43تطبيقيفاديه حسين احمد الياس18845

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.43علميفاديه سالم عبد الحسن عبد الحسين18846

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيفارس احمد عسل حاجم18847

قسم الكهربائية- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 76.00علميفارس حسن تالي مهدي18848

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.14علميفارس حسين عوده علي18849

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.57احيائيفارس حمودي وهاب خضير18850

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43علميفارس خالد علي سلطان18851

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 70.00علميفارس شهاب احمد فرج18852

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.43تطبيقيفارس صبري فرحان صياح18853

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.29علميفارس عزيز عطا هللا عزيز18854

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.43ادبيفارس عمر هنو ذياب18855

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 67.43ادبيفارس فارس هادي جاسم18856

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيفاروق ثامر عبدهللا حمادي18857

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 62.29ادبيفاروق زياد محمد عطية18858

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 61.00ادبيفاروق سردي نايف عباس18859

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.71ادبيفاروق شامل خلف عبدهللا18860

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيفاروق طالب عباس جارود18861

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيفاروق طاهر ياسين حمزة18862

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.57تطبيقيفاروق عبدهللا نجم عبيد18863

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 80.86احيائيفاروق علي اعبيد حمد18864

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيفاروق علي كاظم منسي18865

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيفاروق عمر محمد عبد المجيد18866

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 63.00علميفاروق عمران نصيف فليح18867

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 62.17علميفاضل بنيه خنفر ساجت18868

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.43علميفاضل جاسم حميد عبدعلي18869

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.33ادبيفاضل جاسم محمد عبد18870

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.86ادبيفاضل حسن حسين حمزه18871

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيفاضل حسين فاضل حسن18872

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14تطبيقيفاضل حسين كامل صاحب18873

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيفاضل حيدر جياد حسناوي18874

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.43تطبيقيفاضل خالد كاظم راضي18875

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.57تطبيقيفاضل شناوه حسين سويجت18876
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيفاضل عادل جاسم ساجت18877

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 62.71ادبيفاضل عباس جاري مهدي18878

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.14تطبيقيفاضل عباس جاسم عبود18879

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 89.29ادبيفاضل عباس جبار وناس18880

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 84.71احيائيفاضل عباس حاتم عبدالحسين18881

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيفاضل عباس خليل ابراهيم18882

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.29احيائيفاضل عباس زغير جياد18883

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 58.71احيائيفاضل عباس عبداالمير عباس18884

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 64.43ادبيفاضل عباس عوده جاسم18885

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.71احيائيفاضل عباس مجيد عطيه18886

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.14احيائيفاضل عباس محمود محمد18887

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 63.71ادبيفاضل عبد االمير عاريه هيال18888

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 69.14ادبيفاضل عبد العباس نصيف جاسم18889

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيفاضل عبدالرحيم يونس فارس18890

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.71تطبيقيفاضل عبدالكاظم حسين عابد18891

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 63.14علميفاضل عطشان عطيوي عبد السيد18892

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.29علميفاضل علي نعمه ذعيذع18893

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيفاضل غايب كاظم غايب18894

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.71احيائيفاضل فالح هادي عريبي18895

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيفاضل لطيف فاضل عباس18896

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علميفاضل محمود سرحان ضاحي18897

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71تطبيقيفاضل مظلوم مرواح حمود18898

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.57احيائيفاضل منشد غافل عزيز18899

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.43احيائيفاطمة ابراهيم كامل ابراهيم18900

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 59.43احيائيفاطمة احسان سعيد عبد الزهرة18901

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.14علميفاطمة احمد ابراهيم احمد18902

قسم رياض االطفال للبنات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.71احيائيفاطمة احمد جاسم احمد18903

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيفاطمة احمد خليل حسين18904

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.29ادبيفاطمة احمد عبدالحسين ثويني18905

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.43ادبيفاطمة احمد عبدهللا صديق18906

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.57احيائيفاطمة احميد عبد هللا حديد18907

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيفاطمة اسامة فاضل راضي18908

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 62.29احيائيفاطمة اسامه عبد الستار خليل18909

866 من 573صفحة 
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قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 78.71احيائيفاطمة اسعد كاظم ويس18910

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبيفاطمة اسماعيل احمد حمادي18911

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.00ادبيفاطمة اكرم حسين عالوي18912

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.71احيائيفاطمة الزهراء احسان جعفر عبد الحسين18913

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 79.29ادبيفاطمة الزهراء احمد جاسم كاظم18914

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.43احيائيفاطمة الزهراء حيدر مؤمن ليلو18915

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 65.29ادبيفاطمة الزهراء سمير شريف ابراهيم18916

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.71احيائيفاطمة الزهراء شاكر محمود شاكر18917

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.29احيائيفاطمة الزهراء فراس رشيد ناصر18918

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.29ادبيفاطمة الزهراء كاظم محسن كاظم18919

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.00تطبيقيفاطمة الزهراء محمد جلوب عاتي18920

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.86ادبيفاطمة الزهراء مهدي صالح مهدي18921

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيفاطمة الياس حسن دقماش18922

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00احيائيفاطمة امجد حمدان حسين18923

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.29احيائيفاطمة اياد سعاد امين18924

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميفاطمة اياد سعيد خليل18925

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيفاطمة أحمد جبار عبد علي18926

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.14تطبيقيفاطمة أياد عبدعلي محسن18927

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.57احيائيفاطمة باسم حامد عبد18928

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 71.71احيائيفاطمة باقر خضر حيدر18929

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 69.00احيائيفاطمة بشار هادي خليفة18930

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57تطبيقيفاطمة توركش قحطان ايوب18931

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميفاطمة جاسم محمد كاظم18932

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.14احيائيفاطمة جاسم محمد محسن18933

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.00احيائيفاطمة جاسم نزال عباس18934

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 90.14علميفاطمة جبار جعفر ناصر18935

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 65.29احيائيفاطمة جبار خضير كشاش18936

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29احيائيفاطمة جبار عبد حريجة18937

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.43احيائيفاطمة جعفر محسن قنبر18938

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.86احيائيفاطمة جليل ابراهيم محمد18939

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 65.14ادبيفاطمة جمال حسن علي18940

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.00احيائيفاطمة جمال كاظم عبد18941

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 72.43ادبيفاطمة جمعة المي هالل18942

866 من 574صفحة 
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قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيفاطمة جواد عبد الكاظم زياد18943

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00احيائيفاطمة جواد عبدعلي بشير18944

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00علميفاطمة جواد كاظم بهلول18945

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.57ادبيفاطمة جواد كاظم خضير18946

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.71ادبيفاطمة جواد نجم عبود18947

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيفاطمة جودت كاظم زامل18948

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.29ادبيفاطمة حارث عبدالرحمن عبدالحبيب18949

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.71ادبيفاطمة حازم محمد سعيد صندل18950

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.29تطبيقيفاطمة حافظ طعمه جاسم18951

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيفاطمة حامد علي عبدهللا18952

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86تطبيقيفاطمة حسن شناوه طهماز18953

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43تطبيقيفاطمة حسن عبدالحسين داود18954

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيفاطمة حسن عبدالحسين مسلم18955

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.86احيائيفاطمة حسن هادي نايف18956

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائيفاطمة حسين بدري غزيل18957

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29تطبيقيفاطمة حسين جواد حسون18958

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.14علميفاطمة حسين صالح لعيبي18959

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 73.57علميفاطمة حسين كاظم خسيرة18960

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيفاطمة حسين ناجي كريم18961

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.14احيائيفاطمة حكمت كاظم مهوس18962

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43علميفاطمة حمود عبدالحسين غافل18963

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيفاطمة حيدر بشار حبيب18964

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيفاطمة حيدر جليل علي18965

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.71احيائيفاطمة حيدر حمزة عباس18966

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 66.00احيائيفاطمة حيدر رسول دويج18967

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيفاطمة حيدر سعد حسن18968

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيفاطمة حيدر محمد جواد18969

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميفاطمة خالد حامد حسن18970

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.43ادبيفاطمة خلف مال هللا خلف18971

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 69.29علميفاطمة خلف مغزل كبيش18972

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.43تطبيقيفاطمة خليل ثابت حميد18973

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيفاطمة راجي نصير دوارة18974

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيفاطمة راضي علوان عنتوك18975

866 من 575صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.29ادبيفاطمة رامي عبدالواحد اسماعيل18976

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 79.29ادبيفاطمة رحيم عباس فاضل18977

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 67.00احيائيفاطمة رزاق عبدالرضا عبدالباقي18978

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 76.43ادبيفاطمة رسول كريم عبود18979

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.00احيائيفاطمة رضوان صالح جودي18980

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.14تطبيقيفاطمة زكي حميد عطية18981

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.29ادبيفاطمة زيدان احمد وليد18982

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيفاطمة زيدان عبد الحميد عليوي18983

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.86ادبيفاطمة سالم داود عبداللة18984

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.14احيائيفاطمة سامر صالح مهدي18985

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57علميفاطمة سامي طاهر فعيل18986

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57تطبيقيفاطمة سامي موسى مجيد18987

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيفاطمة ستار عبيد سالم18988

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيفاطمة ستار منشد شنابة18989

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14تطبيقيفاطمة سعد مطر داغر18990

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 77.71احيائيفاطمة سعد منعم سلمان18991

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيفاطمة سعدون عباس حنون18992

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 77.29ادبيفاطمة سفيح بارح غنتاب18993

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.00ادبيفاطمة سلمان زنيد دفار18994

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.14احيائيفاطمة سماري لصلوص افنيخ18995

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيفاطمة سيد عيسى علي18996

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.86تطبيقيفاطمة شريف عيسى لطيف18997

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.14ادبيفاطمة صالح عباس صالح18998

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.00ادبيفاطمة صالح مهدي خضير18999

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.43احيائيفاطمة صباح كاظم عبود19000

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.43احيائيفاطمة صباح نوري حسن19001

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.29ادبيفاطمة صبيح حسين محمد19002

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.86احيائيفاطمة طه حسين صالح19003

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.57تطبيقيفاطمة طه طاهر زغير19004

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.00احيائيفاطمة عادل اسماعيل عبد19005

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.14احيائيفاطمة عادل محمد عبدعلي19006

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.43ادبيفاطمة عاطف طالب عيسى19007

قسم رياض االطفال- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.00ادبيفاطمة عامر حسن علي19008
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86ادبيفاطمة عامر عبدالرزاق لفته19009

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيفاطمة عباس جبر مهدي19010

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.71ادبيفاطمة عباس حسين خضير19011

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 94.43ادبيفاطمة عباس محمد حسين ناجي19012

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيفاطمة عبد االمير حسين حسن19013

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 64.57احيائيفاطمة عبد االمير حسين محمد19014

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.14ادبيفاطمة عبد االمير صافي حميد19015

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.00ادبيفاطمة عبد الزهره داود حبيب19016

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيفاطمة عبد السادة عبد الواحد صبر19017

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 64.00علميفاطمة عبد العالي شناوه سعدون19018

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 64.00ادبيفاطمة عبد العزيز عبد الوهاب علي19019

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيفاطمة عبد الهادي مارد الزم19020

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57احيائيفاطمة عبد الهادي وحيد عبيد19021

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.86احيائيفاطمة عبداالمير عيسى فرحان19022

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 72.29احيائيفاطمة عبدالرحيم جودي شهيد19023

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.29احيائيفاطمة عبدالسالم سعدهللا علي19024

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 76.86احيائيفاطمة عبدالسالم فرحان عبد19025

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.00احيائيفاطمة عبدالغفور احمد زين العابدين19026

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 58.00تطبيقيفاطمة عبود دهش شلغم19027

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيفاطمة عبيد علي عبيد19028

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.14احيائيفاطمة عدنان تكليف سرحان19029

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.57علميفاطمة عدنان حسين عبد السادة19030

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.14احيائيفاطمة عدنان شاوي عاشور19031

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.57تطبيقيفاطمة عدنان طه محمد19032

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14احيائيفاطمة عدنان عبدالحسين سلطان19033

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.71ادبيفاطمة عدنان كاظم لفتة19034

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.14ادبيفاطمة عرفان عمران موسى19035

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيفاطمة عزيز عبد االيمة درباش19036

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.29احيائيفاطمة عطية غافل ثجيل19037

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 65.58احيائيفاطمة عقيل عبد الحميد محمد باقر19038

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.43احيائيفاطمة عقيل عبد الخالق عذيبي19039

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 73.86احيائيفاطمة علي احمد محمد19040

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.00احيائيفاطمة علي جاسم مهدي19041
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.86احيائيفاطمة علي حسين عبد19042

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيفاطمة علي خليفه ابراهيم19043

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14احيائيفاطمة علي عبد الحسين محمد19044

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيفاطمة علي عبد الكريم جاسم19045

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.00ادبيفاطمة علي عبد علي موكر19046

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 79.29ادبيفاطمة علي عبد كاظم19047

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.14علميفاطمة علي عبدالصمد خزعل19048

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.86احيائيفاطمة علي عبدالقادر علي19049

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.00احيائيفاطمة علي عزالدين خورشيد19050

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.71احيائيفاطمة علي فالح عويد19051

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.14علميفاطمة علي فرج محمد19052

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.86ادبيفاطمة علي كنعان عصفور19053

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.29احيائيفاطمة علي هادي محسن احمد19054

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيفاطمة علي ياسين محسن19055

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29علميفاطمة علي يزي جاسم19056

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 68.43تطبيقيفاطمة علي يعقوب حديد19057

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.68احيائيفاطمة عمار حسان رضا19058

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.71تطبيقيفاطمة عمر عادل شكر19059

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 72.57احيائيفاطمة غالي حسن هالل19060

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبيفاطمة فرحان محمد الياس19061

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.43ادبيفاطمة فوزي حيدر حسن19062

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيفاطمة فوزي زبار عبد19063

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 67.29ادبيفاطمة فؤاد جاسم شاوي19064

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيفاطمة فؤاد علي رشيد19065

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.29تطبيقيفاطمة فيصل حسام الدين عيسى19066

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14تطبيقيفاطمة قاسم حمزة مطر19067

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.14احيائيفاطمة قحطان بداي جنتو19068

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14احيائيفاطمة قصي جاسب ناصر19069

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.00ادبيفاطمة كاظم داود جالي19070

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.29ادبيفاطمة كاظم رشاك طعيس19071

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.57ادبيفاطمة كاظم شواي سبهان19072

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43تطبيقيفاطمة كاظم محمد كاظم19073

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيفاطمة كاظم مطرود نتيشون19074
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 62.86تطبيقيفاطمة كامل ناصر حسين19075

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.29ادبيفاطمة كريم احمد حمادي19076

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.43ادبيفاطمة كريم حسن محمد19077

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 71.00تطبيقيفاطمة كريم حميد الزم19078

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.86احيائيفاطمة كريم سعدون عبيد19079

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.71ادبيفاطمة لبيد حميد جباره19080

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.57ادبيفاطمة لؤي عبد الرضا نعمة19081

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.86احيائيفاطمة ماجد خليل عبود19082

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيفاطمة ماجد عبدالنبي فليفل19083

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 67.57ادبيفاطمة ماجد كريم حسن19084

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43ادبيفاطمة مارد حسن مهدي19085

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيفاطمة مثنى عبد الصاحب حسين19086

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 67.00احيائيفاطمة محسن كاظم محمد19087

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيفاطمة محمد أحمد خماس19088

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.57ادبيفاطمة محمد بدر محمد19089

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.57احيائيفاطمة محمد جحف جارح19090

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.71احيائيفاطمة محمد جياد عبدالرضا19091

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.14احيائيفاطمة محمد حريجه مشعل19092

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميفاطمة محمد حسن شكر19093

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.71علميفاطمة محمد حمود محي19094

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 70.00احيائيفاطمة محمد حميد راضي19095

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57تطبيقيفاطمة محمد سنيد محيي19096

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.43ادبيفاطمة محمد عبدهللا جمال الدين19097

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيفاطمة محمد محمود عباس19098

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيفاطمة محمد مظهر عبد المهدي19099

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.86احيائيفاطمة محمد موسى مولى19100

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيفاطمة محمود طعمه ابراهيم19101

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيفاطمة محمود هادي عبودخليل19102

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيفاطمة مدلول عبد طويرش19103

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.29تطبيقيفاطمة مرتضى علي عباس19104

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.00تطبيقيفاطمة مسلم حيدر محمدعلي19105

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.57احيائيفاطمة مظر يعكوب يوسف19106

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.86تطبيقيفاطمة منذر حسن هادي19107
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قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 86.57احيائيفاطمة منذر عبد االمير عبد الحسين19108

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29ادبيفاطمة منصور موسى الفت19109

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 87.14احيائيفاطمة منير عبد الصاحب ياره19110

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.00احيائيفاطمة مهدي ابراهيم مهدي19111

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيفاطمة موفق جاسم حسن19112

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.71ادبيفاطمة ميثم محمد كاظم19113

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيفاطمة ناجح عبد الرزاق جابر19114

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.86تطبيقيفاطمة ناجح كاظم عزيز19115

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.71احيائيفاطمة ناجي عناية جاسب19116

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيفاطمة ناظم مهدي صالح19117

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.29احيائيفاطمة نافع سعد حسين19118

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيفاطمة نجم عبد الزهره عزيز19119

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 80.86تطبيقيفاطمة نجم عبدهللا عليوي19120

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيفاطمة نجيب سعيد حافظ19121

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.00علميفاطمة نعمة حسن عليوي19122

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29تطبيقيفاطمة نعيم راجع عبدهللا19123

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.29تطبيقيفاطمة نوفل طه منصور19124

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.86احيائيفاطمة هادي عثمان حسين19125

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.57احيائيفاطمة هشام شنين مطشر19126

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57احيائيفاطمة وسام محمد جواد19127

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14علميفاطمة وليد خالد حمادي19128

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيفاطمة وليد شغاتي هاشم19129

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيفاطمة وليد علي حسين19130

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيفاطمة وليد غالي سيد19131

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيفاطمة ياسين حميد عنبر19132

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيفاطمة يحيى زكي مهدي19133

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.86احيائيفاطمة يشار محمد علي حسين19134

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيفاطمةالزهراء اياد مىهدي عطيه19135

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 91.71علميفاطمه ابراهيم لطيف جاسم19136

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.57احيائيفاطمه ابراهيم مالك محمد19137

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14احيائيفاطمه احسان ناجي تايه19138

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.00تطبيقيفاطمه احمد بكتاش احمد19139

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 74.00تطبيقيفاطمه احمد جبر سعد19140

866 من 580صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29احيائيفاطمه احمد حسين عليوي19141

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.43ادبيفاطمه احمد حميد حمزه19142

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 58.29احيائيفاطمه احمد خليف يسر19143

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.14احيائيفاطمه احمد رحيم هالل19144

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 66.00علميفاطمه احمد زعيان لطيف19145

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 76.29احيائيفاطمه احمد زكي العلي19146

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.00علميفاطمه احمد شاكر عبد الزهره19147

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.86احيائيفاطمه احمد عبيد حسين19148

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيفاطمه احمد غانم ذياب19149

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.00احيائيفاطمه احمد كاظم عبيد19150

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.43احيائيفاطمه احمد محسن صيهود19151

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيفاطمه احمد هاشم كاطع19152

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.14تطبيقيفاطمه احمد ياسين عبود19153

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.29ادبيفاطمه اركان يوسف ابراهيم19154

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.43احيائيفاطمه اسعد عباس فخري19155

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.43تطبيقيفاطمه اعتماد حمزه عواد19156

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.14احيائيفاطمه الدر يقظان محمد خريبط19157

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00علميفاطمه الزهرء سالم عباس جبار19158

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.29احيائيفاطمه الزهراء احمد عيسى كريف19159

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.43احيائيفاطمه الزهراء حسين صيوان زاير19160

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيفاطمه الزهراء حيدر عبدالرزاق هادي19161

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.29تطبيقيفاطمه الزهراء رياض جاسم محمد سعيد19162

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43ادبيفاطمه الزهراء رياض محمود حمزه19163

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيفاطمه الزهراء عبدالباسط طه ياسين19164

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.57تطبيقيفاطمه الزهراء عبدالحسن جاسم عداي19165

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.00احيائيفاطمه الزهراء عالء ناصر علي19166

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.00تطبيقيفاطمه الزهراء علي فالح احمد19167

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.86ادبيفاطمه الزهراء علي نصيف جاسم19168

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيفاطمه الزهراء محمد سلطان حنتوش19169

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.17علميفاطمه اموري عبد عون جواد19170

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.43ادبيفاطمه امير معز يحيى19171

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 79.71احيائيفاطمه امين موسى هويدي19172

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 59.89ادبيفاطمه انور عبدهللا داوود19173
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عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 84.57احيائيفاطمه بارز عبد عكلو19174

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيفاطمه باسم خلف عريمش19175

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.43احيائيفاطمه تحسين عباس عبيد19176

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 59.57ادبيفاطمه ثابت نعاس محسن19177

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.71تطبيقيفاطمه ثامر كاظم الرندي19178

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيفاطمه ثائر فيصل عبد االمير19179

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيفاطمه ثجيل صكر حافظ19180

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.00احيائيفاطمه جابر حمد شنيار19181

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 60.29علميفاطمه جابر ناصر عبد19182

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.00تطبيقيفاطمه جاسب حسون عجيل19183

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 77.43احيائيفاطمه جاسم ابراهيم فرحان19184

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.71علميفاطمه جاسم عبد الحسين جليوي19185

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.43احيائيفاطمه جاسم محمد الشاطي19186

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميفاطمه جاسم محمد عبد هللا19187

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 72.14احيائيفاطمه جاسم محمد عبيد19188

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.14علميفاطمه جبار عبدالصاحب خلف19189

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 68.43تطبيقيفاطمه جبار عبدهللا حسن19190

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميفاطمه جبار نوروز خان19191

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14احيائيفاطمه جباري ابودود خضر19192

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيفاطمه جبر عبد هللا ناهي19193

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 77.14احيائيفاطمه جمال نعمه غلب19194

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 69.71احيائيفاطمه جمعه حسن علي19195

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 65.43احيائيفاطمه جمعه عمر كاكه ويس19196

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 62.71احيائيفاطمه جميل رشيد خلف19197

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.43علميفاطمه جهاد رفيق حسين19198

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29احيائيفاطمه جواد عبد عاصي19199

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.57تطبيقيفاطمه جواد كاظم جبر19200

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.86تطبيقيفاطمه جواد كاظم حسين19201

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيفاطمه جياد نايف ذفال19202

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 60.00ادبيفاطمه حازم محمد زرزور19203

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 72.86احيائيفاطمه حامد ايوب ابراهيم19204

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيفاطمه حامد حسن داخل19205

قسم علوم الحياة- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 66.71علميفاطمه حامد محمد خليل19206

866 من 582صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 66.71علميفاطمه حبيب خليل مصطفى19207

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43تطبيقيفاطمه حبيب مسلم حبيب19208

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.71احيائيفاطمه حسن جميل جاسم19209

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقيفاطمه حسن علي ناصر19210

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86احيائيفاطمه حسين جادر راشد19211

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.57احيائيفاطمه حسين جفات كروان19212

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 60.43احيائيفاطمه حسين جواد حسين19213

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 56.86ادبيفاطمه حسين حمزه عبود19214

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائيفاطمه حسين شريف عليوي19215

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 83.29احيائيفاطمه حسين شميل عبدالحسن19216

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيفاطمه حسين عباس صويف19217

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيفاطمه حسين عبدعلي وذح19218

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيفاطمه حسين علي ضيف19219

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 71.14علميفاطمه حسين كيطان عاجل19220

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.71احيائيفاطمه حسين مايع باتول19221

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 62.00احيائيفاطمه حسين محمد عبدهللا19222

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيفاطمه حسين مزهر صخيل19223

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.43ادبيفاطمه حكمت علي حسن19224

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيفاطمه حكيم علي حسين19225

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.57ادبيفاطمه حمدي محمد صالح19226

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيفاطمه حمزه مجيد عمران19227

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.57تطبيقيفاطمه حمود صالح دهيرش19228

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيفاطمه حميد غالي علي19229

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 65.86احيائيفاطمه حميد كاظم عبد الزهره19230

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيفاطمه حميد نور عوده19231

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيفاطمه حيدر حسين احمد19232

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.86ادبيفاطمه حيدر حسين كمون19233

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيفاطمه حيدر رحيم جبر19234

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 76.86احيائيفاطمه حيدر سليم محمد19235

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيفاطمه حيدر طالب جاسم19236

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.43احيائيفاطمه حيدر ولي بندر19237

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86احيائيفاطمه خالد ابراهيم غافل19238

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.00ادبيفاطمه خالد جمعه لجوكي19239
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قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيفاطمه خالد عجيل مثنى19240

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 65.57ادبيفاطمه خالد مصطفى مطلك19241

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.29ادبيفاطمه خلف عبد الحسين فالح19242

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيفاطمه خليل صاحب علي19243

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.43احيائيفاطمه خوام محمود مخلف19244

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00احيائيفاطمه خيرهللا محمد طاهر19245

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 61.00احيائيفاطمه داخل حسن جمعه19246

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43علميفاطمه داخل عويد غازي19247

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.71احيائيفاطمه داود سليمان عزيز19248

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيفاطمه درويش عداي عويد19249

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.14تطبيقيفاطمه راضي عامر شايع19250

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.00تطبيقيفاطمه رائد محمد كريم19251

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57ادبيفاطمه رحيم جبر علي19252

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيفاطمه رحيم جلوب سعد19253

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 70.00احيائيفاطمه رحيم عبداالئمه عبود19254

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.86احيائيفاطمه رحيم عيسى طرفي19255

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيفاطمه رحيم موزان سبهان19256

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيفاطمه رزاق علوان تالي19257

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقيفاطمه رزاق علي جابر19258

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 68.43احيائيفاطمه رزاق ياري خليف19259

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.57احيائيفاطمه رسول ولي وهيب19260

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 79.00ادبيفاطمه رشدي محمد سعيد19261

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.43ادبيفاطمه رضا عبدالكاظم عبدعلي19262

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 64.86احيائيفاطمه رعد شهاب احمد19263

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.57علميفاطمه رؤوف جمال رؤوف19264

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 83.43تطبيقيفاطمه رياض جعفر هيلي19265

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.29تطبيقيفاطمه رياض حسن علي19266

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.14ادبيفاطمه ريسان فرعون عبدالمنعم19267

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.86تطبيقيفاطمه زايد سهيل نجم19268

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00احيائيفاطمه زهير حسين علوان19269

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71احيائيفاطمه زهير سعيد مايع19270

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.71ادبيفاطمه زياد محمد ابراهيم19271

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.86تطبيقيفاطمه زينل رضا علي19272
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قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 93.86تطبيقيفاطمه سالم عبدالحسين موسى19273

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 74.57تطبيقيفاطمه سالم كريم حسين19274

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيفاطمه سامر محمود عباس19275

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 64.29ادبيفاطمه سامي طعين رشم19276

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 63.14تطبيقيفاطمه ستار جاني اغا بابا19277

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.29ادبيفاطمه ستار هادي جاسم19278

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 60.29علميفاطمه سعد شاكر جاسم19279

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيفاطمه سعد مجبل علي19280

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.00تطبيقيفاطمه سعد ناظم كاظم19281

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.57ادبيفاطمه سعد يوسف كاظم19282

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57ادبيفاطمه سالم عبدزيد عبدعلي19283

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 74.71ادبيفاطمه سلمان جساب سراك19284

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 79.00احيائيفاطمه سليمان داود ياسين19285

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.14تطبيقيفاطمه سمير عبود عبدهللا19286

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.71ادبيفاطمه شاكر خليل ابراهيم19287

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 65.86ادبيفاطمه شحاته سيد ابراهيم19288

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائيفاطمه شنان جلود داخل19289

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.57احيائيفاطمه شهيد راضي جاسم19290

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيفاطمه صاحب كاظم هادي19291

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 75.71احيائيفاطمه صادق عبد الحسين علي19292

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيفاطمه صالح مهدي صالح19293

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57احيائيفاطمه صباح حسين محمدعلي19294

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 66.86علميفاطمه صباح صحن برغال19295

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.86ادبيفاطمه صبر ناجي سعيد19296

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14ادبيفاطمه صالح مهدي خليل19297

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.86احيائيفاطمه طالب سرحان علوان19298

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.86علميفاطمه طالل بدر طعمه19299

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.00تطبيقيفاطمه طالل بنيان فياض19300

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.29علميفاطمه طه مطر مناحي19301

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيفاطمه عادل جواد كاضم19302

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.43احيائيفاطمه عادل حماد جياد19303

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيفاطمه عادل ساقي قنبر19304

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 69.43ادبيفاطمه عادل شهيد مزعل19305

866 من 585صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.14ادبيفاطمه عادل مجيد اكريم19306

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.14احيائيفاطمه عامر بابير خازي19307

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.00ادبيفاطمه عامر خزعل محمد19308

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.86احيائيفاطمه عايد عبد عبود19309

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.14احيائيفاطمه عايد مير مطر19310

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29ادبيفاطمه عباس بشير عباس19311

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائيفاطمه عباس جبار عباس19312

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيفاطمه عباس حسون هاشم19313

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.43ادبيفاطمه عباس حسين ياسر19314

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.29تطبيقيفاطمه عباس شبوط علي19315

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.57احيائيفاطمه عباس عبد هللا يوسف19316

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيفاطمه عباس عجيل عليوي19317

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 56.86ادبيفاطمه عباس علي احمد19318

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 71.86احيائيفاطمه عباس فاضل توفيق19319

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86ادبيفاطمه عباس محمد علي عبد علي19320

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيفاطمه عباس نصيف علي19321

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.00ادبيفاطمه عبد الرحمن عبد الكريم محمد19322

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 76.57احيائيفاطمه عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن19323

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.00ادبيفاطمه عبد الرحمن عبد هللا محمد19324

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 66.43ادبيفاطمه عبداالمير عبدالعباس مرزه19325

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائيفاطمه عبداالمير عطيوي سلطان19326

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.29احيائيفاطمه عبدالحسين حمد جكي19327

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 72.86احيائيفاطمه عبدالحسين خلف محمد19328

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.86احيائيفاطمه عبدالرحيم فهد مظلوم19329

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.29احيائيفاطمه عبدالرزاق ناجي فيصل19330

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.86احيائيفاطمه عبدالساده محسن عريف19331

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.86احيائيفاطمه عبدالستار جابر مشذوب19332

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 65.57احيائيفاطمه عبدالعالي راضي محمد19333

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 65.86تطبيقيفاطمه عبدالعزيز عبود سلمان19334

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيفاطمه عبدالقادر ناصر احمد19335

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيفاطمه عبدالكريم جواد علي19336

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14ادبيفاطمه عبدالكريم رستم عبدالغني19337

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 70.43احيائيفاطمه عبدالكريم عسكر عباس19338
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قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.57علميفاطمه عبدالكريم مجيد عيسى19339

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.71احيائيفاطمه عبدهللا سلمان داود19340

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29احيائيفاطمه عدنان عبد الهادي شوكت19341

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.00احيائيفاطمه عدنان عبدالمهدي طلب19342

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيفاطمه عدنان كامل جليل19343

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيفاطمه عدنان مزعل نايف19344

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.43احيائيفاطمه عزيز متعب مجبل19345

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.00تطبيقيفاطمه عصام يونس عبدالزهرة19346

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.86احيائيفاطمه عطيه محمد عباده19347

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.14احيائيفاطمه عقيل مجيد عباس19348

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.29احيائيفاطمه عالء حسين علوان19349

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.86احيائيفاطمه عالء رزاق سعيد19350

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.71احيائيفاطمه عالء عبدالكاظم لطيف19351

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.43ادبيفاطمه علي جبار حمزة19352

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيفاطمه علي حسن عبد19353

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 61.43تطبيقيفاطمه علي حسين ثامر19354

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 70.43احيائيفاطمه علي حسين عبود19355

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.63احيائيفاطمه علي حميد عوده19356

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيفاطمه علي خضير ادهم19357

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيفاطمه علي شجاوي حسين19358

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيفاطمه علي عباس راضي19359

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.57احيائيفاطمه علي عبد الزهره حسن19360

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 65.14تطبيقيفاطمه علي عبدالحسين علي19361

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.00تطبيقيفاطمه علي عدنان ابراهيم19362

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيفاطمه علي فاضل كاطع19363

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.86تطبيقيفاطمه علي كاظم زماخ19364

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.14احيائيفاطمه علي كاظم سلمان19365

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 71.86ادبيفاطمه علي مجيد حسن19366

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيفاطمه علي محمد حسين19367

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيفاطمه علي محمدامين علوان19368

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.71احيائيفاطمه علي محمدخضير عباس19369

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.00احيائيفاطمه علي مزهر عبد الحسين19370

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 74.43احيائيفاطمه علي مطير مريضي19371
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.86احيائيفاطمه علي منذر حمدي19372

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.86احيائيفاطمه علي موسى حمود19373

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.71تطبيقيفاطمه علي نعوم صالح19374

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.86ادبيفاطمه عليعل صابر خلف19375

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 72.29علميفاطمه عماد جواد عيسى19376

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيفاطمه عماد صبري عباس19377

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.57احيائيفاطمه عماد عجيل معجب19378

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيفاطمه عماد مردان داخل19379

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 63.71ادبيفاطمه عمر ياسين كرين19380

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 66.29علميفاطمه عمران محمد مولود19381

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 67.86احيائيفاطمه عوده نمر حميد19382

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 65.71تطبيقيفاطمه عيدي جابر الزم19383

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.86احيائيفاطمه عيسى حسن موسى19384

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.14احيائيفاطمه عيسى كاظم مهجهج19385

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 78.71احيائيفاطمه غازي خلف نوشي19386

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.57تطبيقيفاطمه غازي فيصل عبود19387

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.14تطبيقيفاطمه غالب جميل جاسم19388

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.00احيائيفاطمه فاخر هادي ابراهيم19389

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.14احيائيفاطمه فارس عبود حسون19390

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.00تطبيقيفاطمه فارس منصور سماوي19391

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.57احيائيفاطمه فاضل احمد سليمان19392

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.00احيائيفاطمه فاضل جاسم حميد19393

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.00احيائيفاطمه فاضل جميل جاسم19394

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائيفاطمه فاضل حسن نايف19395

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.43تطبيقيفاطمه فاضل خضر عباس19396

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.14ادبيفاطمه فاضل عبد الزهره علي19397

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14تطبيقيفاطمه فاضل عليوي كحيط19398

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيفاطمه فالح مهدي حسن19399

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.14احيائيفاطمه فتاح مجيد حبيب19400

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.29احيائيفاطمه فرات صالح ياسر19401

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 73.71تطبيقيفاطمه فراس عبدالصمد مجيد19402

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيفاطمه فرزدق مدلل شبر19403

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.57ادبيفاطمه فرقد محمدعلي هادي19404

866 من 588صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.00احيائيفاطمه فريد محسن مطرود19405

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيفاطمه فالح حازم سوادي19406

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيفاطمه فالح حسن احمد19407

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.29احيائيفاطمه فليح خيون عبدهللا19408

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيفاطمه فليح نميش معارج19409

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.86احيائيفاطمه فوزي طعمه داود19410

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.14ادبيفاطمه فيصل راشد محسن19411

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 66.14احيائيفاطمه قادر عجيل سويد19412

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.57علميفاطمه قاسم شهيد محمد19413

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.00احيائيفاطمه قاسم محمد مهدي19414

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 70.57احيائيفاطمه قحطان نبهان شنان19415

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.57علميفاطمه قيس فؤاد داود19416

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14احيائيفاطمه كاظم جاسم اسماعيل19417

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 67.00تطبيقيفاطمه كاظم جواد خضر19418

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.43احيائيفاطمه كاظم جوده جالب19419

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.14احيائيفاطمه كاظم حسين علي19420

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.00علميفاطمه كاظم شلش ياسين19421

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.71ادبيفاطمه كاظم عبد الحسين كاظم19422

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيفاطمه كاظم علي حسين19423

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43علميفاطمه كاظم قاسم سالم19424

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.43تطبيقيفاطمه كاظم محمد بجاي19425

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيفاطمه كاظم والي نشممي19426

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيفاطمه كامل عليوي جعدال19427

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيفاطمه كريم عبدالهادي عبدعلي19428

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.14علميفاطمه كريم كمال كاظم19429

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.29تطبيقيفاطمه كريم محمد حمد19430

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.43احيائيفاطمه كريم مهدي محمد19431

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.29احيائيفاطمه كمال رمضان ابراهيم19432

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.71احيائيفاطمه لطيف خيون فجر19433

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيفاطمه لؤي حميد حسين19434

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71ادبيفاطمه ليث باسل عبدالجبار19435

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71احيائيفاطمه ماجد خريبط خلف19436

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيفاطمه مازن علي سلطان19437
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.00ادبيفاطمه مازن غانم خلف19438

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 60.71ادبيفاطمه ماضي عماش علي19439

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 71.71احيائيفاطمه مالك عباس رضا19440

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.57احيائيفاطمه ماهر كريم طعيمه19441

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 93.00احيائيفاطمه مثنى عبد االمير عبود19442

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.43ادبيفاطمه مجيد بري حاذور19443

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 62.00ادبيفاطمه مجيد كاظم مطر19444

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 63.00احيائيفاطمه محسن سوادي ناجي19445

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 63.71تطبيقيفاطمه محسن كريم فجري19446

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.86علميفاطمه محمد جاسم طالب19447

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.43ادبيفاطمه محمد جاسم طه19448

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيفاطمه محمد جمعه عبد الزهره19449

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيفاطمه محمد حسين نعمه19450

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.00احيائيفاطمه محمد حمزه هادي19451

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميفاطمه محمد رهيف جعفر19452

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 62.43ادبيفاطمه محمد سهيل حسين19453

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.00علميفاطمه محمد صبار مطلب19454

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.71ادبيفاطمه محمد عادل هاشم19455

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57احيائيفاطمه محمد عبد الشهيد سلمان19456

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.43ادبيفاطمه محمد عبد المطلب خلف19457

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.29احيائيفاطمه محمد عبدالصادق عون19458

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.14احيائيفاطمه محمد عبدالقادر خضر19459

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43تطبيقيفاطمه محمد عبدالواحد ريكان19460

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 79.57احيائيفاطمه محمد هادي ناجي19461

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.00ادبيفاطمه محمد يونس خضير19462

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57علميفاطمه محمدرضا حسن محمود19463

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيفاطمه محي سهر عباس19464

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.43احيائيفاطمه مشتاق عوده عبيد19465

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.43احيائيفاطمه مطر بعنون كطكوط19466

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.43احيائيفاطمه مطر جواد كاظم19467

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.29احيائيفاطمه معروف غني حسين19468

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.57احيائيفاطمه مفيد عبدالواحد فنجان19469

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.71تطبيقيفاطمه منتصر كاظم حالوب19470
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عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 81.43احيائيفاطمه منعم اغدير مناحي19471

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.14احيائيفاطمه مهدي تقي ناجي19472

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 60.57احيائيفاطمه مهدي صالح مهدي19473

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.43ادبيفاطمه مهدي صالح هندي19474

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57احيائيفاطمه مهدي علي عبود19475

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.00علميفاطمه مهدي مهاوي كويش19476

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيفاطمه مهنى محمد امين19477

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.29احيائيفاطمه موحان سمير جلود19478

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 76.86احيائيفاطمه موسى حسن موسى19479

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيفاطمه مولود خليل رخيص19480

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيفاطمه مؤيد عباس حسن19481

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.43احيائيفاطمه مؤيد محمدسعيد عبدالقادر19482

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.14تطبيقيفاطمه مؤيد هاشم راشد19483

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 65.86احيائيفاطمه ناجي طبك حمادي19484

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.71احيائيفاطمه ناصر عبد الحسين ناصر19485

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيفاطمه ناصر هديهد مرزوك19486

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 73.43احيائيفاطمه ناظم سعود حسون19487

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.00احيائيفاطمه نافع دحام عبد19488

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيفاطمه نافع زبون جاسم19489

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائيفاطمه نديم عبدعلي عبدالجليل19490

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيفاطمه نصيف محمد خالف19491

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.29علميفاطمه نظام غازي فيصل19492

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.86تطبيقيفاطمه نعمان عبداالله عبدالرسول19493

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميفاطمه نعمان فريد نعمه19494

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيفاطمه نعمه لهمود شندوخ19495

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57احيائيفاطمه نورالدين محمد حسن19496

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86علميفاطمه هادي حسين جاسم19497

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.86احيائيفاطمه هادي عبدالواحد عيسى19498

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.86ادبيفاطمه هادي عبيد حسين19499

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 94.71احيائيفاطمه هادي عواد مشتت19500

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.14تطبيقيفاطمه هاشم كاظم سداوي19501

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيفاطمه هاشم يونس فزع19502

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبيفاطمه هشام محمد عبد هللا19503
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 94.29احيائيفاطمه هيثم عبد الخضر عثمان19504

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.14احيائيفاطمه وائل حسين عكاب19505

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيفاطمه ياسر عامل خزعل19506

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 84.00احيائيفاطمه يعقوب يوسف عبيد19507

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.71احيائيفاطمه يوسف جعفر محمد19508

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيفاطمه يوسف حسن حمزه19509

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.86تطبيقيفاطمه يوسف ذياب جويد19510

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 68.57ادبيفالح جمال حسن محمد19511

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 86.00ادبيفالح حسن سالم رباط19512

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.00علميفالح صادق حسين مشجل19513

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.86علميفالح عبد الحسين صالح محسن19514

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.33ادبيفالنتينا ريمون البرتي بولص19515

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميفانا عبدالوهاب عبدهللا محمد19516

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.43ادبيفايز برهان عكيلي جارهللا19517

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.57ادبيفائز عبد شهد حبيب19518

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 85.14علميفائز علي خلف حبيب19519

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 68.86ادبيفائز فاضل مهدي محمد19520

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبيفائز فرج عليوي حسن19521

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.71احيائيفائزه عبد السالم عبد علي محمد طاهر19522

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 68.29تطبيقيفائق مخيف مصلح عناد19523

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.29احيائيفتح هللا برع احمد مال19524

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 81.00تطبيقيفتحي احمد فتحي محمد19525

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيفتحي حسن محمد عسكر19526

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 80.57علميفتحي خضر محمد رمضان19527

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيفجر صباح حسن عزيز19528

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.71تطبيقيفخريه عالء فاضل فزع19529

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.71احيائيفداء الدين نصير كامل حميد19530

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيفداء سليمان محمد نور محمد صالح19531

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.00تطبيقيفدعان صالح محمد محمد يونس19532

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.14ادبيفدك ابراهيم مالك ماصخ19533

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29احيائيفدك الزهراء احمد واشي كاظم19534

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.29تطبيقيفدك الزهراء عبدالزهرة جاسم كبر19535

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيفدك رائد عبدعلي عبدالزهره19536
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قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29احيائيفدك كامل سرحان غافل19537

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.29علميفرات باسم جاسم محمد19538

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.71احيائيفرات عبد عيسى مشاي19539

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيفرات فاضل سباهي موسى19540

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.00ادبيفرات يعكوب الزم ابو سلوى19541

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.71علميفراس احمد جاسم يسر19542

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14احيائيفراس احمد كامل هادي19543

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيفراس احمد مصلح مشعل19544

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.57ادبيفراس حارث سليمان موسى19545

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.86تطبيقيفراس حمزه عبس عبد معله19546

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.86احيائيفراس حيدر حاتم مخيمر19547

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.43ادبيفراس ذنون حسن احمد19548

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.86ادبيفراس سامي محمد عبدهللا19549

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 92.14علميفراس صالح مهدي علي19550

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علميفراس ضامن فرحان فاضل19551

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 58.71تطبيقيفراس عامر ستار لطيف19552

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.43تطبيقيفراس عامر محمود عبادي19553

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيفراس عباس جميل عبدهللا19554

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 63.29تطبيقيفراس عبد الرزاق ابراهيم عبد هللا19555

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 71.14تطبيقيفراس عبدالرضا عزيز مهلهل19556

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 75.57علميفراس عبدالغني محمد امين عباس19557

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.57احيائيفراس محسن حمد ادهام19558

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86تطبيقيفراس محمد سلمان عطيه19559

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.86تطبيقيفراس محمد صالح محمد19560

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 90.57علميفراس محمد غزال محمد19561

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.71علميفراس نصيف جاسم محمد19562

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00علميفراس يوسف جبار عبدعلي19563

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيفراس يونس صالح عزيز19564

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.71احيائيفراق ليث جمعه فاخر19565

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 74.29علميفرج حسين خوجه مخيلف19566

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00ادبيفرج عدنان صالح محمد19567

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43احيائيفرح ابراهيم محسن عباس19568

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 79.00احيائيفرح احمد عبد الواحد سلمان19569

866 من 593صفحة 
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قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.71احيائيفرح اياد جواد كاظم19570

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 62.86ادبيفرح بشير عكيش مشكور19571

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 87.57احيائيفرح ثامر سلمان حسين19572

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.71تطبيقيفرح جاسم فاضل سلمان19573

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57علميفرح جاسم محمد رجب19574

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.57احيائيفرح جاسم محمد عباس19575

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71ادبيفرح جعفر قدوري سلمان19576

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علميفرح جمعه جارهللا غليم19577

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيفرح حارث قاسم محمد19578

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 69.43احيائيفرح حامد حسين فنفون19579

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71علميفرح حسن علي جبار19580

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 77.86ادبيفرح حسن نجم عبد19581

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 58.86احيائيفرح حسين سعدي محمد19582

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.29احيائيفرح حسين محمود يوسف19583

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميفرح حميد علي عبد الرضا19584

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.29ادبيفرح خليل سعيد كاظم19585

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 69.14ادبيفرح ذياب عناد خلف19586

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 62.86ادبيفرح رزاق كاظم زياره19587

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29علميفرح رزاق ياسر علي19588

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيفرح رعد جاسم حسين19589

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 69.86علميفرح رعد حمود عبد الحسين19590

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيفرح سرمد شعران مطلك19591

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.86ادبيفرح سعد احمد هزاع19592

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.43ادبيفرح سعد ناصر خماس19593

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيفرح سلطان سعود مصطاف19594

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.43ادبيفرح سمير ابراهيم محمد19595

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيفرح عباس مبدر منجي19596

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43علميفرح عبد الرحمن عباس محيميد19597

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.14احيائيفرح عبد الودود عبد العزيز عبد القادر19598

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.71ادبيفرح عبدالجبار رحيم جابر19599

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.14علميفرح علي كاظم منسي19600

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.57احيائيفرح علي محمد علي19601

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.00تطبيقيفرح عمار نبيل ميخائيل19602
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.57احيائيفرح فارس كريم عبد19603

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميفرح فاضل ثامر صالح19604

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 65.29علميفرح فاضل كالميا نورمياه19605

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيفرح فاضل محمد سوادي19606

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 60.14ادبيفرح فاهم جاسم محمد19607

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.14علميفرح فليح حسن كاظم19608

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29علميفرح فؤاد اسماعيل رزوك19609

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.66احيائيفرح كاظم محمد جواد محمد علي19610

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 71.86احيائيفرح محمد حسن حطحوط19611

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.57تطبيقيفرح محمد مشرف جاسم19612

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.00احيائيفرح محمود شاكر اسماعيل19613

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيفرح موسى حمد حياوي19614

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29علميفرح مؤيد خميس عابدين19615

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيفرح نزار عباس حريز19616

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 82.14علميفرح هادي عبد الحسين حسين19617

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 70.14احيائيفرح هاشم حسين علوان19618

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيفرح هاشم مهدي نعمة19619

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيفرح هيثم عبد االمير عبيس19620

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 63.86ادبيفرح ياسر حسان عرمان19621

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 81.86ادبيفرحان حسين دوح جشوان19622

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.33ادبيفرحان حمزه عبد حسين19623

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.14ادبيفرحان دحام افليح حسن19624

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيفرحان روكان صالح علي19625

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.14تطبيقيفرحان عبد هللا غلك فنجان19626

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86علميفرحان عبدهللا حسن علي19627

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.29ادبيفرحان فارس فنوش محمد19628

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.29ادبيفردان علي ناصر احمد19629

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 68.57احيائيفردوس احيال مطلق عبطان19630

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.14احيائيفردوس الجنه عبد الجبار حسن حمد19631

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.14تطبيقيفردوس جبار راضي سالم19632

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.14احيائيفردوس عبدهللا شاكر علي19633

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيفردوس مثنى مسلم حمود19634

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 78.43علميفردوس محسن حمزه عويد19635

866 من 595صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيفردوس محمد ابراهيم نعمه19636

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.86احيائيفردوس محمد سلطان عثمان19637

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.57تطبيقيفردوس مصطفى بدري عبد الكريم19638

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.57ادبيفرقان جاسم محمد احمد19639

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.86احيائيفرقان جبار محيسن علي19640

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علميفرقان حسون وناس صحو19641

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 86.57احيائيفرقان رزاق صالح هادي19642

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57علميفرقان سلمان رحيم سريح19643

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 72.86احيائيفرقان شاكر محمود هاشم19644

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.29تطبيقيفرقان عبدالرحيم نعمه حسين19645

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيفرقان عبدهللا كشاش كاظم19646

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيفرقان علي حسين محمد جواد19647

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00علميفرقان علي رشيد مكطوف19648

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 59.14احيائيفرقان علي فضاله عبود19649

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.86ادبيفرقان كاظم محيسن عليوي19650

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.86تطبيقيفرقان كريم كاطع عجيل19651

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.00احيائيفرقان مجيد عبد الرضا نزام19652

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميفرقان محمود صالح احمود19653

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 57.86ادبيفرقان مهدي صالح لفته19654

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 76.14علميفرقان هادي عباس موسى19655

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.57تطبيقيفرقان ياسين حسين علوان19656

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.14احيائيفرقد جليل عبدالحسن عباس19657

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.43ادبيفرقد عامر عبود حمود19658

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.86ادبيفرمان احمد مصطفى احمد19659

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 74.00تطبيقيفرمان عبدهللا عبوش عبدالكريم19660

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميفرمان يوسف احمد رشيد19661

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 82.71ادبيفرناس عبدهللا محمد علي19662

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 76.14علميفرياد خالد محمد محمدصالح19663

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 75.71ادبيفرياد محمد رسول توفيق19664

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.29احيائيفريال امطير حميد جوده19665

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.00احيائيفريال جاعد حسين طلب19666

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.14علميفريال صباح كريم محمدشريف19667

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 63.00علميفريال موفق حميد علوان19668

866 من 596صفحة 
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57احيائيفضاء مايح كطران كاظم19669

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 66.29علميفضاء ناصر حسين حمادي19670

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.14احيائيفضل هللا رحيم وذاح حسن19671

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 77.57علميفضل هللا سالم فاضل غالم19672

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86تطبيقيفضل جاسم قاسم مسلم19673

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيفضل جواد كاظم عمير19674

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14تطبيقيفضل ضياء يوسف يعقوب19675

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيفضل محمد عليوي حسين19676

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 76.86علميفضيلة موسى سعيدان شغي19677

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.14احيائيفطم مقداد صاحب نعمه19678

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 74.29علميفكرت مدحت عزه خورشيد19679

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.57احيائيفالح جميل حمزه جبير19680

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00علميفالح حسن بدر جراد19681

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.14علمين؟فالح حسن داود سلم19682

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 64.86ادبيفالح حسن رديني ماضي19683

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.00تطبيقيفالح حسن رمضان حاذور19684

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86احيائيفالح حسن صالح داخل19685

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.00ادبيفالح حسن عباس جاسم19686

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.00علميفالح حسن عبد الحسين حافظ19687

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.00ادبيفالح حسن عالوي احمد19688

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 64.14تطبيقيفالح حسن كاظم لفته19689

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.00احيائيفالح حسن مري صحن19690

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.43احيائيفالح حسن هادي عبود19691

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29علميفالح حسن ياسين اليذ19692

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.14احيائيفالح حسين ابراهيم مصطفى19693

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.86ادبيفالح حسين جواد كيطان19694

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 80.86علميفالح صالح علي صالح19695

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقيفالح صباح عاكول هوير19696

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيفالح عبد الكاظم عزيز بويج19697

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبيفالح عبد هللا احمد خضر19698

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 62.00ادبيفالح عيفان رجا مزهر19699

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علميفالح كاظم احيبش ناصر19700

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 65.71احيائيفالح محمد حسن فليح حسن19701

866 من 597صفحة 
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قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00علميفالح ناظم كاطع كاظم19702

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 76.33ادبيفندي علي سلطان ساير19703

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.00علميفنر فائز خلف مطيران19704

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.57احيائيفه له نتين نجم الدين مجيد محمد19705

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.43علميفهد ابراهيم احمد عباس19706

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيفهد ثامر جاسم محمد19707

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 70.86علميفهد حسين عبدهللا علي19708

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.71تطبيقيفهد حيدر مزهر حمادي19709

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 59.29ادبيفهد خليل ابراهيم علي19710

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.57احيائيفهد رزاق كاظم عبد الرضا19711

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.43ادبيفهد سعود عبدالجبار محمد19712

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 58.71تطبيقيفهد شاكر جمعة بدن19713

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.57تطبيقيفهد صادق شريف نعمه19714

قسم تقنيات االنتاج الحيواني- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.00علميفهد صالح محمدعلي احمد19715

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29علميفهد صباح فهد حمود19716

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميفهد صباح محيميد جاسم19717

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 73.14علميفهد ضيدان مشهور حواس19718

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميفهد طلعت محمد سعيد يونس19719

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 86.71تطبيقيفهد عماد محمود مصطفى19720

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.43تطبيقيفهد فالح حسن عباوي19721

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.29احيائيفهد ليث صالح عبدالقادر19722

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.29احيائيفهد ماهر خضر غائب19723

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 76.00ادبيفهد محمود حسن عليوي19724

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.57ادبيفهد مرعي حسن عطية19725

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.00تطبيقيفهد نصيف جاسم محمد19726

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.43احيائيفهد هاني علي قاسم19727

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.71احيائيفهد وفر حسين علي19728

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.57ادبيفهمي شكور محمود شريف19729

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.00ادبيفواز احمد ثرثار مسير19730

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00تطبيقيفواز حارث حازم محمد19731

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.86ادبيفواز فاروق عبد الزهره كاظم19732

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.43ادبيفواطم امين جواد كاظم19733

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.43ادبيفوزان محمد احمد عبد19734

866 من 598صفحة 
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 63.86علميفوزي دحام أحمد محمد19735

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 71.14ادبيفوزي طاهر خلف فرحان19736

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 68.86احيائيفوزي محمد فوزي أمين19737

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29ادبيفوزيه محمد قاسم محمدحبيب19738

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.86احيائيفؤاد خالد شيالخ عليوي19739

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 88.86علميفؤاد راهي وادي صكبان19740

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيفؤاد سالم دهوش محمد19741

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.57احيائيفؤاد شوان سيروان محمد رشيد19742

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.43ادبيفؤاد عبدالواحد محمد خضير19743

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيفؤاد عماد داود يوسف19744

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.00ادبيفؤاد قاسم كمر عبدهللا19745

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.29ادبيفؤاد نوري سعيد كسار19746

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.14تطبيقيفياض صباح رشيد احمد19747

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 87.57احيائيفياض محمد صالح خلف19748

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.86ادبيفيان ادهم ياور رمضان19749

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.00ادبيفيان ثابت سعيد جرجيس19750

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.71احيائيفيان وائل محسن خليف19751

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.00تطبيقيفيحاء علي ابراهيم عبدالهادي19752

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 74.00علميفيحاء نذير احمد علي19753

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 66.00ادبيفيدان عبدالباسط قاسم عباس19754

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00تطبيقيفيروز حسين ابراهيم عبد19755

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيفيروز رضا حسن عباس19756

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 71.00ادبيفيروز سهر حسين حافظ19757

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 63.14ادبيفيروز عقيل منشد محيسن19758

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 61.57علميفيصل ابراهيم صالح حمد19759

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيفيصل احمد عيدان خضر19760

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.00ادبيفيصل جمال عجيل عبدالرزاق19761

قسم تقنيات الكترونيك- النجف /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.00تطبيقيفيصل عبد الرزاق عبد الكاظم كزار19762

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 58.57ادبيفيصل عجمي فنجان وناس19763

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 80.57احيائيفيصل علي ابراهيم عران19764

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 61.00علميفيصل قاسم محمد طاهر علي19765

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميفيصل لؤي فيصل حسين19766

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.29ادبيفيصل محسن حواس صحن19767
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قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 59.00ادبيفيصل محمد عبدهللا محمد19768

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.86ادبيفيصل مهدي صالح مهدي19769

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.43احيائيفيصل يونس محمد صالح19770

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00احيائيقاسم ابراهيم فجر حداوي19771

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.29ادبيقاسم احمد حمود عبد الكريم19772

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيقاسم احمد رحم لفته19773

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيقاسم احمد صالح سلمان19774

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43تطبيقيقاسم احمد لفتة قاسم19775

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.14علميقاسم بشار موسى قاسم19776

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.29تطبيقيقاسم جعفر هادي عاتي19777

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيقاسم جفات مطر بديوي19778

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57تطبيقيقاسم حسن شاوي كاظم19779

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 63.86ادبيقاسم حسن كاظم حسن19780

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميقاسم حسن ناصر عبود19781

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.14تطبيقيقاسم حميد جياد سبع19782

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 60.43تطبيقيقاسم خالد مطر حمود19783

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيقاسم خليل عبد الهادي خليل19784

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيقاسم رزاق حمزه طالل19785

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.86علميقاسم رياض غالب عبيد19786

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29تطبيقيقاسم زكريا قاسم جاسم19787

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 66.57ادبيقاسم زويد خلف محسن19788

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00تطبيقيقاسم سالم عطيه عياز19789

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيقاسم شاكر محمود خليفة19790

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيقاسم صافي كريم نجم19791

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.14علميقاسم صالح جاسم محمد19792

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.14تطبيقيقاسم صدام عبد علي19793

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميقاسم طالب حميد رجب19794

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيقاسم طعيس جاسم محمد19795

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.00تطبيقيقاسم طه ياسين جازع19796

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 77.78احيائيقاسم عامر حسن عبدالزهره19797

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيقاسم عباس حسن شالل19798

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 70.14ادبيقاسم عباس عبد كاظم19799

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيقاسم عباس عبيد سعدون19800
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيقاسم عبدالحافظ محمود علي19801

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 61.57احيائيقاسم عدنان ضاري نصيف19802

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيقاسم عدنان محسن زغير19803

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.71علميقاسم عدنان مردان سليمان19804

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيقاسم عطاهللا صالح عكل19805

قسم هندسة تقنيات االتصاالت- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.43علميقاسم عظيم عبد الحمزة محمد19806

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.43ادبيقاسم علي حميد عبيد19807

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيقاسم عيسى خضير موسى19808

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.14ادبيقاسم قادر سلطان عزيز19809

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.29تطبيقيقاسم كاظم عوده جابر19810

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيقاسم كريم حسين حاجم19811

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.33ادبيقاسم كوزان امريهج محمد19812

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.57ادبيقاسم محسن هاني جابر19813

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 58.14احيائيقاسم محمد ابراهيم محسن19814

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيقاسم محمد ابراهيم هادي19815

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.71تطبيقيقاسم محمد جايد ثجيل19816

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.29تطبيقيقاسم محمد علي سهو19817

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيقاسم محمد قاسم بنو19818

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.71احيائيقاسم محمد محسن نعمه19819

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00ادبيقاسم محمد مهدي شنون19820

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.71ادبيقاسم محمدجميل حسن حسين19821

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 69.57احيائيقاسم مصطفى جواد كاظم19822

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيقاسم نصيف جاسم بجاي19823

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00احيائيقاسم هادي حمزه عطيه19824

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.00تطبيقيقاسم هاشم قاسم رزوقي19825

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.14ادبيقاسم ياسين محمود سلطان19826

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.86علميقائد نصير حسين طربوش19827

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 66.43احيائيقباء احمد صبري شمسي19828

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 59.00احيائيقبس هللا استبرق هاشم نعمه19829

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.86ادبيقبس عبد الكريم احمد ربيع19830

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيقبس عصام هادي سلمان19831

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.29احيائيقبس ليث كريم حسين19832

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.14احيائيقبس مازن عبد الستار عزيز19833
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيقبيس عثمان احمد محمد19834

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيقتاده ناظم محمد خليفه19835

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.86احيائيقتيبة احمد مصطفى علي19836

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 60.57علميقتيبة ثامر محمد حسن19837

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.57ادبيقتيبة طالب عطية حمود19838

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.00علميقتيبة عبد محمد سليم19839

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.00ادبيقتيبة فالح حسن صالح19840

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 58.00احيائيقتيبه صالح جادر حمد19841

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.71احيائيقتيبه عثمان محمد جاسم19842

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيقتيبه عقيل عباس عبد19843

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيقتيبه قصي سعدي احمد19844

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 76.57ادبيقتيبه محمد عمر نجم19845

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.86ادبيقثام عبدالرحمن مهدي حسين19846

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيقحطان اسماعيل محمد رمضان19847

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.29تطبيقيقحطان جمعه فاضل خورشيد19848

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيقحطان حسين علي عبدهللا19849

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57ادبيقحطان خلف حسين عالوي19850

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.29احيائيقحطان رهك نواف مسرهد19851

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 73.86ادبيقحطان سعد محمد حسين19852

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 60.14علميقحطان عباس فاضل امين19853

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 78.17علميقحطان عبد العباس رحمن عبدعون19854

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.14ادبيقحطان عدنان حمزه عباس19855

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.86ادبيقحطان عدنان يوسف خياط19856

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.00ادبيقحطان علي محارب جراد19857

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00علميقحطان عياده نهار تمر19858

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.43ادبيقحطان فيصل علي حمود19859

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.57ادبيقحطان ناجي عبدهللا فرج19860

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميقحطان يحيى محمود حسن19861

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 59.71تطبيقيقدامه عامر محمدحسين طاهر19862

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.14علميقدامه عدنان مسعود نجم19863

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.43ادبيقدس احسان عبيده حسين19864

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.57ادبيقدس حسين عبدالهادي صالح19865

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.29احيائيقدس طارق عبدالرحيم سعيد19866
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.00احيائيقصواء مروان حكم توفيق19867

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14تطبيقيقصي احمد زيدان خلف19868

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.43علميقصي احمد علي محيميد19869

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيقصي باسم محمد حسن19870

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 64.86ادبيقصي حسين علوان ابراهيم19871

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86ادبيقصي خلف بني عبيد19872

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 65.14علميقصي شمخي جابر عبد19873

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.14ادبيقصي عباس صبيح عبدهللا19874

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.00ادبيقصي عبد الرحمن محمود فاضل19875

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيقصي عبد خليفه عالوي19876

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 60.00ادبيقصي عبدالسالم ياسين يوسف19877

قسم الكهربائية- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 81.00علميقصي عبدالعزيز رشيد خزعل19878

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 69.14احيائيقصي عدنان شجاع احمد19879

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.86علميقصي عدنان كاظم فزاع19880

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 87.00علميقصي عدنان نصر رحيم19881

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 66.00تطبيقيقصي عزالعرب مصطفى احمد19882

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 60.71احيائيقصي فالح حسن عبدهللا19883

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.86علميقصي فؤاد اسدهللا علي19884

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 61.57علميقصي كريم جابر بادي19885

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيقصي كريم جبر خليف19886

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.57احيائيقطر الندى امين مايح دهام19887

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيقطر الندى صالح يوسف صالح19888

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 86.57علميقطرالندى عباس ذياب جاسم19889

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 65.43احيائيقطرالندى كمال بدر عداي19890

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86تطبيقيقمر الزمان حيدر حمدان بدن19891

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 80.57ادبيقمر جبار مولود مزعل19892

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00احيائيقمر حيدر عبد الستار جبر19893

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميقمر ظافر محمود عبد الرزاق19894

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.57ادبيقمر علي حسين علي19895

قسم االنتاج النباتي- كلية الزراعة واالهوار - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيقمر علي حسين كاظم19896

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.00تطبيقيقمر محمد عبداالمير حسن19897

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيقنوت عدنان زويد فيصل19898

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيقيس احمد عبدهللا محمد19899
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.71احيائيقيس حاتم عبدهللا سليم19900

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 59.86ادبيقيس عبد الكريم احمد ربيع19901

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيقيس قاسم حسين بلفوط19902

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 59.43ادبيقيس محسن عبدهللا عبد19903

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.57احيائيقيس محمد كامل شيال19904

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميقيس مصطفى علي جميل19905

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 75.29ادبيقيس مهدي حسن رزج19906

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.14ادبيقيصر احميد هبود طعمه19907

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.43ادبيقيصر جاسم خضير خليفه19908

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيقيصر حبيب رشيد عشم19909

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيقيصر خليل خلف محمد19910

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.00احيائيقيصر سلمان مرزوك خليف19911

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 60.14ادبيقيصر طاهر برهان محمد19912

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 61.29ادبيقيصر قيس ناجي خزعل19913

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 74.43علميقيصر الزم ذياب جاسم19914

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيقيصر لؤي عدنان مكي19915

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 72.14احيائيقيصر محسن مصيخ سمير19916

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 68.00علميقيم سعد جواد عيسى19917

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيقيم ماهر جبارة هادي19918

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 71.57علميكارزان احمد محمد عبدهللا19919

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 61.14ادبيكارزان عادل عمر علي19920

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيكارزان ناظم سليم اسود19921

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.00ادبيكارمين حسن عبدال كريت19922

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.57تطبيقيكاروان نوزاد علي احمد19923

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71ادبيكازاو برهان رشيد عبدهللا19924

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71ادبيكازين صبري حاجي فتاح19925

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيكاشان عثمان عمر محمد امين19926

قسم البستنة- كلية الزراعة - جامعة كركوك 63.14علميكاشمه شيرزاد محمد مراد19927

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29احيائيكاضميه حسين هاشم دويح19928

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.57تطبيقيكاظم ابراهيم ساجت صياد19929

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علميكاظم ازاد جعفر ماهود19930

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.86احيائيكاظم باسم محمد رشك19931

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.71ادبيكاظم ثامر شاكر شناوه19932
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قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00احيائيكاظم ثامر كاظم عبد االمير19933

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.57تطبيقيكاظم جباره لفته كطين19934

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71علميكاظم جواد جاسم محسن19935

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.00احيائيكاظم جواد حمزه عواد19936

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 73.71احيائيكاظم جواد كاظم محمد19937

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.71ادبيكاظم جواد مراح خلف19938

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.86تطبيقيكاظم جواد ناصر عبد19939

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00علميكاظم حامد كاظم عبطان19940

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.00تطبيقيكاظم حسن عبدالمجيد عبدالرزاق19941

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.71احيائيكاظم حسن كاظم ناصر19942

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.00احيائيكاظم حسن نعمه شريف19943

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 80.57احيائيكاظم حسن نعيمه عبود19944

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43ادبيكاظم حسين جاسم ساجت19945

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيكاظم حسين علي صالح19946

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 68.29احيائيكاظم حسين كاظم بشبوش19947

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 76.57ادبيكاظم حسين نايف عباس19948

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.29تطبيقيكاظم حمزه شراد عباس19949

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيكاظم حميد كاظم حسون19950

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.57علميكاظم خضير ياس خضير19951

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.14تطبيقيكاظم رعد شدود خضير19952

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 74.71علميكاظم ستار عباس العبود19953

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.14ادبيكاظم ستار نجم عبد19954

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57احيائيكاظم سفاح محمد علوان19955

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيكاظم شهيد كاظم عبود19956

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.29ادبيكاظم صباح ضاحي عامر19957

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 64.57احيائيكاظم ضياء صبار حنيص19958

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.29تطبيقيكاظم عادل عبد الساده فياض19959

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43تطبيقيكاظم عامر صالح علي19960

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 75.29تطبيقيكاظم عباس كاظم رباط19961

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.29تطبيقيكاظم عبد الرضا شاكر ناصر19962

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.14تطبيقيكاظم عبد هللا كاظم بهاض19963

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.57احيائيكاظم عبداالمير نبهان محمد19964

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيكاظم عبدالزهره جبر عباس19965
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قسم الفلسفة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 84.86علميكاظم عبدهللا جحيل رصيص19966

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 93.00علميكاظم عبيد ملح حمد19967

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 75.00علميكاظم عدنان فرمان باقي19968

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57احيائيكاظم عكله شطب ذعذاع19969

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.57تطبيقيكاظم عالوي حسين ماجد19970

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيكاظم علي ابراهيم جمعة19971

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29علميكاظم علي حسين جري19972

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيكاظم علي عبدالحسين عبود19973

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.43تطبيقيكاظم علي عبدالحسين عريبي19974

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57تطبيقيكاظم علي مهلهل شهيب19975

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيكاظم غالب كزار بدن19976

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.00ادبيكاظم غني حسين زبن19977

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيكاظم فليح حسن نصيف19978

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 71.14تطبيقيكاظم قاسم جبار والي19979

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 69.71علميكاظم قاسم حسن طارش19980

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 62.71ادبيكاظم قاسم صاحب صالح19981

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميكاظم قاسم علي ذوالفقار19982

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 81.43تطبيقيكاظم مالك عطيه نور19983

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 67.43علميكاظم محمد عبود جويد19984

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيكاظم محمد علي اسماعيل قاسم19985

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.29تطبيقيكاظم مصطفى يوسف عبد الرضا19986

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 78.00ادبيكاظم موحان يوسف علوان19987

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.00تطبيقيكاظم موسى يحيى حوحي19988

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.00احيائيكاظم ميران عبدالحسين مهدي19989

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.14ادبيكاظم ناظم بريهي طارش19990

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 67.00تطبيقيكاظم نائل ياسين عبد الصاحب19991

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00احيائيكاظم نعيم حريجه مطرود19992

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيكاظم نيروز حسين علي19993

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 68.57ادبيكاظم هادي جوده كاظم19994

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.57علميكاظم هادي صالح محمد19995

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.00احيائيكاظمية حمد عمير علي19996

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.43ادبيكامران حيدر شريف عزيز19997

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.86ادبيكامران لقمان عبدالقادر عباس19998
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14علميكامل احمد جادهللا سعد19999

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائيكامل تركي احمد محمد20000

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 93.14علميكامل علي عبدعلي صالح20001

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.86علميكامل عيسى رضا حمزه20002

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 72.83علميكامل كاظم فهد عبود20003

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.00علميكاميار خليل عزيز رمضان20004

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 65.14تطبيقيكرار ابراهيم شمخي جبر20005

عام- كلية القانون - جامعة واسط 61.57ادبيكرار ابراهيم منصور كامل20006

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.43تطبيقيكرار احمد جاسم عيسى20007

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 78.71علميكرار احمد حمود كريم20008

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيكرار احمد داغر خزعل20009

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيكرار احمد عبد الواحد عبد الرضا20010

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.71احيائيكرار احمد عودة خريبط20011

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.14ادبيكرار احمد قرداش نجم20012

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيكرار احمد كاظم عبيد20013

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 56.43تطبيقيكرار اسعد راضي ضويهر20014

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.00تطبيقيكرار اسماعيل حسن مهدي20015

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.43احيائيكرار اسود عبد عبار20016

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيكرار امير حسن بردان20017

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.43ادبيكرار امير علوان حمادي20018

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيكرار بشار سعيد جاسم20019

قسم تقنيات المحاسبة- ذي قار /الكلية التقنية االقسام االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 64.00تطبيقيكرار تايه حسن ناهي20020

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.57ادبيكرار تحسين عبدعلي عبدالحسن20021

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.43ادبيكرار ترتيب حامد محان20022

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 67.43احيائيكرار جابر سالم طوفان20023

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.29تطبيقيكرار جابر غياض غالي20024

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.57علميكرار جاسب ناصر كطامي20025

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيكرار جاسم جواد كاظم20026

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيكرار جبار حسن سويف20027

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.14ادبيكرار جبار حسن علياوي20028

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.29تطبيقيكرار جبار فاضل مجيد20029

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 78.14علميكرار جبار محسن كاظم20030

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 61.29احيائيكرار جعفر درويش حمودي20031
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قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 67.29علميكرار جمعه ركان جبر20032

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.57تطبيقيكرار جهاد حسن جبار20033

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00تطبيقيكرار جواد حسين مشور20034

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيكرار جواد عبد النبي جبار20035

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيكرار جواد عبدالكاظم سمير20036

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.71ادبيكرار جواد غالي جله20037

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.43علميكرار جواد كاظم مهدي20038

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.14علميكرار جواد محمد سعيد20039

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.14ادبيكرار جواد موسى متعب20040

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43تطبيقيكرار حازم صكبان حسين20041

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميكرار حامد جبار داود20042

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيكرار حامد حرين رويهي20043

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيكرار حسام جواد كاظم20044

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.71احيائيكرار حسن حاتم كاصد20045

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 69.29علميكرار حسن درويش محمد20046

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيكرار حسن عبدالستار رمضان20047

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.14ادبيكرار حسن عليوي عبيد20048

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.43احيائيكرار حسن فاضل محمد20049

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.43تطبيقيكرار حسين خالد سيد20050

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيكرار حسين سوادي علي20051

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86احيائيكرار حسين عبدعلي جباره20052

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.29ادبيكرار حسين قاسم طه20053

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.71تطبيقيكرار حسين محمد اسماعيل20054

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيكرار حسين هاشم جبار20055

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 81.14احيائيكرار حمود صكبان سلمان20056

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86تطبيقيكرار حميد صالح علكم20057

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علميكرار حميد عبد الخضر عبد20058

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميكرار حميد عطيه عباس20059

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيكرار حميد كامل واجد20060

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.00احيائيكرار حيدر ابوشنه طالب20061

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيكرار حيدر جابر سعيد20062

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيكرار حيدر جبار مطير20063

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.71تطبيقيكرار حيدر حسن خلف20064

866 من 608صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.57احيائيكرار حيدر حسن منخي20065

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيكرار حيدر حمزه موسى20066

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.71احيائيكرار حيدر حمزه موسى20067

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيكرار حيدر خضر حسين20068

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيكرار حيدر داود مسلم20069

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيكرار حيدر راضي ابراهيم20070

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 64.00احيائيكرار حيدر صاحب هادي20071

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.71احيائيكرار حيدر صبيح سلمان20072

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 85.86علميكرار حيدر ضيول خضير20073

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.29علميكرار حيدر طارق حسن20074

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.86ادبيكرار حيدر عباس عبد الحسين20075

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 70.86علميكرار حيدر عباس عيسى20076

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.57تطبيقيكرار حيدر عبد الصاحب صالح20077

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.14ادبيكرار حيدر عبد مسلم عبيد20078

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.29تطبيقيكرار حيدر عبدالصمد حسين20079

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيكرار حيدر علي سعيد20080

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57تطبيقيكرار حيدر غالب فاضل20081

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.29احيائيكرار حيدر كامل شريف20082

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.57تطبيقيكرار حيدر كامل عبدالرحيم20083

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيكرار حيدر كزار نجم20084

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71احيائيكرار حيدر مجيد علوان20085

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيكرار حيدر محسن جبار20086

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيكرار حيدر محمد جبار20087

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.43تطبيقيكرار حيدر مطر راضي20088

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.57ادبيكرار حيدر مهدي جدوع20089

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيكرار حيدر ناصر محمد20090

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.43احيائيكرار حيدر هاشم محمد علي20091

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيكرار خالد سعود مجيد20092

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيكرار خالد نجم كشاش20093

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 73.57علميكرار خضير باقر جابر20094

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14تطبيقيكرار خليل سلطان صالح20095

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 59.43ادبيكرار خماس مراد يونس20096

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميكرار خيرهللا كاظم حطاب20097
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قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29تطبيقيكرار خيري خشيش لفته20098

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيكرار رافد عبدالرضا كامل20099

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيكرار رائد عباس حنين20100

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 75.00تطبيقيكرار رحيم دوخي جبار20101

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.14تطبيقيكرار رحيم سلمان محمد20102

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيكرار رحيم محمد ادريس20103

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيكرار رحيم نعمه غيالن20104

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.71احيائيكرار رزاق حسين عبداالمير20105

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.00احيائيكرار رزاق حمزه عال20106

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.71علميكرار رشيد مهدي نفاوه20107

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائيكرار رعد صاحب عبد الحسن20108

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.57تطبيقيكرار رفيق حمزه موسى20109

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57احيائيكرار رياض شناوه حاشوش20110

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.71تطبيقيكرار رياض مضحي طاهر20111

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29احيائيكرار زهير عبد محسن20112

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.71احيائيكرار سالم حسين سمرمد20113

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 83.71تطبيقيكرار سالم حميد جبر20114

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.86تطبيقيكرار سالم قاسم مهنا20115

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.57احيائيكرار سعد احمد عبد20116

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 63.00احيائيكرار سعد اسماعيل عبدالعالي20117

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيكرار سعد بجاي كاظم20118

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43ادبيكرار سعد راضي بشاره20119

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيكرار سعد محمد حمود20120

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.00تطبيقيكرار سعود عزيز مرهج20121

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 62.29احيائيكرار سالم كريم جوده20122

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيكرار سلمان حسين بدر20123

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.43احيائيكرار سلمان عباس كديمي20124

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 76.43علميكرار شاكر عبد الوهاب يوسف20125

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.29علميكرار شاكر مطشر هزاع20126

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71علميكرار شمران كاظم خلف20127

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14علميكرار صادق سلمان عبود20128

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43تطبيقيكرار صادق فاخر حسن20129

قسم تقنيات السياحة وادارة الفنادق- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.57علميكرار صبار محمد جاسم20130
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قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 59.86تطبيقيكرار صبيح عالوي شناوه20131

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.29ادبيكرار صالح صبري عبد الصاحب20132

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 82.43احيائيكرار صالح عبد االمير مهدي20133

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.71احيائيكرار ضرغام عبدالساده سلمان20134

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00تطبيقيكرار ضياء سعيد عبد الصاحب20135

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيكرار طالب حمود حسين20136

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 93.71علميكرار طالب سالم سنافي20137

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 88.57علميكرار عادل صالح مهدي20138

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.71علميكرار عادل مجيد عبدالحسين20139

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 67.00ادبيكرار عاشور واوي علي20140

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 67.14علميكرار عامر عبد تقي20141

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 74.86علميكرار عباس جاسم محمد20142

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00احيائيكرار عباس سعدون سبتي20143

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيكرار عباس صبر صالح20144

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.00ادبيكرار عبد الحسن جوده علي20145

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 69.43ادبيكرار عبد الحمزة يوسف عباس20146

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 86.43تطبيقيكرار عبد الرحمن حيال مخلف20147

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.43احيائيكرار عبد الرحمن هاشم شطي20148

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86تطبيقيكرار عبد الستار جبار حسن20149

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.86تطبيقيكرار عبد الكريم الزم طالب20150

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.43تطبيقيكرار عبد هللا عبد الرضا هزاع20151

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيكرار عبدالحسين عكله دايخ20152

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيكرار عبدالحسين علي عذيب20153

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.00تطبيقيكرار عبدالسادة عودة غضيب20154

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.43تطبيقيكرار عبدالكاظم حسين علي20155

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيكرار عبدالكريم كاظم سعد20156

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميكرار عبدهللا وحيد عبدالساده20157

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00ادبيكرار عبدعلي عبداالمير سعدون20158

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 77.29احيائيكرار عدنان خلف سلمان20159

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.29احيائيكرار عدنان عويد موسى20160

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيكرار عدنان مسلم مختاض20161

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.14ادبيكرار عزمي فيصل عباس20162

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.57احيائيكرار عزيز حميد شفي20163
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قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.29احيائيكرار عزيز عليوي عكله20164

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.86ادبيكرار علي ارحيم عباس20165

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86علميكرار علي جارهللا خضير20166

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 63.57تطبيقيكرار علي جاسم محمد20167

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 65.14ادبيكرار علي جبر ريس20168

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.14ادبيكرار علي جوده كعيد20169

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.00ادبيكرار علي حسين علك20170

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.00علميكرار علي حسين عليوي20171

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.00علميكرار علي شريف حاتم20172

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 62.71ادبيكرار علي شنشول وادي20173

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 82.57ادبيكرار علي صاحب حسين20174

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.57ادبيكرار علي صالح جمعه20175

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.00تطبيقيكرار علي صبري علي20176

قسم تقنيات المعلوماتية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.86تطبيقيكرار علي طالب محمدحسن20177

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.29ادبيكرار علي عبد الحسين باهيز20178

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.00تطبيقيكرار علي عبد هللا دحام20179

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 71.57علميكرار علي عبد راضي20180

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.14ادبيكرار علي عبد محمود20181

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.57تطبيقيكرار علي عبدالحسين زغير20182

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.57تطبيقيكرار علي عبدالحسين عبد20183

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 65.14علميكرار علي عبدالكريم نجم20184

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 68.00ادبيكرار علي كاظم ربيج20185

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00علميكرار علي محمدحسن محيسن20186

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14تطبيقيكرار علي مزهر شناوة20187

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 72.14علميكرار علي منعم هاشم20188

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.43ادبيكرار علي هداد مطير20189

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 84.86علميكرار عليوي كاظم طارش20190

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.57ادبيكرار عماد فرحان غليم20191

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 64.43احيائيكرار عماد نزال عبدالكريم20192

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.43تطبيقيكرار عودة خزعل ظاهر20193

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيكرار عويد شبيب زعال20194

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 65.71علميكرار عيدان مالح حوشان20195

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيكرار غانم عبد جاسم20196
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قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.00احيائيكرار غسان علي حسين20197

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 71.14احيائيكرار فاضل حسين عليل20198

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.14ادبيكرار فاضل عبدالواحد عبدعلي20199

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيكرار فالح هاني عبدهللا20200

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86احيائيكرار فخري هويس دويج20201

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 59.00ادبيكرار فرهود عبيد خليل20202

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.71تطبيقيكرار فضل هللا عباس كايم20203

قسم تقنيات ادارة االعمال- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.14تطبيقيكرار فؤاد غالي حمود20204

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 63.86ادبيكرار قاسم رحيم مزهر20205

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14تطبيقيكرار قاسم علي حسين20206

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43احيائيكرار قاسم عيال مخيلف20207

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 58.71احيائيكرار قيس عريبي سوادي20208

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29علميكرار كاظم سعيد عبيد20209

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 66.00تطبيقيكرار كاظم شناوه فضل20210

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.29تطبيقيكرار كاظم عيدان مراح20211

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 78.43علميكرار كاظم فاضل عبد الحسين20212

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.57تطبيقيكرار كاظم كسار منشد20213

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43تطبيقيكرار كاظم محمد جتان20214

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.00احيائيكرار كاظم محمد رحيمه20215

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 72.43ادبيكرار كاظم ناهي جاسم20216

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.71ادبيكرار كامل ثجيل جاسم20217

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميكرار كامل عباس محمد20218

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.43تطبيقيكرار كريم كاظم عاشور20219

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.14تطبيقيكرار لفته مجيد معتوق20220

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.71علميكرار مالك حيدر عبد الحسين20221

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 61.71احيائيكرار مجيد عبد الرضا محسن20222

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 65.00تطبيقيكرار محسن جوجه الزم20223

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.71احيائيكرار محسن راضي سلطان20224

قسم تقنيات الكهرباء- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 55.00احيائيكرار محسن علي فياض20225

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.29ادبيكرار محمد احمد حسين20226

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.29علميكرار محمد ثجيل مدهوش20227

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.71تطبيقيكرار محمد جاسم محمد20228

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.57احيائيكرار محمد جواد سيد20229
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.71تطبيقيكرار محمد حسن باهض20230

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14ادبيكرار محمد حسن حسين20231

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 79.00احيائيكرار محمد حسين علي20232

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14تطبيقيكرار محمد شائع مشحل20233

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 67.86ادبيكرار محمد شالل نديو20234

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.14ادبيكرار محمد عارف كريم20235

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 64.29علميكرار محمد عبد علي نعمه20236

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيكرار محمد عبد محمد20237

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.71ادبيكرار محمد علي عبد االمير مجيد20238

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 87.86احيائيكرار محمد فليح حسن20239

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.86تطبيقيكرار محمد محسن قاسم20240

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.71تطبيقيكرار محمود عبد غالي20241

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.14تطبيقيكرار مخلص عيسى عبد الواحد20242

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14تطبيقيكرار مرتضى شاكر كريم20243

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.00تطبيقيكرار مزهر كاظم حمد20244

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيكرار مصطفى علي شاكر20245

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.14ادبيكرار مطير غانم خاجي20246

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقيكرار مهدي زباله جدوع20247

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيكرار مهدي سلوم محمد20248

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 74.00علميكرار مهدي محسن حمود20249

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيكرار مهدي محسن نادر20250

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.14احيائيكرار مهدي نتيش حمزة20251

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.71احيائيكرار مهند نوماس عطيه20252

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00تطبيقيكرار موفق عباس سالم20253

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.43علميكرار ناجي جاسم كاظم20254

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيكرار ناجي عبد عبدعلي20255

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.43تطبيقيكرار ناصر جواد كاظم20256

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيكرار ناصر رويس عيسى20257

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيكرار ناصر عبدالجاسم سياب20258

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.57علميكرار ناظم جاسم محسن20259

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.29احيائيكرار ناظم حديد عبيد20260

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.00علميكرار ناظم داغر سهر20261

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.57احيائيكرار ناظم كريم غميس20262
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14علميكرار نجاح حمزه عيدان20263

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.14تطبيقيكرار نجم بهاض خضر20264

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 71.29احيائيكرار نذير صالح العيبي20265

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيكرار نصير راوي عبادي20266

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.86احيائيكرار نعيم سلمان سلطان20267

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.71احيائيكرار هاتف اعطيه خلف20268

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 65.29علميكرار هادي جواد مهدي20269

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيكرار هادي سيد خيوان20270

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 79.43علميكرار هادي كريدي كنداوي20271

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.00علميكرار هاشم رحيم شندي20272

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيكرار هاشم محمد رضا20273

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.29ادبيكرار يعرب محسن محمد20274

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 71.71ادبيكرار يونس هادي محمد20275

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29علميكرم ادريس اكرم علي20276

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 59.57تطبيقيكرم هللا محمد جابر عسكر20277

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 75.71ادبيكرم برهان عبد الرحمن عبد الستار20278

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.43علميكرم حسن اسعد محمد20279

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57ادبيكرم حسين علي عباس20280

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.86احيائيكرم سعدي عزيز صبح20281

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 63.57ادبيكرم صبحي سالم احمد20282

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 75.00علميكرم عبد اللطيف عبد الرحمن عبد الباقي20283

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبيكرم عبدهللا سلمان عكله20284

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيكرم غانم عبدالعزيز عجاج20285

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.17تطبيقيكرم مازن سعيد صفو20286

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.57تطبيقيكرم محمد احمد محمد20287

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.03احيائيكرم محمد عباس خلف20288

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 73.86ادبيكرم محمد كامل قطمير20289

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيكرم ناظم ذنون ايوب20290

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.29احيائيكريستان محمد كاظم عمر رسول20291

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.71تطبيقيكريم بليبص خليف بدير20292

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 71.57علميكريم ثائر عبد الكريم محمد20293

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.43ادبيكريم حسن عوده شريف20294

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.43ادبيكريم حسين جبار كول محمد20295
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 63.86احيائيكريم حميد صالح حمادي20296

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.00ادبيكريم حيدر كريم مسعد20297

عام- كلية القانون - جامعة واسط 71.00ادبيكريم خضير ناهي علوان20298

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.71ادبيكريم رحمان كاظم عبد20299

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.71علميكريم ستار كريم كاظم20300

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيكريم صدام مهدي ذباح20301

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.71تطبيقيكريم عبدالحسن عبدعون راشد20302

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.14تطبيقيكريم عبدالحسين جاسم رسن20303

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.43تطبيقيكريم غالب فرحان محمود20304

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 84.17علميكريم فرحان يوسف شنان20305

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 69.17علميكريم كامل احمد جاسم20306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.86ادبيكريم محسن جواد محمد20307

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيكريم محمود محسن كاطع20308

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.71ادبيكريمة نزال خلف عواد20309

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبيكشاوة بنكينه خان حمه خان كريم20310

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميكفاء حسن علي مانع20311

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 69.43احيائيكفاء رحيم صياح حسين20312

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.00علميكفاح طه شمخي بصر20313

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.00علميكفاح فليح حسن غازي20314

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.14ادبيكفاح فيصل خضير هالل20315

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.14ادبيكفاح مايع حسن مالخ20316

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 66.29احيائيكفاية مطرب حسن سلمان20317

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.43علميكفايه صادق عبدهللا نعيم20318

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 65.00ادبيكلثوم محمد بشير يونس20319

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.00ادبيكلثوم ناصر مهدي حسن20320

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيكمال الدين خليل نعمة مطر20321

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.00تطبيقيكمال الدين نصير نور محمد20322

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.14ادبيكمال جباره مسعود جارهللا20323

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميكمال حمزة عجالوي زبالة20324

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.43ادبيكمال رحيم غالب مزهر20325

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 65.00علميكمال سعد ضايف عبدالحسن20326

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.00علميكمال صباح شنان حسين20327

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.57تطبيقيكمال طلعت مالك عبد20328
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قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميكمال عبد علي كمال سليم20329

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.86تطبيقيكمال عليوي بعير صبح20330

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 71.14احيائيكمال غانم كامل سعود20331

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.14ادبيكمال كاظم عبود دهش20332

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.86تطبيقيكمال كامل محمد شنته20333

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.43علميكمال محمد عباس حسين20334

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميكمال محمد عبود خضير20335

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 69.00ادبيكمال مصطفى محمديونس مصطفى20336

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 82.57علميكمال مطر خضر علي20337

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43تطبيقيكمائل حاتم زغير عراك20338

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71علميكمونه حازم خضير جاسم20339

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 77.14احيائيكميل حسين عبود عطيه20340

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيكميل شاكر عبدالعزيز جعفر20341

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيكميل عبد المهدي عكار محمد20342

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57تطبيقيكميل عبدالنبي محمد جريد20343

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 84.86احيائيكميل قاسم صالح ظاهر20344

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 83.29احيائيكنار ازاد عبد القادر محمد20345

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميكنده محمد فياض شكر20346

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.14احيائيكه يوان عبدهللا احمد قادر20347

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.14ادبيكهالن احمد شهاب احمد20348

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيكوثر احمد صالح مهدي20349

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 87.00علميكوثر احمد نصار حسن20350

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.00احيائيكوثر باسم ناظم كاطع20351

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيكوثر جاسم جهاد حمزه20352

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43احيائيكوثر جبار راشد حرموس20353

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيكوثر جبار عبد الرزاق فتاح20354

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.71ادبيكوثر جبر عناد نجم20355

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.43ادبيكوثر حازم محمد زعل20356

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميكوثر حازم محمد محسن20357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.43ادبيكوثر حامد عطية محمود20358

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 68.00احيائيكوثر حبيب فاضل حسن20359

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيكوثر حسن ديوان طويلب20360

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.57احيائيكوثر حسن كاطع حسين20361
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.29علميكوثر حسين شعالن عطيه20362

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 70.14تطبيقيكوثر حسين علوان حاتم20363

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.14تطبيقيكوثر حيدر محمد علي احمد20364

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43احيائيكوثر خضير عباس هالل20365

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميكوثر رحمن مهدي عبد20366

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.71احيائيكوثر رحيم صبحي علي20367

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.57علميكوثر رضا شريف عبود20368

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيكوثر رهيف صالح عناد20369

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيكوثر سلمان عطيه حمادي20370

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.57تطبيقيكوثر سليم حنون مطر20371

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.00احيائيكوثر شاكر جبر جاسم20372

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.86احيائيكوثر صاحب ازناد جاسم20373

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيكوثر صالح مهدي عباس20374

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط 57.43ادبيكوثر صالح مهدي محمد20375

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 72.86احيائيكوثر صباح حسن عبد الزهرة20376

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.29احيائيكوثر صباح رسن شعيبث20377

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.14ادبيكوثر صبار ابراهيم عيسى20378

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.43احيائيكوثر صالح خليل ابراهيم20379

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 78.57احيائيكوثر طلعت عبدالغني احمد20380

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 55.71ادبيكوثر عباس فاضل جابر20381

عام- كلية القانون - جامعة واسط 63.86تطبيقيكوثر عالوي شويخ حسون20382

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.29علميكوثر علي حسن رغيف20383

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71علميكوثر علي طالب سعد20384

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيكوثر علي ناظم حسن20385

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.29احيائيكوثر عماد وهاب شاكر20386

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيكوثر فاضل جاسم بايش20387

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 74.86احيائيكوثر فاضل جلوب عبد20388

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 75.29احيائيكوثر فالح ابو شامه بردان20389

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.57ادبيكوثر فؤاد محمد ابراهيم20390

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00علميكوثر قاسم علي نمل20391

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57احيائيكوثر قصي جواد علي20392

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.57تطبيقيكوثر كاظم محمد هاني20393

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43احيائيكوثر كامل هالل عريبي20394

866 من 618صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.57ادبيكوثر كريم عوده مرعب20395

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.86احيائيكوثر كريم ناصر حسين20396

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.15احيائيكوثر محسن غازي حاتم20397

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 72.29علميكوثر محمد ابراهيم نعمه20398

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86علميكوثر محمد سلمان نجم20399

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميكوثر محمد صالح مهدي20400

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 66.71علميكوثر محمد عبدعون حسين20401

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيكوثر محمد محسن حسين20402

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.71تطبيقيكوثر محمد معارج كيطان20403

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.57تطبيقيكوثر محمد نعمه علي20404

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيكوثر محمد هويدي كريم20405

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيكوثر محمود سلمان عباس20406

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00علميكوثر محمود عبد الزهره حسين20407

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.71احيائيكوثر محمود نعمه رشيد20408

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيكوثر موسى كامل حسن20409

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.14احيائيكوثر موفق اغائي احمد20410

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29تطبيقيكوثر نصرت غيدان عيسى20411

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.86ادبيكوثر نعيم عبد خليفة20412

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيكوثر يوسف عبيد جبر20413

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 78.14علميكوران ازاد علي عبدهللا20414

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 68.14احيائيكوران كمال عبدهللا محمد20415

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.08احيائيكوردستان عبد هللا محمد حمد امين20416

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.57احيائيكوزين طيفور حمه صالح رسول20417

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.29ادبيكوفار فاضل محمد امين صديق20418

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.14ادبيكوفان احمد جوبان احمد20419

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.43احيائيكوفان علي صدام مطشر20420

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.14ادبيكوفه ند صباح محمود محمد20421

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 64.86علميكونا عمر عبدالقادر صالح20422

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.14ادبيكوناي ناظم عباس زينل20423

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00ادبيكونل واحد مردان عثمان20424

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 65.71علميكيفان رياض ابراهيم محمد20425

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.86احيائيكيالن عبد القادر عباس محمد20426

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 59.29ادبيكيالن عدنان محمود حسن20427

866 من 619صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.43احيائيكيالن عصام صابر درويش20428

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 61.71احيائيالرا اسامه حسن عبد علي20429

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86علميالرا سالم مهاوش عبدهللا20430

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبيالرا عباس علي موسى20431

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.14ادبيالرا عبد حسين علي20432

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.29احيائيالرا علي حسيب ايوب20433

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.43احيائيالرا فؤاد طعمه سلطان20434

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميالرا نصر هزبر حسن20435

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.00ادبيالزم محمد احمد ثالج20436

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.14احيائيالزم محمد خلف عواد20437

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14احيائيالفه فارس رفيق حسين20438

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 68.86تطبيقيالنا خالد عباس احمد20439

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.86تطبيقيالنا قتيبه ياسين مهدي20440

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 83.83احيائيالنه ازاد جليل طاهر20441

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيالنه جميل فريح نزال20442

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 63.57تطبيقيالنه محمد عطار صابر20443

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيلباب مؤيد حميد جاسم20444

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00علميلبنى ابو بكر طه حسين20445

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيلبنى احمد درعم محمد20446

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 66.14تطبيقيلبنى احمد صبحي يحيى20447

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 64.14احيائيلبنى احمد عبد الهادي طه20448

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.71احيائيلبنى باسم كاظم عبد الحسين20449

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميلبنى حامد حسن بريسم20450

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.57احيائيلبنى حسن شاهين سلمان20451

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.43ادبيلبنى حسن شمخي جابر20452

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.57احيائيلبنى حكمت شاكر مرزا20453

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 72.57ادبيلبنى حمد ارباط سلمان20454

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43تطبيقيلبنى صالح عبدالحسين عبود20455

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57علميلبنى عامر عبد الوهاب محمد امين20456

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيلبنى عباس حامد عبدالساده20457

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميلبنى عزالدين اسماعيل حيدر20458

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميلبنى عالء حسين خضير20459

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميلبنى علي امانه جبار20460

866 من 620صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.86احيائيلبنى علي جعفر موسى20461

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 56.71ادبيلبنى علي طالب مرهج20462

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميلبنى فخري صبري عباس20463

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.29تطبيقيلبنى ماجد عبد العزيز بناي20464

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14احيائيلبنى محمد محسن حسن20465

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.57تطبيقيلجين جعفر موسى محمد20466

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 63.29احيائيلجين عبدالكريم عبدهللا طالل20467

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.43تطبيقيلجين عدي حاتم حميد20468

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.86احيائيلجين محمد هاشم عيسى20469

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 76.83ادبيلطيف تركي حمود عويد20470

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبيلطيف حمه فتاح براخان20471

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.43ادبيلطيف طالب خلف عبدهللا20472

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيلطيف فالح حسن ثنوان20473

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 62.86تطبيقيلطيف كريم الطيف خليل20474

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.57تطبيقيلطيف نصيف جاسم محمد20475

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 65.14احيائيلقاء بهاء نعمه علوان20476

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.29تطبيقيلقاء جميل داخل علي20477

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 71.14احيائيلقاء حازم واجد حمدهللا20478

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 63.71ادبيلقاء سحاب محمد موسى20479

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 79.86احيائيلقاء شاكر هادي عيسى20480

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71ادبيلقاء شهيد ريسان عبد الحسين20481

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيلقاء عبدهللا عبد حميد20482

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.29علميلقاء عدنان جبر مهدي20483

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.43علميلقاء محسن جبار عبد علي20484

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.00ادبيلقاء محمد سعيد خريبش جازع20485

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.29احيائيلقاء محمد مسلم عبدالحمزة20486

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيلقاء مظهر صالح سليمان20487

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.71ادبيلقمان توفيق مسير قاسم20488

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.14تطبيقيلقمان حامد محمود حسين20489

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00تطبيقيلقمان حسن عباس لطيف20490

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.57ادبيلقمان حمدامين رسول قادر20491

عام- كلية القانون - جامعة بابل 74.86احيائيلقمان صالح فرج مطر20492

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 72.86علميلقمان مغامس خلف خفي20493
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عام- كلية التمريض - جامعة بابل 76.00احيائيلمى امجد جميل رشيد20494

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14علميلمى حيدر عبد المهدي عبد20495

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 86.14ادبيلمى سعيد احمد خلف20496

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيلمى شريف علي جمعه20497

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.29ادبيلمى عبد ابراهيم صالح20498

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 63.14احيائيلمى عماد عداي عباس20499

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميلمى ليث عبد الرزاق ابراهيم20500

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.86ادبيلمى محترم كاظم عطاب20501

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيلمى محمد فرحان عبدهللا20502

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.71ادبيلمى مؤيد محمود داوؤد20503

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.57احيائيلمى نذير اسماعيل سعيد20504

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.00ادبيلمياء جمعه طاهر محمد20505

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائيلمياء حميد علي هنون20506

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.00ادبيلمياء خالد اسود محمد20507

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.71تطبيقيلمياء عبد الحسين جبار كاظم20508

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 70.57علميلمياء قاسم حمادي راهي20509

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00ادبيلمياء قاسم فرج جابر20510

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.86ادبيلمياء محمد خماس جسام20511

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 69.67ادبيلمياء ياسين زغير نعمه20512

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 67.57ادبيلميس جبار عماره جار هللا20513

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57علميلميس يونس فاخر عودة20514

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.71احيائيلندا نزار محمد روضان20515

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علميلهيب فاضل تركي جاسم20516

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.14تطبيقيلواء عباس فاضل الزم20517

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.86احيائيلوالف سعدي عبدالقادر قاسم20518

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.43ادبيلويس غسان صالح محراث20519

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 72.14تطبيقيلؤي جميل علي زايد20520

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.29ادبيلؤي حامد محسن عبدهللا20521

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيلؤي خميس محميد حسن20522

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.71تطبيقيلؤي رحيم علوان عبود20523

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 73.00ادبيلؤي صالح ابراهيم فرحان20524

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيلؤي علي عطية علي20525

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 70.57ادبيلؤي عمار عجمي مجبل20526
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 77.00احيائيلياء محمد عرفان محمدصادق20527

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.71ادبيليث ابراهيم محمد احمد20528

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 72.57تطبيقيليث احمد حمزه جياد20529

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.43احيائيليث احمد عبدالستار عبدالواحد20530

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 58.43ادبيليث امجد غايب نعمان20531

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 79.00احيائيليث انيس كامل كريم20532

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.43علميليث اياد محمد صبح20533

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.86احيائيليث أمين مالك موسى20534

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيليث ثامر لطيف عباس20535

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 66.14ادبيليث جبار جعاز رويد20536

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيليث جمال ابراهيم درويش20537

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.67علميليث جودة باش يوسف20538

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيليث حاتم شياع سلمان20539

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيليث حسين عبد االمير حمد20540

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14تطبيقيليث حسين علي وريدي20541

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57علميليث حسين هادي كداح20542

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.29علميليث حميد عبد الرزاق براك20543

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 67.43تطبيقيليث حيدر حنون كاظم20544

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.29علميليث حيدر دنان علي20545

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.57احيائيليث خالد بدر نجم20546

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيليث راسم جاسم محمد20547

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيليث رائد محمود رزوقي20548

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.00احيائيليث رعد جمعة عباس20549

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 77.57علميليث رياض رشيد جواد20550

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.00تطبيقيليث سالم عبدالحسين جري20551

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 63.71احيائيليث ستار حميد سليمان20552

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 65.43تطبيقيليث سعد فهد مطير20553

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71احيائيليث سمير عزاره ثعبان20554

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيليث صادق هاشم لكن20555

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 65.43تطبيقيليث صباح دايخ عيسى20556

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 77.14علميليث صباح هادي صكر20557

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.14ادبيليث صدام رشيد صالح20558

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيليث ضرغام محمد كريم20559

866 من 623صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29ادبيليث ظافر صبار عطيه20560

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.86ادبيليث عادل عبد كريم20561

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 67.71علميليث عامر علي خلف20562

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.43ادبيليث عايد عبدهللا احمد20563

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43علميليث عباس خيون حسين20564

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 60.14تطبيقيليث عبد االمير رهمه حسن20565

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14علميليث عبد األمير مناتي علي20566

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 90.43علميليث عبد الحليم ريشان جبح20567

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29تطبيقيليث عبد مشعل سطام20568

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00علميليث عبداالمير عبيد حسن20569

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.57تطبيقيليث عبدالعزيز رمضان اسماعيل20570

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 71.14ادبيليث عبدالكاظم هاني عباس20571

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 83.17علميليث عبدالهادي عبدالغفور حبيب20572

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.14تطبيقيليث عبدالوهاب شاكر محمود20573

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.57احيائيليث عدنان ناجي عبدالجبار20574

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.09احيائيليث عالء عبد االله ابراهيم20575

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.57ادبيليث علي زبار زايد20576

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 71.86علميليث فرحان عمر عطية20577

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.00ادبيليث فرمان عزيز عبد هللا20578

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 62.29ادبيليث كريم عبد كاظم20579

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.71احيائيليث ماجد محمد يونس20580

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميليث ماجد منصور عباس20581

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيليث ماهر محمد امين20582

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.57ادبيليث مجيد حميد حسين20583

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيليث محان جفات ثويني20584

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيليث محمد بدن رحيمه20585

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14ادبيليث محمد حمد فياض20586

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.57علميليث محمد خضير مبارك20587

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 62.14احيائيليث محمد راضي لفته20588

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.00تطبيقيليث محمد سالم كاظم20589

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.43احيائيليث محمد فائز عبد الحسن20590

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.86علميليث محمود شاكر فاخر20591

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.00علميليث مشرق علي شهيد20592

866 من 624صفحة 
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 74.57علميليث مطر جاسم هاني20593

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.00تطبيقيليث مظفر عباس محمد20594

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيليث مقداد محمدحسن عباس20595

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14تطبيقيليث مهند واثق محمدصادق20596

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.00ادبيليث ناجي عزيز ناجي20597

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيليث نجيب علي محمد20598

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 83.57علميليث هادي حسين عمران20599

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.86علميليث هادي محمد عبد20600

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.71احيائيليث هاالل جابر علي20601

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 65.43ادبيليث يحيى غازي قاسم20602

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.29احيائيليره توفيق سيف الدين رسول20603

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 74.71علميليزا ساالر مصطفى صابر20604

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 73.71ادبيليلى جاسم عطيه احمد20605

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 61.67علميليلى حميد فرحان حسين20606

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.00علميليلى خليل ابراهيم علي20607

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.43تطبيقيليلى سجاد ناصر عبود20608

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيليلى سليمان طلب فرحان20609

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.43احيائيليلى شهيد شياع نحيت20610

قسم رياض االطفال- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 62.57ادبيليلى عباس عبيد محسن20611

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.43ادبيليلى عبد الكاظم كعيم شمخي20612

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علميليلى عبد الكريم أمين رشيد20613

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيليلى عبد المنعم عبد خضير20614

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.00احيائيليلى عقيل يونس ابو الهيل20615

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.43احيائيليلى علي امين عبدهللا20616

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14احيائيليلى علي جابر ناصر20617

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 61.29ادبيليلى ماجد صاحب طالل20618

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.43احيائيليلى محمد رشيد حميد رضا20619

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.00ادبيليلى محمد سيد بدر20620

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.00ادبيليلى محمد علي محمد20621

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.14ادبيليلى محمد هادي تقي20622

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 74.14ادبيليلى محمود قادر محمود20623

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.29احيائيليلى مطر حسن صالح20624

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.33ادبيليلى موسى عبد الوهاب عاشور20625

866 من 625صفحة 
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قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيليلى مؤيد حنون فليح20626

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.86علميليلى وهبي شكور حسن20627

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57احيائيليليان جمال كاظم عباس20628

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.71احيائيليمو محمد مشير محمود20629

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.29تطبيقيلينا ابراهيم جبوري ابراهيم20630

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43احيائيلينا احمد فاروق صابر20631

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.00ادبيلينا حميد حمزه اجعاز20632

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 64.86ادبيلينا حميد عبدهللا حسين20633

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيلينا خيرهللا محمد ياس20634

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14علميلينا سعد بجاي كاظم20635

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.71تطبيقيلينا طارق زيد فرحان20636

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.14تطبيقيلينا طارق علي سعيد20637

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.43علميلينا عبد االمير عبيد ناصر20638

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 68.86علميلينا عبد الجبار محمد منصور20639

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.29ادبيلينا عدنان احمد هاشم20640

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميلينا عدي كاظم شنيشل20641

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 62.43ادبيلينا علي كاطع بندر20642

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.71احيائيلينا عمار عبدالجبار علي20643

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.14احيائيلينا فالح حسن زين العابدين20644

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 70.71علميلينا فيصل جلوب طعمه20645

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.14علميلينا محمد خلف عبد20646

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57احيائيلينا محمد صبار ابراهيم20647

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.00ادبيلينا نهاد عبدهللا ابراهيم20648

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.50تطبيقيلينا هابيت البرت مارديروس20649

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00علميلينا ياسر خضير ظاهر20650

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43احيائيليندا ناظم عباس احمد20651

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيلينه ضرار بشار محمود20652

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 67.14احيائيلينه كريم عبدهللا حمد20653

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.29احيائيماء السماء يونس عبد علي كاظم20654

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.71احيائيماب خليل محمد خليل20655

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 63.57احيائيماب عبدالناصر جبار مطر20656

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.57ادبيماجد جميل شريف صبار20657

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيماجد حامد جاسم محمد20658

866 من 626صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.67ادبيماجد حسن صدام ماضي20659

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.29ادبيماجد حمادي عاجل موسى20660

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.29تطبيقيماجد حميد كظيم عبيد20661

قسم االدارة الصناعية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.71ادبيماجد رمضان صالح عزيز20662

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 59.14تطبيقيماجد سدخان نعاس عباس20663

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.00تطبيقيماجد شهاب احمد حبو20664

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.71ادبيماجد عبدالقادر محمد حسن20665

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 62.00ادبيماجد عزيز خضير عباس20666

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 67.29احيائيماجد قحطان جندي علوان20667

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 62.14ادبيماجد كريم عوده عبد20668

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 75.00ادبيماجد مجيد خضير حمزه20669

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 66.43احيائيماجد مهند محمد مبارك20670

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 69.29علميماجد موالن علي حماد20671

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيماجده حسين خلف داموك20672

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 63.43ادبيماجده عبد الحميد حمد علي20673

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.67احيائيمارتين فريد جبرائيل شماس يعقوب20674

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.86تطبيقيماردين سمير ناجي محمد20675

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 85.57علميماركو صباح علي عثمان20676

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.14ادبيماري احمد موعد مهاوش20677

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميماريا ابراهيم سليم حسين20678

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائيماريا احمد جاسم حمادي20679

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.57احيائيماريا عبد عمر كعود20680

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.86احيائيماريا عبدالسميع مجيد عبدهللا20681

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 60.29تطبيقيماريا عزيز ضاحي صالح20682

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.00احيائيماريا علي مراد علي20683

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيماريا محمود عبداالمير هاشم20684

قسم تقنيات ميكانيك القوى- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 69.14احيائيماريا مسعود علي مسعود20685

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.67ادبيماريا مصطفى عبود فندي20686

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.00علميمارية محمد جهاد منصور20687

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.43تطبيقيماريه ماجد عبدهللا خلف20688

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.14تطبيقيماريه مؤيد ماجد ضايف20689

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.33احيائيماريو عيسى هرمز ميخا20690

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 61.86علميمازن احمد حمادي حميد20691
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 64.57ادبيمازن احمد كاظم مخلف20692

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 58.57علميمازن ثامر رواح سعيد20693

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57علميمازن خلف محمد علي20694

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.29ادبيمازن غسان مجيد محمود20695

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 51.00تطبيقيمازن فراس كناوي حمود20696

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.71تطبيقيمازن فرحان خضر صواف20697

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.29احيائيمازن محمد عزيز حسين20698

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.86ادبيمازن هاشم محمد موسى20699

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 86.71تطبيقيماكوان مهدي فاتح محي الدين20700

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 90.43احيائيمالك احمد عثمان صالح20701

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 71.29ادبيمالك اكرم جبار حسين20702

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.00احيائيمالك جاسر فالح هزاع20703

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 62.43ادبيمالك جبار ابراهيم فياض20704

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 62.14احيائيمالك حسين عبدالحسن كاظم20705

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيمالك حسين علي جاسم20706

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14ادبيمالك حسين مهيبن صبر20707

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.14علميمالك رحيم جابر طاهر20708

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 63.57تطبيقيمالك رزاق عبدالحسين سدخان20709

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 83.00علميمالك رشيد صبيح عاصي20710

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 67.14تطبيقيمالك ستار جبار عليوي20711

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.86ادبيمالك عبد الحسين جوده زامل20712

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.29علميمالك عبدالرزاق خضر ابراهيم20713

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29تطبيقيمالك فارس عبد بايش20714

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمالك فهد خلف علي20715

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.29ادبيمالك قصي حاتم منعثر20716

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمالك كاظم مطلك لفته20717

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86احيائيمالك محمد حسن حسين20718

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيمالك هاني عطية رسن20719

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 82.00احيائيمالك واصي جساب سلطان20720

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.86ادبيمامون زاهد سليمان حسين20721

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.00ادبيماهر ابراهيم خلف جاسم20722

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 66.43ادبيماهر ابراهيم لفته جالب20723

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.29احيائيماهر اسامه نعمه جبار20724

866 من 628صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.86احيائيماهر جليل ابراهيم محمود20725

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 64.14علميماهر جهاد جبار طرف20726

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14تطبيقيماهر حبيب عبدالعالي حسن20727

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.43تطبيقيماهر حبيب عبود صالل20728

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيماهر حسين حمد بعير20729

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 68.57علميماهر حسين مشوح سالمه20730

قسم تقنيات المحاسبة- الصويرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.00احيائيماهر حكيم جالب محمد20731

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيماهر حليم مهدي وسمي20732

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 67.43علميماهر حميد عجيل شالل20733

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 77.00علميماهر ستار ياسر طلمس20734

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 72.57علميماهر عادل عبد الحسين حسون20735

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.57ادبيماهر عادل مرعي حسن20736

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71ادبيماهر عامر سلمان احمد20737

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.14ادبيماهر عبدهللا ابراهيم صالح20738

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71ادبيماهر عبيد محسن حمادي20739

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.29تطبيقيماهر عالء الدين حسين علي20740

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.29تطبيقيماهر عالءالدين حسين علي20741

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29تطبيقيماهر علي خلف بديوي20742

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.43احيائيماهر علي محمد عثيج20743

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71علميماهر غني عيدان حران20744

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 63.00علميماهر كاظم جاسم حمد20745

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.29تطبيقيماهر كريم خواف سلطان20746

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيماهر محمد حسن ناصر20747

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.71علميماهر محمد عبد الرحمن عبود20748

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 69.29علميماهر مهدي حسين علوان20749

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.43ادبيماهر ناصر عباس فارس20750

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 60.43ادبيماهر وعد احمد سعيد20751

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 76.50علميمائده احمد محمد ابراهيم20752

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14احيائيمأب سليم سمير عبد20753

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.29تطبيقيمأب عالء احمد داؤد20754

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.86احيائيمأرب حميد جخيور محمد20755

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.86احيائيمأرب سبتي كاصد جادر20756

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.86احيائيمأوى عبد االمير محسن محمود20757

866 من 629صفحة 
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قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.57احيائيمآب سامي كاظم محمد صالح20758

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.14ادبيمآب صالح كسار صياح20759

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.43احيائيمآب فالح دلف محمد20760

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيمبارك جابر منشد اعرار20761

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 72.43احيائيمبين حسام علي عبدهللا20762

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.71تطبيقيمبين نبيل ازياره عبود20763

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.29تطبيقيمتعب شمخي جبار منهي20764

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيمتعب هذال هاشم عبد20765

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 65.43علميمثنى بدر غازي محمد20766

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 73.14علميمثنى تركي خلف بكر20767

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86علميمثنى جبار عباس ولي20768

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميمثنى حامد حسين ابراهيم20769

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.71تطبيقيمثنى حسن كاظم محمد20770

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.57ادبيمثنى حسين عبد احمد20771

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.86ادبيمثنى حميد حسين عجيل20772

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.14ادبيمثنى رياض ذنون يونس20773

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- المسيب /الكلية التقنية االقسام الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.86تطبيقيمثنى صباح ناصر عواد20774

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.14ادبيمثنى ضاحي كزار جريد20775

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميمثنى طالب جاري جياد20776

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيمثنى طالع ابراهيم مشجل20777

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 75.43ادبيمثنى طه شمخي بصر20778

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 64.43ادبيمثنى عبد ابراهيم شريف20779

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.43ادبيمثنى عبد العظيم محمد عباس20780

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 69.29علميمثنى عبد حسن صالح20781

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيمثنى عبدالرضا حبيب حسن20782

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.86ادبيمثنى عطا مرعي الياس20783

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمثنى غازي عبد ياسين20784

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71تطبيقيمثنى غانم محمد كاظم20785

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57ادبيمثنى فرحان عبد القادر معيد20786

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 56.57ادبيمثنى مجهول كاظم سميسم20787

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71ادبيمثنى محمد احمد حماد20788

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 61.00علميمثنى هادي كاظم مزهر20789

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيمثنى يونس عطيه محمد20790

866 من 630صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمجاهد بشير مزهر عبد هللا20791

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 69.43احيائيمجاهد مقداد ابراهيم مهدي20792

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.71تطبيقيمجاهد هشام عبدالقادر عبدالغفور20793

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.57علميمجبل فيصل سعدون رسن20794

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميمجتبا حسن ذنون خضر20795

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 52.43تطبيقيمجتبى احمد عبداالمير عبدالواحد20796

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00احيائيمجتبى اسامة عباس احمد20797

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.57احيائيمجتبى باسم محمد علوان20798

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - جامعة بغداد 68.50ادبيمجتبى بديع علي حمد20799

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14احيائيمجتبى ثامر سعدون ياسر20800

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 90.29احيائيمجتبى ثامر محمد علي صاحب20801

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميمجتبى جابر محمدعلي قاسم20802

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيمجتبى جاسم ملك شاه مار20803

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.29تطبيقيمجتبى جواد نعمه جبر20804

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 74.71تطبيقيمجتبى حرز جابر جوده20805

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.43احيائيمجتبى حسن غايب محسن20806

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيمجتبى حسن فرحان جاسم20807

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.86ادبيمجتبى حسن هاني عصيد عباس20808

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.00احيائيمجتبى حيدر جبار محمود20809

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيمجتبى حيدر علي حسان20810

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.71تطبيقيمجتبى رافد يوسف رمح20811

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيمجتبى رحيم عزيز داخل20812

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.00ادبيمجتبى رحيم مطلك فليح20813

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00احيائيمجتبى رعد الزم حنش20814

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيمجتبى زياد جميل خليل20815

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيمجتبى سعد كاظم حمادي20816

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 85.71احيائيمجتبى سعد كاظم ياسين20817

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.29علميمجتبى شريف هاشم منخي20818

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيمجتبى صالح هادي لصوص20819

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيمجتبى صبار كاظم يازع20820

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.29علميمجتبى صدام جاسم حاتم20821

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.14تطبيقيمجتبى عاشور عذيب نعيمه20822

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 65.00احيائيمجتبى عباس رهيف نجم20823

866 من 631صفحة 
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14احيائيمجتبى عبد االمير ياسين مطير20824

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.71احيائيمجتبى عبدالرحمن عبدالرضا قاسم20825

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.43احيائيمجتبى عبدالكريم نجم صالح20826

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.29احيائيمجتبى عدي سوادي أحميد20827

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 83.86علميمجتبى عزيز سلمان مطشر20828

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.00احيائيمجتبى عظيم ثجيل جاسم20829

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.43علميمجتبى عقيل سالم طاهر20830

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.29احيائيمجتبى عالء حسين علي20831

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيمجتبى عالء ظاهر محسن20832

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29احيائيمجتبى عالء عباس عبد الساده20833

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 86.00تطبيقيمجتبى علي عالوي يونس20834

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.57ادبيمجتبى غسان خيون شمس20835

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57تطبيقيمجتبى فالح حامد سلطان20836

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمجتبى فوزي عبد وهيب20837

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.29تطبيقيمجتبى كاظم مطشر حمد20838

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.00تطبيقيمجتبى ماجد عباس عذافة20839

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.57احيائيمجتبى ماجد عبدالهادي عبد20840

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.43احيائيمجتبى محمد عودة شاهين20841

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمجتبى مهدي رمضان حسين20842

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.71احيائيمجتبى موسى عبد حسن20843

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.14ادبيمجتبى نوري رحمه حسين20844

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.29احيائيمجتبى واثق عبد علي عبد الحسين20845

قسم تقنيات الكترونيك- النجف /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.14تطبيقيمجتبئ ماهر داخل كاظم20846

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميمجد عبد الرحمن حسن ابراهيم20847

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيمجدي حمود عبد عطية20848

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.71ادبيمجدي لفته علي محمد20849

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 79.71علميمجيد حجيرش جياد عبد الحسن20850

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميمجيد حمود حسين جبير20851

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 73.71ادبيمجيد حميد زبار كايم20852

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.43احيائيمجيد حميد مياح زغير20853

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.86احيائيمجيد سالم حمود منخي20854

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.29تطبيقيمجيد ستار جبار عبيد20855

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيمجيد سعيد حميد سليمان20856

866 من 632صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائيمجيد طه حسين عبو20857

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.57علميمجيد عبد االمير مجيد عيسى20858

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمجيد عماد مجيد قاسم20859

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.86تطبيقيمجيد فرحان خضر عايد20860

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.83ادبيمجيد محمد عبد الرزاق كاظم20861

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.29احيائيمحار ستار سعدون عطب20862

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 71.00علميمحبوب جمعه حمود باغوز20863

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيمحسن اسماعيل محسن شهد20864

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيمحسن بشار ادريس حمادي20865

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 66.29تطبيقيمحسن جابر موسى غاوي20866

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.00تطبيقيمحسن جارهللا متي عجيل20867

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 64.57ادبيمحسن جمال برهان مطشر20868

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.71تطبيقيمحسن جميل سراي هاشم20869

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 86.00احيائيمحسن حيدر محسن محمد20870

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 59.57ادبيمحسن خليف حماد ضاحي20871

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 90.86احيائيمحسن خليل ابراهيم محمد20872

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.00احيائيمحسن داود جعفر طالل20873

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.14احيائيمحسن رجاء عبداالمير محسن20874

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيمحسن رحيم محمد جياد20875

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيمحسن سالم رسن كرمود20876

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.43ادبيمحسن ستار عكيلي جارهللا20877

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 76.14ادبيمحسن شاكر فتيخ حسون20878

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57احيائيمحسن عباس محسن جمعه20879

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيمحسن عبد الحسين محمد ساعد20880

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 59.43ادبيمحسن عبد جاسب محمد20881

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيمحسن عبدالخضر محسن عبيد20882

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.57ادبيمحسن عبدهللا محسن هلب20883

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.00تطبيقيمحسن عالوي جاسم عصاد20884

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 62.14ادبيمحسن علوان جبار مسير20885

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.14علميمحسن علي جمعه كمر20886

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 72.43علميمحسن علي حداوي سلمان20887

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.43علميمحسن علي عبيد كناو20888

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 72.29احيائيمحسن علي عويد ثويني20889
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.14تطبيقيمحسن علي محمد احتيرش20890

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 93.57علميمحسن علي هدهود جواد20891

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.43ادبيمحسن غانم عبد ردن20892

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 78.71احيائيمحسن محي الدين حسين مصطفى20893

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.14تطبيقيمحسن مكي حبيب مكي20894

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.29احيائيمحمد ابراهيم اسماعيل جمعه20895

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيمحمد ابراهيم الياس مصطفى20896

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبيمحمد ابراهيم جاسم صالح20897

عام- كلية القانون - جامعة بابل 67.43ادبيمحمد ابراهيم شاكر نصيف20898

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 86.43احيائيمحمد ابراهيم صالح عنايت20899

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.57تطبيقيمحمد ابراهيم عبداالمير جامل20900

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.29تطبيقيمحمد ابراهيم غانم ايوب20901

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.14علميمحمد ابراهيم كوثر محمد20902

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.71ادبيمحمد ابراهيم محمد بالل20903

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00احيائيمحمد ابراهيم محمد خضر20904

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 64.43علميمحمد ابراهيم محمد طه20905

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمحمد ابراهيم مراح حسيف20906

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.29تطبيقيمحمد ابراهيم مهدي حسين20907

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.14احيائيمحمد ابراهيم مهدي مصطفى20908

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.86علميمحمد ابراهيم نصيف جاسم20909

قسم التاريخ- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.86ادبيمحمد ابوبكر فليح حسن20910

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 58.43تطبيقيمحمد اثير قاسم محمد علي20911

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.00تطبيقيمحمد احسان حبيب ساهي20912

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.43تطبيقيمحمد احسان عبد الهادي حسن20913

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيمحمد احسان فريال لفته20914

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.43ادبيمحمد احسان وحيد محمد20915

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 60.43ادبيمحمد احمد ابراهيم عوض20916

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.57تطبيقيمحمد احمد اسعد عائد20917

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.71احيائيمحمد احمد اصغر سعيد20918

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 59.57احيائيمحمد احمد بزيع صوينان20919

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمحمد احمد جاسم محمد20920

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.00احيائيمحمد احمد جاسم محيميد20921

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.00ادبيمحمد احمد جلوب زيدان20922

866 من 634صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.43ادبيمحمد احمد جمعه محمود20923

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.29ادبيمحمد احمد جودي عبد االمير20924

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.57ادبيمحمد احمد حردان حسون20925

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيمحمد احمد حسن عسكر20926

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائيمحمد احمد حسين حسن20927

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيمحمد احمد حسين حمدان20928

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيمحمد احمد حسين طلب20929

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيمحمد احمد حنو سليمان20930

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 62.14تطبيقيمحمد احمد خالد داود20931

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00ادبيمحمد احمد خلف زامل20932

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29احيائيمحمد احمد خلف عسكر20933

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.00احيائيمحمد احمد خلف محمد20934

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29احيائيمحمد احمد خليل محمد20935

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 63.43ادبيمحمد احمد ذهيب هادي20936

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.29تطبيقيمحمد احمد رشيد محي الدين20937

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 78.86ادبيمحمد احمد سلطان احمد20938

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.29ادبيمحمد احمد شاكر الجبوري20939

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيمحمد احمد شحاذة مشرف20940

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57تطبيقيمحمد احمد شريف عبيد20941

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 62.29ادبيمحمد احمد شوكان مخلف20942

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميمحمد احمد صابر سعدهللا20943

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86احيائيمحمد احمد صابر محسن20944

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 70.43ادبيمحمد احمد صالل ابوالميخ20945

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.00تطبيقيمحمد احمد صالل عبود20946

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيمحمد احمد طه محمود20947

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14تطبيقيمحمد احمد عبد الحسين خليل20948

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.71ادبيمحمد احمد عبداالمير قاسم20949

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيمحمد احمد عبدهللا مطر20950

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 72.43احيائيمحمد احمد عبدالمجيد عبدالحميد20951

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.71ادبيمحمد احمد عبيد خليف20952

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيمحمد احمد عزران طاهر20953

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00تطبيقيمحمد احمد عطية محسن20954

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57تطبيقيمحمد احمد علي جعفر20955

866 من 635صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيمحمد احمد علي حسين20956

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 89.29احيائيمحمد احمد فاضل عبيس20957

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29تطبيقيمحمد احمد قاسم حنون20958

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.86احيائيمحمد احمد كاطع عبد السادة20959

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 90.86احيائيمحمد احمد كاظم عبد20960

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.71ادبيمحمد احمد كريم كاظم20961

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.71ادبيمحمد احمد ماهود منصور20962

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.00احيائيمحمد احمد محمد اسماعيل20963

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمحمد احمد محمد خلف20964

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيمحمد احمد محمد شهوار20965

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائيمحمد احمد محمد صالح20966

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.43ادبيمحمد احمد محمد عابد20967

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.00تطبيقيمحمد احمد محمد عبد20968

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 65.29ادبيمحمد احمد محمود خلف20969

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.71ادبيمحمد احمد محمود عبيد20970

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علميمحمد احمد محمود نصار20971

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيمحمد احمد مطر صالح20972

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 67.57ادبيمحمد احمد ميرزا محمد20973

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيمحمد احمد ناجي صادق20974

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.43احيائيمحمد احمد نصيف جاسم20975

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.86احيائيمحمد احمد نعمه عباس20976

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71تطبيقيمحمد احمد ياسين حمد20977

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.29احيائيمحمد احمد ياسين سليمان20978

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمحمد احمود عبيد داود20979

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.43احيائيمحمد احميد نجم كروت20980

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمحمد اخميس مطر عسكر20981

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.86ادبيمحمد ادريس عزيز صمد20982

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 95.57علميمحمد ارشد كاظم محمد20983

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.29علميمحمد اركان سبتي شنان20984

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.57تطبيقيمحمد اركان عايد فليح20985

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 65.57احيائيمحمد اركان عبدالرحمن كاظم20986

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبيمحمد ازاد محمد علي20987

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيمحمد ازاد نجم علي20988
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.14احيائيمحمد اسعد احمد يوسف20989

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيمحمد اسعد خضير عليوي20990

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 85.43علميمحمد اسعد هيشان واعي20991

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57تطبيقيمحمد اسماعيل ابراهيم عباس20992

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.29احيائيمحمد اسماعيل ابراهيم علي20993

قسم التقنيات الكهربائية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.86تطبيقيمحمد اسماعيل ابو شوك االحيمر20994

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86علميمحمد اسماعيل احمد رمضان20995

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 67.57علميمحمد اسماعيل خلف حمد20996

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29ادبيمحمد اسماعيل عبود عميري20997

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبيمحمد اسماعيل علي عبد محمود20998

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيمحمد اسماعيل كاظم علي20999

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيمحمد اسماعيل محسن خلف21000

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.00تطبيقيمحمد اسماعيل ناصر اسماعيل21001

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.00احيائيمحمد اسوس نوري محمد21002

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 73.86احيائيمحمد اكرم ابراهيم محمد21003

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.29علميمحمد اكرم رجب حسن21004

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.29احيائيمحمد اكرم رعيد دواي21005

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 58.00علميمحمد اكرم عادل عبد21006

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.57تطبيقيمحمد اكرم عبدالرزاق عبدالحسن21007

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.71ادبيمحمد اكرم عبدالكريم سعيد21008

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.00احيائيمحمد اكرم محمد حسن21009

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.29احيائيمحمد اكرم يوسف خلف21010

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميمحمد اكريم اشبيب مريح21011

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.43احيائيمحمد اكشيش والي نعيمه21012

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيمحمد اكو اسعد امين21013

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيمحمد الباقر حافظ مجيد هاشم21014

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.14تطبيقيمحمد الباقر خالد باقر عبود21015

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائيمحمد الباقر خالد ناصر حسين21016

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 79.00تطبيقيمحمد الباقر شالل عبد خميس21017

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.29احيائيمحمد الباقر علي عبد علي جريد21018

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.43احيائيمحمد الباقر ماجد اسماعيل جاسم21019

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 69.71تطبيقيمحمد الباقر مكي نوري حسن21020

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43احيائيمحمد الجواد احمد جواد عزيز21021
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.57ادبيمحمد الجواد حيدر محمد رضا اسماعيل21022

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة بابل 65.29تطبيقيمحمد الجواد رياض نجم عنتر21023

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.71تطبيقيمحمد الجواد صادق قاسم اسحاق21024

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.29تطبيقيمحمد الحبيب جاسم علك شهاب21025

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.00ادبيمحمد الراوي عبدالرزاق عايد21026

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيمحمد الصادق عبدهللا محمد عبدهللا21027

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.29احيائيمحمد الصادق عالء الدين عبد السادة ناصر21028

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.86علميمحمد المصطفى رمزي مصطفى كمال محمد امين21029

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 59.57تطبيقيمحمد المصطفى روضان عبد الكاظم حسن21030

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57ادبيمحمد المصطفى ستار جبار محمد21031

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 68.86احيائيمحمد المصطفى عادل عبد سلمان21032

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيمحمد المنتظر حسين برغوث ناصح21033

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 66.14علميمحمد المهدي باسم محمد وداعه21034

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.14تطبيقيمحمد المهدي حمزه كاظم لفته21035

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.00تطبيقيمحمد المهدي ضياء غضبان ثامر21036

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.00تطبيقيمحمد المهدي نبيل علي حسين21037

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 88.29احيائيمحمد الهام نورالدين عزالدين21038

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيمحمد الياس حسن خلف21039

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.86ادبيمحمد اموري صالح عويد21040

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86تطبيقيمحمد امير جاسم محمد21041

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.86تطبيقيمحمد امين جبار امين21042

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.29تطبيقيمحمد امين حميد جودة21043

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.57تطبيقيمحمد امين عبدالصاحب منشد21044

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيمحمد امين محمد عبد21045

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 80.57علميمحمد انور جبار محمدعلي21046

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.57علميمحمد انور حسن شكر21047

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.57احيائيمحمد اوزجان وهبي احمد21048

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 68.00علميمحمد اياد رحيم محمد حسن21049

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيمحمد اياد عبد المهدي محسن21050

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.42احيائيمحمد اياد عبداالمير مهدي21051

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.14احيائيمحمد اياد عبدالقادر امين21052

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 70.43تطبيقيمحمد اياد كاظم عيدان21053

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.14احيائيمحمد اياد كامل شامل21054
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 92.14علميمحمد أبراهيم اسماعيل حسين21055

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14تطبيقيمحمد أحمد حسين جابر21056

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيمحمد أسعد رحمان غضبان21057

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.71تطبيقيمحمد أمجد علي حبش21058

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيمحمد أمين عبدالواحد عواد21059

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.14علميمحمد أياد قاسم محسن21060

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 83.43احيائيمحمد باسم ابراهيم هاشم21061

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86تطبيقيمحمد باسم خصاف صالح21062

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميمحمد باسم رحيم اسماعيل21063

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.43تطبيقيمحمد باسم محمد شاكر21064

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.71ادبيمحمد باسم محمد فضاله21065

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.14ادبيمحمد باسم محمد محمود21066

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86ادبيمحمد باسم هاشم مندول21067

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 74.43تطبيقيمحمد باقر احمد عبد الرحيم حسين21068

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 64.14علميمحمد باقر جابر خليل شبيب21069

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 67.71علميمحمد باقر جاسم كاظم شرقي21070

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.86ادبيمحمد باقر جبار جبر رسن21071

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 62.00تطبيقيمحمد باقر جعفر محمد21072

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.00احيائيمحمد باقر جالل احمد نصار21073

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.86تطبيقيمحمد باقر حسن دخن رهش21074

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.43علميمحمد باقر حسين علي ضايف21075

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.86ادبيمحمد باقر حيدر حسن محسن21076

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86احيائيمحمد باقر رعد سعدون جواد21077

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.57تطبيقيمحمد باقر رعد كاظم حسن21078

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 72.14ادبيمحمد باقر سامي خلف حمود21079

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.86تطبيقيمحمد باقر سلمان مشتت عليوي21080

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.43تطبيقيمحمد باقر عباس علي سيد21081

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.43ادبيمحمد باقر عطشان سلطان21082

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علميمحمد باقر علي سعد شمخي21083

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 72.00تطبيقيمحمد باقر علي عبد الحسين شنته21084

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيمحمد باقر علي قاسم جمعه21085

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 58.57ادبيمحمد باقر محمد وادي21086

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 83.86علميمحمد باقر منذر جابر محسن21087

866 من 639صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.43علميمحمد باقر يحيى موسى21088

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71علميمحمد باهر محمدرضا مهدي21089

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 63.57ادبيمحمد بدر عبدهللا عبدالوهاب21090

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.43تطبيقيمحمد بدران علي بدران21091

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيمحمد بدري جاسم علي21092

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.00تطبيقيمحمد برزان سلمان حمد21093

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86احيائيمحمد بسام حمان حسين21094

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 68.71تطبيقيمحمد بسام هاشم سعدون21095

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 64.00تطبيقيمحمد بشار عبدالكريم توفيق21096

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علميمحمد بشير خضير عباس21097

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 89.29احيائيمحمد بشير زايد خلف21098

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.71تطبيقيمحمد بشير طالب هاشم21099

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 64.29احيائيمحمد بشير كريم محسن21100

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.57ادبيمحمد بشير محمد علي21101

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.86تطبيقيمحمد بكر ابراهيم محمد21102

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.29تطبيقيمحمد بكر محمود عزيز21103

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.86تطبيقيمحمد بالل سامي سلمان21104

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.71احيائيمحمد بالل عبد الجبار عبد الرزاق21105

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.14ادبيمحمد بندر سكران سلمان21106

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.14احيائيمحمد بهاء محمد غليب21107

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.00ادبيمحمد بهجت غني قهار21108

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمحمد تحسين حمود مانع21109

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.00علميمحمد تحسين سهيل نجم21110

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيمحمد تركي ابراهيم سموم21111

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.14احيائيمحمد تركي جاسم بردان21112

قسم انظمة شبكات الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 68.00علميمحمد تركي جداح خربيط21113

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبيمحمد تركي حسن عزيز21114

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.29تطبيقيمحمد تقي بالسم داخل رشيد21115

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00علميمحمد تقي حيدر سريح محمد21116

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.00تطبيقيمحمد تقي خالد عبد القادر مريهج21117

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.86احيائيمحمد تقي رجاء بادي وادي21118

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.14علميمحمد تقي سعد فالح جاسم21119

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.57ادبيمحمد تقي سماء جابر نعمه21120

866 من 640صفحة 
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عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.57ادبيمحمد تقي صادق محيسن شبيب21121

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيمحمد تقي علي طراد معاون21122

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.14ادبيمحمد توفيق عيسى فرج21123

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.86تطبيقيمحمد توفيق هندي سلبوح21124

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيمحمد ثابت جفات كاظم21125

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 74.43احيائيمحمد ثامر حسن سبتي21126

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 84.86علميمحمد ثامر داود زبالة21127

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.29احيائيمحمد ثامر عبد الستار مهدي21128

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.14ادبيمحمد ثامر عزت احمد21129

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.29ادبيمحمد ثاير زبار مظهور21130

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمحمد ثائر جواد كاظم21131

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14احيائيمحمد ثائر علي مطلق21132

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 61.71تطبيقيمحمد ثائر محمد يحيى21133

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 87.71احيائيمحمد ثقيف ياسين مكي21134

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57تطبيقيمحمد جابر رضا حسن21135

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمحمد جابر عبيد غضيب21136

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 75.00احيائيمحمد جابر كاظم جواد21137

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.43احيائيمحمد جابر ناصر حسين21138

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.29ادبيمحمد جابر ياسين مظلوم21139

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.43ادبيمحمد جاسب صاحب سبع21140

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 62.57ادبيمحمد جاسب عبدالحسين صيهود21141

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمحمد جاسب ياسر حسن21142

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.14تطبيقيمحمد جاسم ابراهيم صالح21143

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29ادبيمحمد جاسم احمد حساني21144

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 62.71علميمحمد جاسم جبر سعد21145

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 83.43ادبيمحمد جاسم حسين جواد21146

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمحمد جاسم حمزه خواف21147

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.71ادبيمحمد جاسم حميد مشحوت21148

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 66.14ادبيمحمد جاسم شحاذه حسين21149

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71احيائيمحمد جاسم عبدالحسين صعيو21150

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 74.86ادبيمحمد جاسم عبدهللا صالح21151

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.71ادبيمحمد جاسم عبود فرج21152

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57تطبيقيمحمد جاسم عطشان سنيد21153

866 من 641صفحة 
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قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.57ادبيمحمد جاسم علي خلف21154

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.14ادبيمحمد جاسم كاظم صانت21155

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.57ادبيمحمد جاسم كاظم علي21156

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.43احيائيمحمد جاسم كامل حمد21157

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيمحمد جاسم محسن دهش21158

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.14احيائيمحمد جاسم محمد اسماعيل21159

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.14علميمحمد جاسم محمد جاسم21160

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.57احيائيمحمد جاسم محمد حاجم21161

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.57ادبيمحمد جاسم محمد خضير21162

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.43علميمحمد جاسم محمد خلف21163

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 71.71ادبيمحمد جاسم محمد خماط21164

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.86احيائيمحمد جاسم محمد دابي21165

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 78.71علميمحمد جاسم محمد داخل21166

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.29احيائيمحمد جاسم محمد راضي21167

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 68.00ادبيمحمد جاسم محمد سعيد21168

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.29احيائيمحمد جاسم محمد شليبه21169

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.00تطبيقيمحمد جاسم محمد عباس21170

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيمحمد جاسم محمد عبدهللا21171

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علميمحمد جاسم محمد عبدهللا21172

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.71تطبيقيمحمد جاسم محمد علي حسين21173

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.14ادبيمحمد جاسم محمد فاضل21174

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 59.71ادبيمحمد جاسم محمد كاظم21175

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.86احيائيمحمد جاسم محمد كردي21176

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 82.29علميمحمد جاسم محمد متعب21177

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.14ادبيمحمد جاسم محمد نايف21178

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيمحمد جاسم نعمه جريو21179

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.86ادبيمحمد جاسم ياس خضير21180

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 73.71احيائيمحمد جافل كميت جياد21181

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 77.29ادبيمحمد جبار تالي تقي21182

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71ادبيمحمد جبار حسن انماري21183

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29احيائيمحمد جبار خليل ملبس21184

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.14احيائيمحمد جبار عباس جعفر21185

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.29ادبيمحمد جبار عبد سلمان21186

866 من 642صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيمحمد جبار محسن مصاول21187

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيمحمد جبار محمد مفتن شاغي21188

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 63.86علميمحمد جبار مظلوم سلطان21189

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.43ادبيمحمد جبار مهدي جسام21190

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميمحمد جبار هاشم رسن21191

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيمحمد جبر محمد ابراهيم21192

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمحمد جبير اسماعيل مجبل21193

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29احيائيمحمد جبير قاطع عباس21194

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.71ادبيمحمد جخيور شليوط نصير21195

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57احيائيمحمد جعفر زهرون عبد21196

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.57علميمحمد جعفر سلطان شرماهي21197

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.71علميمحمد جعفر صبيح حميد حسين21198

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.29احيائيمحمد جعفر عبدمهدي صالح21199

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.14علميمحمد جعفر عذافه كعيد21200

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.00احيائيمحمد جعفر محمد راشد21201

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.29احيائيمحمد جالب كاطع جاسم21202

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمحمد جالل رحمان علي21203

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.00احيائيمحمد جالل محمد صالح محمد امين21204

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.86ادبيمحمد جليل ابراهيم طه21205

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيمحمد جليل عثمان علي21206

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيمحمد جمال جاسم داود21207

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.57ادبيمحمد جمال غضبان حميدي21208

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.57تطبيقيمحمد جمال مصطفى محمد21209

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.71احيائيمحمد جمال مولود ياس21210

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.86علميمحمد جمعة حسن جمعة21211

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 71.14علميمحمد جمعة شياع خليفة21212

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيمحمد جمعه ابراهيم مصطفى21213

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.71تطبيقيمحمد جمعه عسكر واحد21214

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيمحمد جمهور هادي علوان21215

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيمحمد جميل عاشور هليل21216

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.14تطبيقيمحمد جميل عباس حسين21217

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 77.00احيائيمحمد جميل عبدالحسن جابر21218

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 63.86تطبيقيمحمد جميل محمد الشمري21219

866 من 643صفحة 
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.86ادبيمحمد جميل محيميد عبدالحسين21220

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.57تطبيقيمحمد جهاد عبدالعالي معتوك21221

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيمحمد جهاد محمد اسد21222

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 66.00ادبيمحمد جواد حلبوت عاكول21223

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علميمحمد جواد شري بدر21224

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.00تطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم عباس21225

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.43احيائيمحمد جواد كاظم جابر21226

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00احيائيمحمد جواد كاظم زينل21227

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.71تطبيقيمحمد جواد كاظم سالم21228

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيمحمد جواد كاظم عبيد21229

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.57تطبيقيمحمد جواد كاظم علي21230

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.00ادبيمحمد جواد نعمه عبدعلي21231

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.00تطبيقيمحمد جوده بشير شياع21232

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29تطبيقيمحمد جوهر غريب فرج21233

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43احيائيمحمد جويد كاظم وناس21234

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 82.86احيائيمحمد حاتم احمد حامد حميد21235

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00علميمحمد حاتم جهاد عناد21236

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71احيائيمحمد حاتم خلف عبدالرحمن21237

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقيمحمد حاتم طاهر عبد هللا21238

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيمحمد حاتم عادل احمد21239

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيمحمد حاتم فيصل شمخي21240

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 67.14احيائيمحمد حاتم محمود عبطان21241

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71احيائيمحمد حاتم مشعل عبدهللا21242

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.14احيائيمحمد حازم سعدهللا خضر21243

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيمحمد حازم عبد المجيد رشيد21244

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 79.14احيائيمحمد حاضر دخيل عبد21245

قسم التقنيات الكهربائية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.71تطبيقيمحمد حاضر محمد خلف21246

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 60.14علميمحمد حافظ احمد ابراهيم21247

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 73.14ادبيمحمد حامد جالل عارف21248

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 75.86احيائيمحمد حامد شهاب عبطان21249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.86ادبيمحمد حامد شويح هجول21250

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيمحمد حامد صاحب ثعبان21251

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.71علميمحمد حامد فرحان ذياب21252

866 من 644صفحة 
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.71تطبيقيمحمد حامد قاسم مجيد21253

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمحمد حامد محمد ابراهيم21254

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 86.57علميمحمد حامد نهر بالل21255

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 58.71علميمحمد حاوي جمعه محمد21256

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 65.71ادبيمحمد حائف حسين عباس21257

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.00علميمحمد حسام الدين محمد حمو21258

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمحمد حسام عبدالمطلب علوان21259

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.86تطبيقيمحمد حسان احمد حسن21260

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيمحمد حسب عبد الكاظم عجمي21261

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.14تطبيقيمحمد حسن احمد عبد الرضا مكي21262

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيمحمد حسن الياس احمد21263

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.14ادبيمحمد حسن جابر رديد21264

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 62.00ادبيمحمد حسن جاسم ابراهيم21265

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57تطبيقيمحمد حسن جاسم جوال حسون21266

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.57ادبيمحمد حسن جبار حسون21267

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 88.43احيائيمحمد حسن جميل حمو21268

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميمحمد حسن حقي ولي21269

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيمحمد حسن خلف محمد21270

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86تطبيقيمحمد حسن راهي عبود21271

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.71احيائيمحمد حسن سعيد حسين21272

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.43احيائيمحمد حسن سفر رشيد21273

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 74.43ادبيمحمد حسن سلمان عبود21274

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 61.00ادبيمحمد حسن شنان طرهيل21275

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 81.29ادبيمحمد حسن شهاب احمد21276

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.71علميمحمد حسن عبد عباس21277

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 68.00ادبيمحمد حسن عبد عويد21278

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 60.43ادبيمحمد حسن عبد ياسر21279

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.71احيائيمحمد حسن عبدالرحمن محيسن مري21280

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 63.14تطبيقيمحمد حسن عبيد وحيد21281

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.43تطبيقيمحمد حسن عطيه حسين21282

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.00تطبيقيمحمد حسن علي عباس21283

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86احيائيمحمد حسن عنيد عيالن21284

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.71احيائيمحمد حسن عيدان عبد الساده21285

866 من 645صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.14ادبيمحمد حسن محمد جواد21286

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمحمد حسن محمد صالح حسن21287

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيمحمد حسن محمدرضا محمد علي21288

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.26علميمحمد حسن محمود عبد21289

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.57تطبيقيمحمد حسن محيسن عبيد21290

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.43ادبيمحمد حسن مظهور حمود21291

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 70.57علميمحمد حسن ناصر حسين21292

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيمحمد حسن هادي كاظم21293

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.29احيائيمحمد حسن هادي ناجي21294

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.29علميمحمد حسن يعكوب عطيه21295

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.71احيائيمحمد حسون نعيمه جياد21296

عام- كلية القانون - جامعة واسط 67.43علميمحمد حسين احمد حسين عبد الحسن21297

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.14ادبيمحمد حسين احمد ساجت21298

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.00احيائيمحمد حسين انور علوان21299

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.71ادبيمحمد حسين ثجيل طاهر21300

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.00تطبيقيمحمد حسين جابر بخيت21301

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيمحمد حسين جاسم نعمه21302

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.29ادبيمحمد حسين جبار بشير21303

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة بابل 65.71علميمحمد حسين جفات خليف21304

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43احيائيمحمد حسين جفات كروان21305

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.71علميمحمد حسين جمعة ياسين21306

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.29ادبيمحمد حسين جواد خلف21307

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 76.29ادبيمحمد حسين حاتم ميران21308

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.57احيائيمحمد حسين حسن خلف21309

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيمحمد حسين حسن عباس21310

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 74.14علميمحمد حسين حمزه مشعان21311

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.00احيائيمحمد حسين حمزه هادي فضل21312

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيمحمد حسين حنون شكبان21313

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائيمحمد حسين رضيوي فياض21314

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.29تطبيقيمحمد حسين زينل خلف21315

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.00احيائيمحمد حسين ستار جبار هادي21316

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.71ادبيمحمد حسين ستار فاخر21317

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيمحمد حسين صالل عبد21318

866 من 646صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.14ادبيمحمد حسين طاهر لفته21319

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 64.71ادبيمحمد حسين طوير خضير21320

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43احيائيمحمد حسين عباس عبد راضي21321

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29تطبيقيمحمد حسين عبد الشهيد عبدهللا21322

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمحمد حسين عبدالرضا عمير21323

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 73.14احيائيمحمد حسين عبدالعال عبدمسلم علي21324

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.86ادبيمحمد حسين عبدهللا معيلي21325

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.57تطبيقيمحمد حسين عبدعلي رسن21326

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيمحمد حسين عزيز حسن21327

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.43ادبيمحمد حسين علوان نوري21328

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.43احيائيمحمد حسين علي حسين21329

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14تطبيقيمحمد حسين علي حمود21330

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.43ادبيمحمد حسين علي عباس21331

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيمحمد حسين علي غالي21332

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.14تطبيقيمحمد حسين علي كاظم21333

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.29تطبيقيمحمد حسين علي محسن21334

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.86ادبيمحمد حسين عيدان عبدزيد21335

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.00تطبيقيمحمد حسين فرحان محيسن21336

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيمحمد حسين كاظم عاشور21337

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71احيائيمحمد حسين كاظم عباس21338

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.14ادبيمحمد حسين كريم محمد21339

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.00تطبيقيمحمد حسين مجيد عبد21340

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.00احيائيمحمد حسين محسن حنون عبدالحسين21341

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميمحمد حسين محمد جبار نايف21342

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.43احيائيمحمد حسين محمد حبوب21343

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيمحمد حسين مدلول شيال21344

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 66.00ادبيمحمد حسين مطر خشم21345

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.29احيائيمحمد حسين مظلوم علوان21346

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 66.86علميمحمد حقي اسماعيل داود21347

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.29علميمحمد حقي اسماعيل غني21348

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيمحمد حقي اسماعيل فارس21349

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.43ادبيمحمد حكمت سالم فياض21350

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيمحمد حكمت فرج ثابت21351

866 من 647صفحة 
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قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.86تطبيقيمحمد حكيم عبد الصاحب كاطع21352

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.86تطبيقيمحمد حكيم عالوي جاسم21353

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 68.86تطبيقيمحمد حليم سالم الزم21354

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيمحمد حمادي حسين حرحوت21355

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيمحمد حمد حسين احمد21356

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيمحمد حمد خشمان محمد21357

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 71.71احيائيمحمد حمد خلف خميس21358

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.86ادبيمحمد حمد عبدالرحمن محمد21359

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 70.71علميمحمد حمد محمود احمد21360

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 93.71علميمحمد حمدان شرهان السعد21361

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.29احيائيمحمد حمدو حماده حمدو21362

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيمحمد حمزه احمد جاسم21363

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.71علميمحمد حمزه عبد االئمه كاظم21364

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.57تطبيقيمحمد حمزه عبس طاهر21365

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.14احيائيمحمد حمزه فاهم عباس21366

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيمحمد حمزه كطوف صدام21367

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 86.71علميمحمد حمزه مكث كزار21368

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86تطبيقيمحمد حمود جادهللا حسين21369

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14ادبيمحمد حمود جاسم خضير21370

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.57تطبيقيمحمد حمود خلف محمد21371

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 66.67ادبيمحمد حمود دخيل محمد21372

قسم البيئة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.86علميمحمد حمود مولى عبد السيد21373

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.00تطبيقيمحمد حمود ناصر حسون21374

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.43علميمحمد حميد ابراهيم حنديس21375

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.57احيائيمحمد حميد رسن عالوي21376

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.43تطبيقيمحمد حميد سليمان عبد21377

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 64.86علميمحمد حميد سويد ناطور21378

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.14ادبيمحمد حميد شاكر الطيف21379

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 67.71ادبيمحمد حميد عبد الحسن عباس21380

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 86.29احيائيمحمد حميد عبد المجيد نصر21381

عام- كلية القانون - جامعة واسط 64.43ادبيمحمد حميد عبد جابر21382

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيمحمد حميد محمد زوراو21383

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.86تطبيقيمحمد حميد منشد سلطان21384

866 من 648صفحة 
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14احيائيمحمد حميد ناصر مطر21385

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.14علميمحمد حميد نعمه صالح21386

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 83.86علميمحمد حميد هاشم شمخي21387

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 78.14ادبيمحمد حنظل مرود غاوي21388

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 81.00علميمحمد حواس عواد ابراهيم21389

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.00تطبيقيمحمد حيدر جاسم حمود21390

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 91.86احيائيمحمد حيدر جعفر مهدي21391

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 74.14احيائيمحمد حيدر حميد علي21392

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيمحمد حيدر زيدان عباس21393

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 73.00احيائيمحمد حيدر سهر نعيمة21394

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.00تطبيقيمحمد حيدر طالب نور21395

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيمحمد حيدر عبدالحسين عبدالعباس21396

عام- كلية القانون - جامعة بابل 66.71احيائيمحمد حيدر عبدالخالق محمد21397

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 61.29احيائيمحمد حيدر عوده كاظم21398

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائيمحمد حيدر فخري جاسم21399

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.86تطبيقيمحمد حيدر قاسم لفته21400

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 68.14تطبيقيمحمد حيدر محمد احمد21401

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.43ادبيمحمد خالد ابراهيم سعيد21402

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.86احيائيمحمد خالد صالح الدين حكيم21403

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 69.57ادبيمحمد خالد عبد الرزاق ياسين21404

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 67.86احيائيمحمد خالد عبد العزيز محمد21405

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.57تطبيقيمحمد خالد عبد مسلم رحيم21406

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.00ادبيمحمد خالد عبدالسادة حميد21407

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 80.00احيائيمحمد خالد عجاج كريم21408

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.57احيائيمحمد خالد غانم داؤد21409

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00ادبيمحمد خالد محمد ابراهيم21410

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 64.14تطبيقيمحمد خالد محمد حسين21411

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43ادبيمحمد خالد محمد عبد الباقي21412

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 60.29علميمحمد خالد محمد مزعل21413

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيمحمد خالد ناظم شريمص21414

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29تطبيقيمحمد خالد ناهض الكعبي21415

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 60.14علميمحمد خالد نعمان حسن21416

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.71احيائيمحمد خالد وليد ابراهيم21417

866 من 649صفحة 
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قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 61.43تطبيقيمحمد خزعل طاهر غالم21418

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 58.29ادبيمحمد خزعل عبدهللا صالح21419

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.43ادبيمحمد خضر ابراهيم يونس21420

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.00علميمحمد خضر بجاي راهي21421

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيمحمد خضر محمد زيدان21422

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.43علميمحمد خضير عباس حمدان21423

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 81.57علميمحمد خضير علي فيروز21424

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.43علميمحمد خضير علي ناصر21425

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 63.00ادبيمحمد خضير يونس فزع21426

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43تطبيقيمحمد خطاب محمود محمد21427

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.71ادبيمحمد خلف حمد حسين21428

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 91.29احيائيمحمد خلف حيالن شويرد21429

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيمحمد خلف خضر خليف21430

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميمحمد خلف محمد رميض21431

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14احيائيمحمد خلف محمد شويش21432

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 80.57علميمحمد خلف نجم عبدهللا21433

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 65.57ادبيمحمد خليف حرب محمد21434

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.86ادبيمحمد خليف عماش طلك21435

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمحمد خليل ابراهيم حمدان21436

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 78.71ادبيمحمد خليل ابراهيم حميدي21437

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29علميمحمد خليل ابراهيم غفور21438

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.29تطبيقيمحمد خليل ابراهيم محمد21439

قسم الشبكات- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 76.00علميمحمد خليل ابراهيم محمدعلي21440

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.00تطبيقيمحمد خليل اسماعيل الياس21441

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 60.86ادبيمحمد خليل جواد كاظم21442

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.43علميمحمد خليل حبش علي21443

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيمحمد خليل سلمان جاسم21444

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71علميمحمد خليل عبد خلف21445

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 66.57ادبيمحمد خليل كريم خميس21446

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 68.71ادبيمحمد خليل مجيد حميد21447

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيمحمد خليل محمد خليل21448

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيمحمد خليل هادي ريكان21449

قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.14علميمحمد خميس جدعان عبد هللا21450

866 من 650صفحة 
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.71ادبيمحمد خميس غازي خلف21451

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميمحمد خميس فياض علي21452

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.57تطبيقيمحمد خير هللا عبد الزهرة الدراجي21453

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.71علميمحمد خير هللا عالل زاير21454

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.14ادبيمحمد خيرهللا مزبان حسن21455

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.00تطبيقيمحمد خيري مكي مهوس21456

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيمحمد داخل عبدالكاظم جابر21457

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57تطبيقيمحمد داود حسين علي21458

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيمحمد داود سلمان صالح21459

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 60.14تطبيقيمحمد داود سلمان صباح21460

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 73.86ادبيمحمد داود سلمان مزبان21461

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمحمد داود غانم محمد21462

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 91.14احيائيمحمد درويش ضويحي عيسى21463

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائيمحمد راشد حامد طالب21464

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.29تطبيقيمحمد راضي جعاز كطوف21465

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.86تطبيقيمحمد راضي صاحب خريبط21466

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.29احيائيمحمد راضي مجيد خشيم21467

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 64.29احيائيمحمد راغب ياسين محمد21468

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.14احيائيمحمد رافد حامد علي عباس21469

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.29احيائيمحمد رافع عباس علي21470

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمحمد رامي ذنون عبد الرحمن21471

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.00ادبيمحمد رامي عزيز نايل21472

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.00علميمحمد رائد جاسم علوان21473

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 84.14تطبيقيمحمد رائد جلوب محمد21474

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمحمد رائد حميد احمد21475

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 79.57ادبيمحمد رائد عبد الحميد جاسم21476

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 75.57تطبيقيمحمد رائد يوسف طه21477

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيمحمد ربيع اسماعيل ابراهيم21478

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.71ادبيمحمد رجب خطاب مرعي21479

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29علميمحمد رجب محمدعلي خضر21480

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57احيائيمحمد رحمان عبد الحمزه رويعي21481

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.86علميمحمد رحمن خضير حسين21482

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيمحمد رحمن كامل عليوي21483

866 من 651صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.29تطبيقيمحمد رحيم بناوي صالح21484

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71تطبيقيمحمد رحيم حسن شكر21485

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.29تطبيقيمحمد رحيم خلف هليل21486

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.71تطبيقيمحمد رحيم شافي ماضي21487

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.14علميمحمد رحيم عبد رسن21488

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.29ادبيمحمد رحيم فرحان عناد21489

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.00ادبيمحمد رزاق حماده حميد21490

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.86تطبيقيمحمد رزاق حميد احمد21491

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.57علميمحمد رزاق شندخ جياد21492

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.00احيائيمحمد رزاق طالب كاظم21493

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيمحمد رزاق مظلوم طعمه21494

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86احيائيمحمد رزكار صالح درويش21495

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.71ادبيمحمد رسام محمد لطيف21496

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43ادبيمحمد رسول عبود علي21497

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.43ادبيمحمد رسول يوسف كزار21498

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 76.86احيائيمحمد رشدي محمد سعيد21499

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقيمحمد رشيد نصيف لطيف21500

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.14احيائيمحمد رضا ابراهيم عباس محمد21501

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.14احيائيمحمد رضا جاسم حرز21502

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 77.57تطبيقيمحمد رضا حسن صالح21503

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.86احيائيمحمد رضا حسن كاظم21504

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.71تطبيقيمحمد رضا حسين خليل21505

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.71احيائيمحمد رضا حيدر رضا محمد21506

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيمحمد رضا سالم عبدالزهرة مزيد21507

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 61.71احيائيمحمد رضا صعيو نايف21508

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيمحمد رضا طعمه مدلول21509

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 72.29تطبيقيمحمد رضا عبدللطيف خليل يوسف21510

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.00احيائيمحمد رضا فائز مرتضى محمد صادق21511

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيمحمد رضا قاسم محمد جبر21512

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.33علميمحمد رضا كريم حسن21513

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 66.00احيائيمحمد رعد ازاد عبدهللا21514

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.71ادبيمحمد رعد حسين محمد21515

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيمحمد رعد صالح حسن21516

866 من 652صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.29علميمحمد رعد عبدالستار رحيم21517

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.71تطبيقيمحمد رعد غريب حميدي21518

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 64.00تطبيقيمحمد رعد محمود حسن21519

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 70.29احيائيمحمد رعد محمود مهدي21520

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43ادبيمحمد رعد نجم عبدهللا21521

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.29تطبيقيمحمد رعد نعمة راضي21522

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 91.00علميمحمد رعدهللا ابراهيم عبدهللا21523

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.71احيائيمحمد رفعت محمدنور يعقوب21524

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.43ادبيمحمد رمضان حسن علي21525

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.00احيائيمحمد رمضان شاهين عزيز21526

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبيمحمد رمضان عطيه محمد21527

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 77.57علميمحمد رمضان علي سعيد21528

قسم المحاصيل الحقلية- كلية الزراعة - جامعة االنبار 60.43علميمحمد روضان نصيف جاسم21529

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.57احيائيمحمد روكان خضير حاسم21530

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.29ادبيمحمد رياض جواد عبدالكاظم21531

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00ادبيمحمد رياض داخل مؤنس21532

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14احيائيمحمد رياض راضي حبيب21533

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 66.57احيائيمحمد رياض رحيم طعيمه21534

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 87.57علميمحمد رياض عبد الحسن حمزة21535

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.71احيائيمحمد رياض غفوري محمد تقي21536

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.71تطبيقيمحمد رياض فياض عبد21537

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 76.00علميمحمد رياض محمد جاجان21538

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمحمد رياض محمد جوعان21539

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00ادبيمحمد رياض محمد حمدان21540

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.43تطبيقيمحمد رياض محمد سلومي21541

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 58.57تطبيقيمحمد رياض مراد عبداالمير21542

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.00ادبيمحمد رياض ناصر مهنا21543

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.29احيائيمحمد ريسان عبد جساب جبار21544

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيمحمد ريكان محمد جاسم21545

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 66.43علميمحمد زاحم ياسين حبيب21546

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 73.29علميمحمد زامل متعب شيخ21547

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.00احيائيمحمد زاهد حمد خاير21548

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائيمحمد زايد مشيط رطان21549

866 من 653صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.00تطبيقيمحمد زعالن بردان هالل21550

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 51.86تطبيقيمحمد زكي يحيى عبود21551

قسم البيئة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.86تطبيقيمحمد زهير ضمد سويد21552

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيمحمد زهير ناجي علي21553

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.43تطبيقيمحمد زهير نجم عبود21554

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.86تطبيقيمحمد زهير هادي عبدالرضا21555

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبيمحمد زياد اسود حسين21556

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 82.29احيائيمحمد زياد محي الدين حسن21557

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمحمد زيد سالم عبدهللا21558

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمحمد زيدان حلواص الكرعاوي21559

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.71احيائيمحمد زين العابدين عزالدين كرم21560

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.14ادبيمحمد زينل اسماعيل قاسم21561

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29تطبيقيمحمد ساجد صابر جاسم21562

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.29ادبيمحمد ساجد عبدهللا حسين21563

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.00ادبيمحمد ساعد توفيق محمود21564

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.86احيائيمحمد سالم احمد رسول21565

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.33علميمحمد سالم اسماعيل شيت21566

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.86احيائيمحمد سالم حسن عبد21567

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 74.43ادبيمحمد سالم حمد اسليم21568

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 63.43احيائيمحمد سالم خليفه جافل21569

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 60.43تطبيقيمحمد سالم ساجت عنزي21570

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.29احيائيمحمد سالم عبد الحسن السني21571

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمحمد سالم عبد بطوش21572

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.71ادبيمحمد سالم غازي مدلول21573

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.71علميمحمد سالم قوري جراد21574

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.29احيائيمحمد سالم محمود قنبر21575

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 71.43علميمحمد سالم ناصر حنظل21576

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيمحمد سالم نعمه حسون21577

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.00علميمحمد سالم نعيم عبيد21578

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.14تطبيقيمحمد سالم ياسين ليلي21579

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.00ادبيمحمد سالم يونس محمد المولى21580

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.86احيائيمحمد سامي حاشوش فرحان21581

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 71.71ادبيمحمد سامي صالح محمود21582

866 من 654صفحة 
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قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00علميمحمد سامي كبيح حسن21583

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.71احيائيمحمد سامي محمد احمد21584

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00تطبيقيمحمد سامي مردان عمر21585

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.14ادبيمحمد سامي مهدي صالح21586

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.71احيائيمحمد سبهان احمد خلف21587

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.43ادبيمحمد ستار جبار جاسم21588

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.14علميمحمد ستار جبار سعدون21589

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71احيائيمحمد ستار جبار قادر21590

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.43احيائيمحمد ستار جبار مريوش21591

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيمحمد ستار جمر عبد الحسن21592

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.71ادبيمحمد ستار طلب حسن21593

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 59.00ادبيمحمد ستار عبد عويد21594

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.00علميمحمد ستار كاظم معارج21595

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيمحمد ستار محسن اسماعيل21596

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86احيائيمحمد ستار محي الدين عزيز21597

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيمحمد سردار محمد سعيد21598

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 82.29علميمحمد سردار محمد نوري واحد21599

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.29تطبيقيمحمد سعد بهجت محمد21600

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.71تطبيقيمحمد سعد جميل حسين21601

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيمحمد سعد حميد سلطان21602

عام- كلية القانون - جامعة واسط 63.43ادبيمحمد سعد خلف عبدالحسين21603

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 64.71تطبيقيمحمد سعد خلفه حسن21604

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.71علميمحمد سعد صالح مهدي21605

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 63.00علميمحمد سعد عبد الهادي عباس21606

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.29تطبيقيمحمد سعد عبدالنبي فرج21607

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86تطبيقيمحمد سعد كاظم جالب21608

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمحمد سعد مالك حمزه21609

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.57تطبيقيمحمد سعد محمد احمد21610

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيمحمد سعد محمد شهاب21611

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 83.29علميمحمد سعد محمد ندا21612

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 85.57تطبيقيمحمد سعد محمدعلي محمدحسين21613

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00ادبيمحمد سعد مزهر جبر21614

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيمحمد سعد مصطفى عبيد21615

866 من 655صفحة 
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قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.29احيائيمحمد سعدون ثامر عريف21616

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29ادبيمحمد سعدون جعفر موسى21617

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.14علميمحمد سعدون صدام مذخور21618

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيمحمد سعدي بتال نايف21619

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 71.29ادبيمحمد سعدي شيت حمدان21620

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 77.00احيائيمحمد سعدي محمد احمد21621

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 81.57علميمحمد سعدي هاشم ناصر21622

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيمحمد سعيد بسام محمد سعيد جميل21623

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.29ادبيمحمد سعيد حميد رشيد21624

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيمحمد سعيد خطار عوده21625

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.43علميمحمد سعيد عمر فتاح21626

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيمحمد سعيد ياسر سايب21627

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.29علميمحمد سفاح شعيبث كعيد21628

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيمحمد سالم تاية محمد21629

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.86تطبيقيمحمد سالم جبر سلوم21630

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيمحمد سالم عبد الرزاق حسين21631

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.71ادبيمحمد سالم نعمه عبد21632

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 61.57تطبيقيمحمد سلطان حمدغريب عبدهللا21633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.29تطبيقيمحمد سلطان عبدهللا حسين21634

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57ادبيمحمد سلمان امطير اشالكه21635

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57تطبيقيمحمد سلمان جلود جابر21636

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 77.29علميمحمد سليم محمد جعفر صادق21637

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.43تطبيقيمحمد سليم مصحب محمد21638

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.29ادبيمحمد سليمان كامل سليمان21639

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.57احيائيمحمد سليمان مصطفى محمد21640

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.57تطبيقيمحمد سماح حميد عبود21641

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.43علميمحمد سمير عبدالعباس حاتم21642

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميمحمد سمير عبدالوهاب سلمان21643

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.00علميمحمد سوارا امين خورشيد21644

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 58.00احيائيمحمد سيروان عزالدين سعدون21645

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 58.71ادبيمحمد سيف الدين عبدالستار صادق21646

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.57تطبيقيمحمد شاكر رحيم علي21647

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.57تطبيقيمحمد شاكر سلمان عبد الرضا21648

866 من 656صفحة 
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قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.29تطبيقيمحمد شاكر صباح عبد21649

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 86.00تطبيقيمحمد شاكر عبدالحسين عبدالرضا21650

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.57علميمحمد شاكر عبود حسن21651

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.71ادبيمحمد شاكر علي عبدهللا21652

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.71تطبيقيمحمد شاكر محمود القريشي21653

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 65.43ادبيمحمد شاكر مطلك جاسم21654

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00تطبيقيمحمد شاكر مهدي صالح21655

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 89.86ادبيمحمد شاكر نعمه هاشم21656

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 75.43ادبيمحمد شامي حسن مفتن21657

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمحمد شايع عناد عفلوك21658

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.14علميمحمد شحاذه عطيه كريم21659

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.86علميمحمد شريف محمد حسن21660

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.86تطبيقيمحمد شعالن ديوان حسين21661

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيمحمد شعالن عبد الهادي عبد الحسين21662

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.43ادبيمحمد شكر محمود شيت21663

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.00احيائيمحمد شكري لطيف كريم21664

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.57احيائيمحمد شكيب نعمان عبدالعزيز21665

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.29احيائيمحمد شهاب احمد حبيب21666

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائيمحمد شهاب احمد غفور21667

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 64.71تطبيقيمحمد شهاب احمد محمد21668

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.14احيائيمحمد شهاب كاظم جراد21669

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57احيائيمحمد شهيد عبد حذيه21670

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 66.57ادبيمحمد شوقي حسين غضيب21671

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 68.17احيائيمحمد شوقي عبدالمجيد محمد21672

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 64.14ادبيمحمد شوقي يوسف نورمحمد21673

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.00احيائيمحمد شوكت سامي عبد21674

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيمحمد شيت خضير ويس21675

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.14احيائيمحمد شيرزاد حسين عبدهللا21676

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيمحمد شيرزاد مجيد كريم21677

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.86تطبيقيمحمد صاحب دهيم صاحب21678

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائيمحمد صادق جاسب نور حمودي21679

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.00تطبيقيمحمد صادق جبار عبد جبر21680

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.57احيائيمحمد صادق جمال محمد عبادي21681

866 من 657صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمحمد صادق حساوي ناهي21682

عام- كلية القانون - جامعة بابل 71.29احيائيمحمد صادق حسين عياش21683

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 71.86احيائيمحمد صادق خليف دلي حسين21684

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.29ادبيمحمد صادق سعد حسين21685

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيمحمد صادق صالح الدين شهاب حميدي21686

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيمحمد صادق قاسم عطيه عباس21687

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.71احيائيمحمد صادق كاظم عبد محمد21688

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.14ادبيمحمد صادق كصاب مهودر21689

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.86ادبيمحمد صادق كمر جلود21690

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00علميمحمد صادق مجيد عبد الرضا21691

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.29تطبيقيمحمد صادق محسن حاتم محان21692

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.86احيائيمحمد صادق مشعل عباس21693

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57تطبيقيمحمد صادق ميثم ثامر صالح21694

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 63.71ادبيمحمد صافي حجاب غربي21695

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 74.43تطبيقيمحمد صالح احمد عليوي21696

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.14ادبيمحمد صالح جاسم محمد21697

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 58.86تطبيقيمحمد صالح حسين علي21698

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.14ادبيمحمد صالح حماد مهيدي21699

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.86تطبيقيمحمد صالح حمش صالح21700

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.43ادبيمحمد صالح حواس خلف21701

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 92.57علميمحمد صالح عذاب حمود21702

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 67.57ادبيمحمد صالح عكاب يوسف21703

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.29علميمحمد صالح غزال عواد21704

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 60.00تطبيقيمحمد صالح قاسم حسن21705

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.57ادبيمحمد صالح قوري كريم21706

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.29تطبيقيمحمد صالح كاظم جبر21707

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 71.00ادبيمحمد صالح محمد طعمه21708

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.43احيائيمحمد صالح محمود احمد21709

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.57احيائيمحمد صالح مهدي صالح21710

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمحمد صالح مهدي عواد21711

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمحمد صالح مهدي قادر21712

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 61.43ادبيمحمد صالح هادي لفته21713

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 76.71ادبيمحمد صالح يونس حسن21714

866 من 658صفحة 
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.86ادبيمحمد صائب سلمان امين21715

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.14احيائيمحمد صباح ابراهيم حسين21716

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43علميمحمد صباح احمد محمد21717

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.14ادبيمحمد صباح جابر عبد21718

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيمحمد صباح جريود محمد21719

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.71ادبيمحمد صباح حسين رمان21720

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيمحمد صباح حسين مناحي21721

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 60.57تطبيقيمحمد صباح خليفه حماد21722

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 60.57ادبيمحمد صباح عبد العباس خضير21723

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.14ادبيمحمد صباح عبيد طراد21724

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86تطبيقيمحمد صباح علي حسين21725

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00تطبيقيمحمد صباح علي محمد21726

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.57علميمحمد صباح فليح خليفه21727

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.29ادبيمحمد صباح فيصل احمد21728

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيمحمد صباح محمد خزام21729

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 70.00تطبيقيمحمد صباح محمد منصور21730

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمحمد صباح مصطفى حسن21731

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 67.00ادبيمحمد صبار رزيج بداع21732

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيمحمد صبحي حسن هاشم21733

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.29ادبيمحمد صبحي صبار خلف21734

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيمحمد صبحي عبد القادر محمد21735

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.14احيائيمحمد صبيح جهاد خافور21736

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.14علميمحمد صبيح محمود حسين21737

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيمحمد صبيح مطرود زغير21738

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمحمد صخر عيدان جليل21739

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيمحمد صدام حسين عبد21740

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.00ادبيمحمد صدام حسين محمد21741

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 62.43احيائيمحمد صدام حمد احمد21742

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.00تطبيقيمحمد صدام عريب زغير21743

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.14تطبيقيمحمد صدام كاظم خلف21744

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 83.29علميمحمد صديق حسن خلف21745

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.29احيائيمحمد صفاء جابر عبد21746

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.71احيائيمحمد صفاء سالم محمد21747

866 من 659صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة البصرة 69.86ادبيمحمد صفاء عبدالقادر حمود21748

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.57تطبيقيمحمد صفاء عبدالمطلب علي21749

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.71تطبيقيمحمد صفاء عدنان حسن21750

قسم التقنيات الميكانيكية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.43تطبيقيمحمد صفوان هشام عبدالعزيز21751

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيمحمد صفوك ضاري قدوري21752

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 75.29علميمحمد صفوك محمد فزع21753

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيمحمد صالح الدين محمد علي21754

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.14ادبيمحمد صالح حسن مخلف21755

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00احيائيمحمد صالح داود سلمان21756

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.43احيائيمحمد صالح صالح محمد امين21757

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.29علميمحمد صالح عبدهللا محمود21758

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيمحمد صالح عبيد فرحان21759

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.14تطبيقيمحمد صالح علي مطر21760

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.57علميمحمد صالح مخلف عيسى21761

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 66.71احيائيمحمد ضاحي صبيح شالكه21762

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.86علميمحمد ضياء حسين علي21763

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.29ادبيمحمد ضياء حسين علي21764

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.86تطبيقيمحمد ضياء خلف فليح21765

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيمحمد ضياء سعيد فرحان21766

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00علميمحمد ضياء سلمان داود21767

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 61.14تطبيقيمحمد ضياء عبدالدين عزيز21768

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.71ادبيمحمد ضياء عبيد حشيش21769

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 75.71احيائيمحمد ضياء هشام امجيبل ارحيم21770

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.57ادبيمحمد طارق حمزه عسكر21771

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمحمد طارق دهش محمد21772

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.14تطبيقيمحمد طارق يونس علي21773

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 92.29احيائيمحمد طالب امير عبد الحسين21774

قسم السياحة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 64.57علميمحمد طالب شلش جعفر21775

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.86ادبيمحمد طالب عباس عاشور21776

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.14تطبيقيمحمد طالب عباس عبد علي21777

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.14ادبيمحمد طالب عبد العزيز كيطان21778

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.00ادبيمحمد طالب عبود حسين21779

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.00علميمحمد طالب فرهان جسام21780
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عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 60.00علميمحمد طالب كاضم جواد21781

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.43احيائيمحمد طالب كاظم بدر21782

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 76.14احيائيمحمد طالب كاظم علي21783

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمحمد طالب كريم حسن21784

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 72.71علميمحمد طالب محمود شلش21785

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمحمد طالب محيسن صكر21786

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 93.00علميمحمد طالب مدلول جداوي21787

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 75.57علميمحمد طالب هنو لعيبي21788

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.14تطبيقيمحمد طالب ياس عباس21789

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.00احيائيمحمد طاهر جابر جاسم21790

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 62.43تطبيقيمحمد طاهر حسين مهدي21791

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.29تطبيقيمحمد طاهر محمد فرج21792

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.29علميمحمد طاهر مصطفى محمد21793

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيمحمد طاهر معجن طاهر21794

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71تطبيقيمحمد طعمة ضيدان خضير21795

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.14احيائيمحمد طالل احمد خضر21796

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.00ادبيمحمد طالل جليل خضر21797

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.00ادبيمحمد طالل علي عبدهللا21798

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيمحمد طالل محمد مراد21799

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيمحمد طالل نعمان محمد21800

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57احيائيمحمد طالل هادي محسن21801

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.14ادبيمحمد طلعت شريف عبدالرحمن21802

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيمحمد طه حسين عالوي21803

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 73.00احيائيمحمد طه عبد الكاظم عليوي21804

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيمحمد طه علي رضا محمد21805

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.43ادبيمحمد طه ياسين عباس21806

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 73.43تطبيقيمحمد عاجل غياض عطيه21807

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميمحمد عادل ابراهيم حسن21808

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.00علميمحمد عادل ادهم عيسى21809

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86تطبيقيمحمد عادل جمعه حسن21810

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيمحمد عادل حسن صابر21811

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29احيائيمحمد عادل شعالن رميض21812

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.57ادبيمحمد عادل عبد الرحمن عبدهللا21813
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.43ادبيمحمد عادل عبد الرزاق عبد هللا21814

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.14ادبيمحمد عادل عبدوش كاظم21815

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.86تطبيقيمحمد عادل غفوري علي21816

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86تطبيقيمحمد عادل فرحان عطا هللا21817

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيمحمد عادل محسن علوان21818

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.71ادبيمحمد عادل محمد محيسن21819

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.57ادبيمحمد عارف حسين محمد21820

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 69.00احيائيمحمد عارف عبدمسلم مخيف21821

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيمحمد عاطف عبدالمهدي زيارة21822

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.86احيائيمحمد عامر جابر مناتي21823

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29ادبيمحمد عامر جاسم محمد21824

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.43ادبيمحمد عامر جعفر عذاب21825

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 61.57ادبيمحمد عامر حكمت عبدالرزاق21826

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43تطبيقيمحمد عامر ريسان حمود21827

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 82.14احيائيمحمد عامر صالح عطا21828

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 53.43تطبيقيمحمد عامر عاصي سلمان21829

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.86ادبيمحمد عامر علي محمد21830

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 63.57تطبيقيمحمد عامر كامل علي21831

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 71.14علميمحمد عامر كريم محمد21832

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.57احيائيمحمد عامر هاشم حسين21833

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86ادبيمحمد عامر يونس صديق21834

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 71.00تطبيقيمحمد عايد صدار راضي21835

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.86ادبيمحمد عايد عطيه نجم21836

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.43ادبيمحمد عايد محمد عبد21837

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيمحمد عباس بدوي مسير21838

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29علميمحمد عباس بالش حنون21839

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.57تطبيقيمحمد عباس جواد كاظم21840

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.86تطبيقيمحمد عباس جوالن رشك21841

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.14تطبيقيمحمد عباس حافظ محمد21842

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.29احيائيمحمد عباس حسن شاني21843

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.29احيائيمحمد عباس حسين نعمه21844

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.14علميمحمد عباس داود سلمان21845

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00احيائيمحمد عباس دهام جلوب21846
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قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.14ادبيمحمد عباس سلمان عباس21847

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57تطبيقيمحمد عباس شكور عارف21848

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة بابل 71.14احيائيمحمد عباس عبد المجيد محمد جعفر21849

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 64.00علميمحمد عباس عبد مناتي21850

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميمحمد عباس عبدهللا عويد21851

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.57علميمحمد عباس علي غضبان21852

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 64.71احيائيمحمد عباس فاضل عباس21853

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71ادبيمحمد عباس فجر طارش21854

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 74.43ادبيمحمد عباس كريم حسين21855

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 59.71ادبيمحمد عباس لفته عجيل21856

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 72.43احيائيمحمد عباس مالك محمد21857

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمحمد عباس مجيد اسماعيل21858

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.00تطبيقيمحمد عباس محمد علوان21859

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.57علميمحمد عباس محمود محمد21860

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمحمد عباس ناصر وادي21861

عام- كلية القانون - جامعة بابل 69.71احيائيمحمد عباس هادي حسين21862

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيمحمد عبد االمير جاسم محمد21863

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 62.43احيائيمحمد عبد االمير علي سليمان21864

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبيمحمد عبد االمير هاشم صحن21865

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.57علميمحمد عبد األمير حسين علي21866

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.71تطبيقيمحمد عبد األمير عبد محمد عباس21867

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.71تطبيقيمحمد عبد الباسط صالح خضير21868

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 61.71ادبيمحمد عبد الباسط نايف عبد الطيف21869

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71علميمحمد عبد الباقي محمد مجيد21870

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 67.86احيائيمحمد عبد الجبار محمود احمد21871

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 59.43ادبيمحمد عبد الجليل احمد علي21872

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائيمحمد عبد الجليل عباس ساجت21873

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.57ادبيمحمد عبد الحافظ رجب عيسى21874

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.57احيائيمحمد عبد الحافظ عبد الرزاق حميد21875

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.00ادبيمحمد عبد الحسن عجيل غانم21876

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14احيائيمحمد عبد الحسين جابر مزعل21877

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 81.00احيائيمحمد عبد الحسين جبار هادي21878

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.43ادبيمحمد عبد الحسين عبد الرضا خليف21879
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 62.00تطبيقيمحمد عبد الحكيم محمد صالح21880

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.29ادبيمحمد عبد الحميد حسين علي21881

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 60.71تطبيقيمحمد عبد الخالق جواد علي21882

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.00ادبيمحمد عبد الرحمن جبار عسر21883

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 67.57ادبيمحمد عبد الرحمن حمادي عبد الجبار21884

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86علميمحمد عبد الرحمن محمد منصور21885

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائيمحمد عبد الرحمن هوبي ذياب21886

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.71تطبيقيمحمد عبد الرحيم محسن حبيب21887

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.14علميمحمد عبد الرزاق دلف عبدهللا21888

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71تطبيقيمحمد عبد الرزاق شكر محمود21889

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.57علميمحمد عبد الرسول حسن حمادي21890

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.86ادبيمحمد عبد الرسول حسن علي21891

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.57تطبيقيمحمد عبد الرضا حسن علي21892

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43تطبيقيمحمد عبد الرضا راضي ناصر21893

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.00علميمحمد عبد الرضا علوان حمد21894

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.43علميمحمد عبد الرضا على اكبر تقي21895

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.29علميمحمد عبد الساده شهاب مطرود21896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 69.00ادبيمحمد عبد الستار ردام عباس21897

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.71تطبيقيمحمد عبد الستار عبد الجبار عليوي21898

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.57علميمحمد عبد الستار عبد الوهاب عزيز سلمان21899

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43احيائيمحمد عبد الستار قاسم تعيب21900

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57علميمحمد عبد الصاحب حمودي غريب21901

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.29ادبيمحمد عبد العالي داود سلمان21902

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 71.86ادبيمحمد عبد العباس عبد الواحد راهي21903

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.00احيائيمحمد عبد الغني كريم طاهر21904

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 67.29احيائيمحمد عبد الكاظم جواد اصغر21905

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 72.14تطبيقيمحمد عبد الكاظم منشد مشمور21906

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.00احيائيمحمد عبد الكريم سعد الحروب21907

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيمحمد عبد الكريم صادق جعفر21908

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.57احيائيمحمد عبد الكريم عبد الستار رزوقي21909

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.71تطبيقيمحمد عبد الكريم عبود يوسف21910

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميمحمد عبد الكريم علوان خضير21911

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.86ادبيمحمد عبد الكريم علي حسين21912
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قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.00ادبيمحمد عبد الكريم كاظم حمد21913

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.14علميمحمد عبد هللا سليمان عبد هللا21914

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيمحمد عبد هللا صالح علي21915

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 61.00احيائيمحمد عبد هللا عامر عبد هللا21916

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 73.29تطبيقيمحمد عبد هللا علي محمد21917

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.71احيائيمحمد عبد هللا نعمه جابر21918

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 58.86احيائيمحمد عبد المجيد حبيب محمود21919

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيمحمد عبد المطلب هاشم محمد21920

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86ادبيمحمد عبد الهادي عبد الحسن ثامر21921

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.43تطبيقيمحمد عبد الوهاب عبد الباقي حسين21922

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيمحمد عبد خليف محمد21923

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.00ادبيمحمد عبد دشر حسن21924

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 65.29تطبيقيمحمد عبد شدهان شاهين21925

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.86تطبيقيمحمد عبد صابر عنبر21926

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيمحمد عبد عبيس مكي21927

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.86ادبيمحمد عبد علي حسين21928

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.57تطبيقيمحمد عبد نعمة كاظم21929

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.00تطبيقيمحمد عبداالله محمود ياسين21930

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمحمد عبداالمير عبد غضبان21931

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.71ادبيمحمد عبداالمير كاظم حسين21932

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.14تطبيقيمحمد عبداالمير مهدي سرحان21933

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.14احيائيمحمد عبداالمير ناصر محيسن21934

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيمحمد عبدالباسط عبدالصمد حسن21935

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 63.86ادبيمحمد عبدالجاسم محمد رهيف21936

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 66.43علميمحمد عبدالجبار يونس عمر21937

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيمحمد عبدالحسن ثاجب فرحان21938

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.29احيائيمحمد عبدالحسن عبدالحسين محي21939

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.57احيائيمحمد عبدالحسن محمد مالجي21940

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.71احيائيمحمد عبدالحسن مذبوب دهيل21941

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43علميمحمد عبدالحسين جبار عاتي21942

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.14احيائيمحمد عبدالحسين حسن عزيز21943

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.43ادبيمحمد عبدالحسين رسن دهش21944

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.57ادبيمحمد عبدالحسين عبيد حسن21945
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قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 74.29تطبيقيمحمد عبدالحسين عطوان كاظم21946

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 71.71تطبيقيمحمد عبدالحسين متعب علوان21947

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14علميمحمد عبدالحسين مذكور عبدعلي21948

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.57تطبيقيمحمد عبدالحسين مكلف علي21949

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 75.57علميمحمد عبدالخضر احمد عواد21950

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.29احيائيمحمد عبدالرحمن حسين محمد21951

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29احيائيمحمد عبدالرحمن خليل ابراهيم21952

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57ادبيمحمد عبدالرحمن عبيد عبيس21953

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.43تطبيقيمحمد عبدالرزاق جبار علي21954

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيمحمد عبدالرزاق خلف فاضل21955

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14ادبيمحمد عبدالرزاق عبدالحسن جوده21956

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.43تطبيقيمحمد عبدالرزاق عبدهللا قنبر21957

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43ادبيمحمد عبدالرزاق قادر حسين21958

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.43احيائيمحمد عبدالرزاق محمد عريمط21959

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.29تطبيقيمحمد عبدالرزاق يوسف يعقوب21960

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86علميمحمد عبدالرسول صالل ساجت21961

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.00ادبيمحمد عبدالرضا اعالن نايف21962

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 64.29ادبيمحمد عبدالرضا جاسم رحيمه21963

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.29ادبيمحمد عبدالرضا سعد وادي21964

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيمحمد عبدالرضا عبيد متعب21965

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.29تطبيقيمحمد عبدالرضا محمد محيسن21966

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 63.00احيائيمحمد عبدالزهرة جعفر مجبل21967

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.86علميمحمد عبدالزهرة حسن حسين21968

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 91.00علميمحمد عبدالزهره عبدالمحسن موسى21969

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.14ادبيمحمد عبدالستار جسام حمادي21970

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.43ادبيمحمد عبدالستار محمد لفتة21971

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيمحمد عبدالسالم احمد عبدهللا21972

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.57ادبيمحمد عبدالسالم حسن محمد21973

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.00علميمحمد عبدالسالم زبار جوهان21974

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 61.14ادبيمحمد عبدالسالم محمد حمو21975

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.86تطبيقيمحمد عبدالسيد ياسين كريم21976

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 61.14تطبيقيمحمد عبدالصمد فهمي محمد21977

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 61.00علميمحمد عبدالعالي صابر عباس21978
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قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيمحمد عبدالعباس كوكز عبدهللا21979

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.86احيائيمحمد عبدالعزيز حسين معيد21980

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.86تطبيقيمحمد عبدالعزيز عجيل حبيب21981

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14احيائيمحمد عبدالغفور سعيد حسن21982

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.43ادبيمحمد عبدالغني محمد حمزة21983

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيمحمد عبدالقادر علي عبدالقادر21984

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.71علميمحمد عبدالكاظم كيطان درب21985

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.57تطبيقيمحمد عبدالكاظم ناصر جناح21986

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.71تطبيقيمحمد عبدالكريم جبر محمود21987

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.29احيائيمحمد عبدالكريم حسن قاسم21988

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 60.86علميمحمد عبدالكريم خلف ناصر21989

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.29علميمحمد عبدالكريم سليم منوني21990

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.29تطبيقيمحمد عبدالكريم عبد النبي حميد21991

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00علميمحمد عبدالكريم عبد عبدالوهاب21992

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.57احيائيمحمد عبدالكريم عبدالرزاق علي21993

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 64.86علميمحمد عبدالكريم علي محمد21994

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 68.00علميمحمد عبدالكريم محمود علي21995

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 66.43تطبيقيمحمد عبدالكريم مرتضى جبر21996

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائيمحمد عبدهللا احمد خطاب21997

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.14احيائيمحمد عبدهللا احمد علي21998

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 59.00ادبيمحمد عبدهللا اسماعيل صالح21999

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.29ادبيمحمد عبدهللا حميد عبدون22000

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.43ادبيمحمد عبدهللا دايح علي22001

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 75.00ادبيمحمد عبدهللا رسول قادر22002

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.43تطبيقيمحمد عبدهللا صاحب محمد22003

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.00ادبيمحمد عبدهللا صالح اجدع22004

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيمحمد عبدهللا عبد كاظم22005

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.00تطبيقيمحمد عبدهللا عبدالحسن عباس22006

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيمحمد عبدهللا علي صجم22007

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 93.43احيائيمحمد عبدهللا عمر محمد22008

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 87.29تطبيقيمحمد عبدهللا كاظم مجدي22009

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 69.14تطبيقيمحمد عبدهللا محمد جعفر22010

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 59.86احيائيمحمد عبدهللا محمد صالح22011
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.43تطبيقيمحمد عبدهللا محمد عبدهللا22012

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمحمد عبدهللا نجم عبدهللا22013

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيمحمد عبدالهادي صخي هميم22014

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 74.57احيائيمحمد عبدالهادي علي محمد22015

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.00علميمحمد عبدالواحد توفيق علي22016

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميمحمد عبدالواحد حسن عبدهللا22017

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 77.86احيائيمحمد عبدالواحد عبدالحميد محمد22018

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيمحمد عبدالواحد عزيز خورشيد22019

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.29ادبيمحمد عبدالوهاب خضر عيسى22020

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيمحمد عبدالوهاب نجم عبدهللا22021

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 67.86ادبيمحمد عبود حسين الزم22022

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.57تطبيقيمحمد عبود رباط كطران22023

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.71تطبيقيمحمد عبود علي ذاكر22024

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.86علميمحمد عبود مناحر شرشاب22025

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيمحمد عبيد دعيبل طالب22026

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 70.57علميمحمد عبيد مجيد عبيد22027

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86تطبيقيمحمد عبيد نمنم نافل22028

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيمحمد عبيد هادي متعب22029

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيمحمد عبيس عليوي هارون22030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 92.00احيائيمحمد عثمان محمود محمد22031

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.86ادبيمحمد عجيل سلطان عبدهللا22032

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.43تطبيقيمحمد عدنان احمد عبود22033

عام- كلية القانون - جامعة سومر 72.57ادبيمحمد عدنان جخيور دروش22034

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.71احيائيمحمد عدنان جمال بالل22035

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57احيائيمحمد عدنان حسن رهيف22036

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميمحمد عدنان حميد باني22037

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 77.00احيائيمحمد عدنان داود ابراهيم22038

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيمحمد عدنان ساهي عبيد22039

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.43ادبيمحمد عدنان سلمان دهام22040

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.57ادبيمحمد عدنان عباس حمزه22041

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57تطبيقيمحمد عدنان عبدالقادر عباس22042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.43احيائيمحمد عدنان عريبي حميدي22043

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيمحمد عدنان علي حسين22044
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قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيمحمد عدنان فرحان حسين22045

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.86تطبيقيمحمد عدنان قاسم زبالة22046

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائيمحمد عدي فاضل عبدالرسول22047

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.29ادبيمحمد عذاب هاشم حسون22048

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.43احيائيمحمد عذال محمد خزيم22049

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيمحمد عذيب وليد فريج22050

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 67.71احيائيمحمد عز الدين تركي عزيز22051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.14تطبيقيمحمد عزالدين خطاب عمر22052

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 68.71علميمحمد عزاوي صالح خضر22053

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 67.71ادبيمحمد عزيز حاضر حالوب22054

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.17ادبيمحمد عزيز حسن عبدهللا22055

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 71.71ادبيمحمد عزيز عبدالرضا حسين22056

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيمحمد عزيز كريم عبد22057

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائيمحمد عزيز الفي لفته22058

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة كركوك 59.57احيائيمحمد عشم خلف نفيش22059

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 80.43علميمحمد عصام علي عبود22060

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 80.71احيائيمحمد عصام عليوي عبود22061

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.57تطبيقيمحمد عطا عبدالحسين خضير22062

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيمحمد عقيد علي جبار22063

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.86تطبيقيمحمد عقيل احمد جاسم22064

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57تطبيقيمحمد عقيل سلمان جباره22065

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.71ادبيمحمد عقيل عبيد ناهض22066

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمحمد عقيل مراح حسين22067

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 64.14ادبيمحمد عالء حسين دخيل22068

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.43ادبيمحمد عالء زاير كنبار22069

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.14احيائيمحمد عالء صباح مزبان22070

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 67.29تطبيقيمحمد عالء عباس خضير22071

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيمحمد عالء عبدالجبار سعيد22072

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.86تطبيقيمحمد عالء عبدالحسين جعيز22073

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيمحمد عالء علي جاسم22074

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 69.86تطبيقيمحمد عالء غانم جارو22075

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.71تطبيقيمحمد عالء فهمي محمد22076

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.86تطبيقيمحمد عالء ناصر كشكول22077
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57احيائيمحمد عالوي خضير عباس22078

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيمحمد علوان صعب حسين22079

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 59.43احيائيمحمد علي ابراهيم حسن22080

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.86احيائيمحمد علي ادريس يحيى22081

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.00علميمحمد علي اكبر حسين عبد22082

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00احيائيمحمد علي باسل صادق خليل22083

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 60.57علميمحمد علي بشير احمد22084

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71تطبيقيمحمد علي جاسم سلمان22085

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.00تطبيقيمحمد علي جبار زامل22086

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيمحمد علي جبار مغير22087

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمحمد علي جبارة صبيح22088

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيمحمد علي جعفر علي كاظم22089

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.86احيائيمحمد علي جواد موسى22090

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 58.43ادبيمحمد علي حامد جابر22091

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.57علميمحمد علي حبيب جاسم22092

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.43احيائيمحمد علي حسن جاسم22093

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.29ادبيمحمد علي حسن جبر22094

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14احيائيمحمد علي حسين جواد22095

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.71ادبيمحمد علي حسين جواد22096

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.14احيائيمحمد علي حسين صعب22097

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 67.14احيائيمحمد علي حسين عاتي22098

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14احيائيمحمد علي حسين كاظم22099

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 69.43احيائيمحمد علي حسين محمد علي شاهر22100

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43احيائيمحمد علي حسين مطير22101

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86علميمحمد علي حسين منومس22102

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00تطبيقيمحمد علي حمزة خماس22103

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيمحمد علي حميد ابراهيم22104

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14تطبيقيمحمد علي حميد عبدالساده22105

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 82.14تطبيقيمحمد علي حميد عبدهللا22106

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 63.57تطبيقيمحمد علي حيدر محمد علي حسين22107

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.14ادبيمحمد علي خالد حسين كافي22108

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميمحمد علي دبعون شرهان22109

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيمحمد علي رضا خضير22110
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.33ادبيمحمد علي رمو سليمان22111

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 88.14علميمحمد علي زعالن بنيان22112

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.86علميمحمد علي زويد خليف22113

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.71علميمحمد علي سعدون عبود22114

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.00تطبيقيمحمد علي سعدون مجيد عبيس22115

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.00احيائيمحمد علي شناوه عزيز22116

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.00تطبيقيمحمد علي صالح مهدي22117

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71ادبيمحمد علي صبار مهنه22118

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.71احيائيمحمد علي طاهر حبيب22119

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.57تطبيقيمحمد علي عباس عبدالحسين22120

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.00تطبيقيمحمد علي عبد الخالق راضي22121

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29ادبيمحمد علي عبد الخالق عباس محمد علي22122

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00احيائيمحمد علي عبد الرزاق عبدهللا22123

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمحمد علي عبد الكاظم علوان حتحوت22124

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.14علميمحمد علي عبد خنجر22125

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00علميمحمد علي عبد عباس22126

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71احيائيمحمد علي عبد ناصر22127

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29تطبيقيمحمد علي عبداالله احمد22128

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 70.57تطبيقيمحمد علي عبدالحسين كريم22129

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائيمحمد علي عبدالسادة كاظم22130

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 69.00تطبيقيمحمد علي عبدالشهيد شاكر22131

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 73.86احيائيمحمد علي عبيد ثوني22132

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيمحمد علي عبيس فرهود22133

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 61.57ادبيمحمد علي عدنان عداي22134

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57تطبيقيمحمد علي عزيز عباس22135

قسم تقنيات ادارة االعمال- البصرة /الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 64.86علميمحمد علي عزيز عبد22136

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيمحمد علي عوده ضايف22137

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيمحمد علي غالب عمار22138

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.00ادبيمحمد علي غضبان زبيله22139

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.86احيائيمحمد علي غني عبد المجيد22140

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 61.83علميمحمد علي قاسم محمد22141

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيمحمد علي قاسم محمد22142

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 72.71ادبيمحمد علي كاظم عبدهللا نزال22143
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عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.00تطبيقيمحمد علي كاظم منصور22144

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.86احيائيمحمد علي كريم سلمان22145

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.86ادبيمحمد علي مال هللا برهان22146

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيمحمد علي ماهور علي22147

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.14تطبيقيمحمد علي محمد جاسم22148

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمحمد علي محمد خلف تقي22149

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.29احيائيمحمد علي محمد خيرهللا زويجي22150

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمحمد علي محمد شريف22151

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيمحمد علي محمد صالح22152

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 63.29تطبيقيمحمد علي محمد عارف عمران فداغ22153

قسم اتصاالت الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 67.00احيائيمحمد علي محمد قاسم محمد22154

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 71.14ادبيمحمد علي محمود ماضي22155

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.43ادبيمحمد علي مرتضى علوان22156

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 63.57تطبيقيمحمد علي مصطفى شرف الدين محمود22157

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.00احيائيمحمد علي مظلوم علي22158

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميمحمد علي ناصر سالم22159

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.14احيائيمحمد علي نعيم موسى22160

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.00تطبيقيمحمد علي هادي مشاي22161

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71احيائيمحمد علي هاشم حديد فيصل22162

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.57تطبيقيمحمد علي هاشم علي22163

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.57ادبيمحمد علي وحيد خصاف22164

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.57تطبيقيمحمد علي يونس يوسف22165

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيمحمد عماد ابراهيم مصطاف22166

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.00احيائيمحمد عماد بدر صدام22167

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.86تطبيقيمحمد عماد جابر حسن22168

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.57احيائيمحمد عماد خليل احمد22169

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمحمد عماد راضي صالل22170

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيمحمد عماد صحن خريبط22171

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86احيائيمحمد عماد طارق طه22172

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00علميمحمد عماد عزيز حمود22173

قسم التقنيات الكهربائية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 61.71علميمحمد عماد عزيز رشيد22174

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمحمد عماد فرحان حبيب22175

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.14ادبيمحمد عماد كاظم رشيد22176
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيمحمد عماد محمد جاسم22177

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 68.86تطبيقيمحمد عماد مسلم شاكر22178

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيمحمد عماد مهدي كريفع22179

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 62.29احيائيمحمد عماد هداش محمد22180

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميمحمد عمار ابراهيم محمد22181

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 60.71تطبيقيمحمد عمار حسين علي22182

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 76.00ادبيمحمد عمار محمد خماس22183

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 76.43علميمحمد عمار محمد عبد هللا22184

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبيمحمد عماش حسين علي22185

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبيمحمد عمر اسماعيل حميدان22186

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.86ادبيمحمد عمر امين محمد22187

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيمحمد عمر حمد حمادة22188

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.57تطبيقيمحمد عمر ربيع عطاوي22189

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 61.71ادبيمحمد عمر عبدالعزيز مجيد22190

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.43تطبيقيمحمد عمر علي عمر22191

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43ادبيمحمد عمر علي محمد22192

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 84.00احيائيمحمد عمر محمد شهاب22193

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيمحمد عمر محمد عبدهللا22194

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71علميمحمد عمر مهدي مري22195

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.57تطبيقيمحمد عمران منصور فهد22196

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 64.14احيائيمحمد عني جبوري احمود22197

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.29ادبيمحمد عواد جاسم محمد22198

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.43احيائيمحمد عواد شاهر عكيل22199

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 81.86علميمحمد عواد صالح ادريعي22200

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 67.00تطبيقيمحمد عواد يعقوب عواد22201

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.57تطبيقيمحمد عويد احمد بديوي22202

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.43ادبيمحمد عويد ظاهر فرج22203

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 63.71ادبيمحمد عيدان حسين جلعوط22204

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيمحمد عيسى خلف علي22205

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 68.71ادبيمحمد غازي اسماعيل خلف22206

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 64.29علميمحمد غازي عباس الياس22207

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 87.57علميمحمد غازي كريدي عبد علي22208

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.14تطبيقيمحمد غافل ابراهيم جاسم22209

866 من 673صفحة 
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قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.86ادبيمحمد غافل حميد مثنى22210

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيمحمد غالب شناوة فيصل22211

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 53.71تطبيقيمحمد غالب طالب شنيت22212

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.00تطبيقيمحمد غانم حسين خشان22213

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 74.43علميمحمد غانم سلطان هيتاوي22214

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيمحمد غانم سلمان داود22215

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.57ادبيمحمد غانم فاضل مطلب22216

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43تطبيقيمحمد غانم محمد جاسم22217

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائيمحمد غايب دردش دحام22218

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 58.57تطبيقيمحمد غسان احمد سلطان قدو22219

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 63.00علميمحمد غسان عبدالحر بادع22220

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 67.71تطبيقيمحمد غفار موسى عجيل22221

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 96.86احيائيمحمد فارس عاصم محمد22222

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.86ادبيمحمد فارس عبد الحميد غني22223

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيمحمد فارس عبد حسين22224

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 68.86علميمحمد فاضل اسماعيل حمزه22225

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.14ادبيمحمد فاضل حميد جاسم22226

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.43تطبيقيمحمد فاضل سمين ابراهيم22227

قسم التقنيات الكهربائية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 57.71تطبيقيمحمد فاضل طالب علوان22228

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.86علميمحمد فاضل عباس محمد22229

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 71.57احيائيمحمد فاضل عباس يونس22230

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 69.00ادبيمحمد فاضل عبدالرزاق محمود22231

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.86احيائيمحمد فاضل عبدالمحسن محمد22232

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.71علميمحمد فاضل عكلة محسن22233

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيمحمد فاضل علوان عباس22234

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86ادبيمحمد فاضل قاسم خلف22235

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيمحمد فاضل كاظم ناصر22236

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 66.00علميمحمد فاضل محمد حسن22237

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.43ادبيمحمد فاضل محمد عطيه22238

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.29علميمحمد فاضل معيبد حمود22239

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيمحمد فالح حسين جواد22240

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 68.43تطبيقيمحمد فالح حياوي عبد هللا22241

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 75.57علميمحمد فالح عباس سيد22242
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قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمحمد فالح مايع ارويض22243

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.71احيائيمحمد فالح محمد علي22244

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.86ادبيمحمد فالح هادي رشيد22245

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيمحمد فاهم كاظم عكله22246

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 74.29علميمحمد فائق ابراهيم علي22247

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00ادبيمحمد فتاح حمزة راضي22248

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 81.50علميمحمد فتحي محمد حمزة22249

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيمحمد فخري طليع عبيد22250

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيمحمد فرات عبدالحسن طعمه22251

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.57ادبيمحمد فراس جاسم عواد22252

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيمحمد فراس حرز عباس22253

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.00احيائيمحمد فراس حسن حسين22254

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.86علميمحمد فراس علي حسين22255

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.00احيائيمحمد فراس فرقد طه22256

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.43احيائيمحمد فراس قاسم عارف22257

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 83.86علميمحمد فرج حسن صبيح22258

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.57احيائيمحمد فرحان عطيه مهيري22259

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.43تطبيقيمحمد فرحان عودة حسسن22260

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.43ادبيمحمد فرهاد عبداللطيف ناصح22261

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.86تطبيقيمحمد فضل رضا مهنا22262

قسم اللغة العربية- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.57ادبيمحمد فالح اسماعيل صفر22263

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيمحمد فالح حسن فليح22264

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.43احيائيمحمد فالح حسين جالب22265

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.71ادبيمحمد فالح شفك مشحن22266

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.57ادبيمحمد فالح شلش كريم22267

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.00احيائيمحمد فالح عزيز عباس22268

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.00احيائيمحمد فالح كامل ابراهيم22269

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.43تطبيقيمحمد فالح متعب نايف22270

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة واسط 60.71احيائيمحمد فليح حسن جياد22271

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.43علميمحمد فليح علي حمد22272

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 63.71ادبيمحمد فليح علي مدي22273

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.57احيائيمحمد فهمي محمد خضر22274

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.71تطبيقيمحمد فواز سالم محمد سليم22275
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 61.71ادبيمحمد فوزي جاسم حمدي22276

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.71ادبيمحمد فوزي جاسم حميدي22277

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 73.00ادبيمحمد فوزي خلف طه22278

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.71تطبيقيمحمد فوزي محمد فاضل22279

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.00تطبيقيمحمد فؤاد خلف جبار22280

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.00تطبيقيمحمد فؤاد زايد جاسم22281

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29احيائيمحمد فؤاد كاكه رش كريم22282

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 59.43ادبيمحمد فيصل خضير حسن22283

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيمحمد فيصل عباس حسن22284

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.14تطبيقيمحمد فيصل عبدالحميد عبدالحسين22285

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 89.00احيائيمحمد فيصل عثمان محي الدين22286

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.29تطبيقيمحمد فيصل كاطع كريم22287

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيمحمد فيصل كاظم فيصل22288

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 78.33ادبيمحمد قادر اسماعيل طه22289

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.00علميمحمد قادر محمد جبار22290

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.57علميمحمد قاسم ادريس علي22291

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00ادبيمحمد قاسم بري ضيدان22292

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 70.86احيائيمحمد قاسم بهالوي مهوس22293

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 65.29تطبيقيمحمد قاسم جبار رشيج22294

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.29ادبيمحمد قاسم جعفر عكال22295

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة بابل 67.71علميمحمد قاسم جميل هادي22296

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.00تطبيقيمحمد قاسم جميل يوسف22297

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 59.14تطبيقيمحمد قاسم جياد داود22298

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.43تطبيقيمحمد قاسم حسن سيدعلي22299

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.29تطبيقيمحمد قاسم حسن هليل22300

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 90.43علميمحمد قاسم حلو حسن22301

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيمحمد قاسم حماده مظهور22302

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29ادبيمحمد قاسم حمادي عباس22303

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57احيائيمحمد قاسم حمزه حمود22304

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.43احيائيمحمد قاسم حمود عبود22305

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمحمد قاسم خرنوب الزم22306

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.14ادبيمحمد قاسم خلف عبود22307

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيمحمد قاسم داود غزال22308

866 من 676صفحة 
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قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.86ادبيمحمد قاسم داود مسلم22309

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43احيائيمحمد قاسم رحيم زوير22310

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 92.33علميمحمد قاسم رحيم مجيد22311

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيمحمد قاسم رضا جواد22312

قسم المصارف والتمويل- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.86تطبيقيمحمد قاسم سلمان حمد22313

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.29ادبيمحمد قاسم سلمان عريبي22314

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.14احيائيمحمد قاسم شاكر كاظم22315

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.57تطبيقيمحمد قاسم صباح حيدر22316

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 63.86تطبيقيمحمد قاسم صبري سليمان22317

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.43ادبيمحمد قاسم صحن رحمه22318

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.86احيائيمحمد قاسم طعمه عبد22319

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 63.71علميمحمد قاسم عاشور خزعل22320

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.14ادبيمحمد قاسم عبد االمير جواد22321

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 64.43علميمحمد قاسم عبد االمير هالل22322

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.43ادبيمحمد قاسم عبد العباس حسن22323

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.14تطبيقيمحمد قاسم عبد عالج22324

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.43ادبيمحمد قاسم عبدزيد حمزه22325

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.00ادبيمحمد قاسم علي ابراهيم22326

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.29علميمحمد قاسم علي احمد22327

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.57احيائيمحمد قاسم عواد حنون22328

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57علميمحمد قاسم غاجي جياد22329

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.57احيائيمحمد قاسم فاضل عبد22330

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيمحمد قاسم فخري صالل22331

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.78احيائيمحمد قاسم كاظم رجب22332

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 69.29علميمحمد قاسم مانع حسين22333

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 64.00علميمحمد قاسم محمد ابراهيم22334

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.00تطبيقيمحمد قاسم محمد حسين22335

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 64.43ادبيمحمد قاسم محمد ربيع22336

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 61.14ادبيمحمد قاسم محمد سعيد22337

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.00احيائيمحمد قاسم محمد عباس22338

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 73.43تطبيقيمحمد قاسم محمد علي22339

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.29علميمحمد قاسم محمد علي عبد االمير22340

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.29علميمحمد قاسم محمد فجر22341

866 من 677صفحة 
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.43احيائيمحمد قاسم محمد يوسف22342

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 67.71احيائيمحمد قاسم محمود عالوي22343

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.43احيائيمحمد قاسم مرزوك نايف22344

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيمحمد قاسم مطلب داغر22345

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 71.00علميمحمد قاسم نعمت هللا عبدهللا22346

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29ادبيمحمد قاسم نعيمة حسن22347

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمحمد قاسم يونس موسى22348

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 80.29علميمحمد قتيبة شريف ذنون22349

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 84.00احيائيمحمد قحطان عبد الرضا محمد22350

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.14احيائيمحمد قحطان عبدهللا ابراهيم22351

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبيمحمد قحطان نوري نجم22352

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 58.14تطبيقيمحمد قصي احمد محمد22353

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمحمد قصي شاكر درويش22354

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.43ادبيمحمد قصي عبدالحسين مهدي22355

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.14تطبيقيمحمد قصي يوسف فالح22356

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 62.14احيائيمحمد قيس جابر مهاوي22357

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.43تطبيقيمحمد قيس زيدان ناصر22358

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة االنبار 95.71علميمحمد قيس عيسى دانوك22359

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.43احيائيمحمد قيس فخري مرزة22360

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57علميمحمد قيس ملعب كاظم22361

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.43علميمحمد كاطع عبدالساده حميد22362

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 81.29علميمحمد كاطع نعمه فرحان22363

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 74.57احيائيمحمد كاظم جواد وهاب22364

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.71ادبيمحمد كاظم خشان امجدي22365

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.86ادبيمحمد كاظم خطيط مشاري22366

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.57علميمحمد كاظم خلف دنان22367

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 71.29علميمحمد كاظم رحيم خضير22368

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57احيائيمحمد كاظم سليمان ريس22369

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.29علميمحمد كاظم شريف محمد22370

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 77.00علميمحمد كاظم عباس حسن22371

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.57علميمحمد كاظم عباس فليح22372

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيمحمد كاظم عبدهللا شريف22373

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43ادبيمحمد كاظم عبيد عمران22374

866 من 678صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.29احيائيمحمد كاظم عطب كاطع22375

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29علميمحمد كاظم عطيه سكران22376

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.71علميمحمد كاظم مجيسر حسان22377

قسم الفقه االسالمي واصوله- كلية الفقه - جامعة الكوفة 62.43احيائيمحمد كاظم محمد جواد محمد اسحاق محمد حسين22378

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيمحمد كامران شامل سمين22379

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.00احيائيمحمد كامران محمود فرج22380

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 66.29احيائيمحمد كامل فرحان حمادي22381

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.71علميمحمد كامل كريم طالب22382

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.43علميمحمد كاوه صدرالدين كر يم22383

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.62احيائيمحمد كرار حسين عبد محمد22384

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 64.86احيائيمحمد كركان خليفه كانون22385

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيمحمد كريم احمد حسن22386

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.00احيائيمحمد كريم جاسم عرويد الجبوري22387

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.43تطبيقيمحمد كريم جبار شطب22388

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.71ادبيمحمد كريم جوحي حسين22389

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.14احيائيمحمد كريم داود محمد22390

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 69.71ادبيمحمد كريم سالم عليوي22391

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43علميمحمد كريم شاكر ثجيل22392

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.14احيائيمحمد كريم صادق عبيد22393

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيمحمد كريم صالح كريم22394

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيمحمد كريم عبد الحسن بدر22395

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 64.14احيائيمحمد كريم عبد علي22396

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.71احيائيمحمد كريم عبد نافل22397

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 68.57احيائيمحمد كريم عبدالسادة جبر22398

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيمحمد كريم عبيد سعيد22399

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.29تطبيقيمحمد كريم كاظم خماط22400

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.00علميمحمد كريم مصطفى حمد22401

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 67.71ادبيمحمد كريم مطر عبدهلل22402

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.43علميمحمد كريم مطير عبدهللا22403

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 75.86تطبيقيمحمد كزار جودي ديوان22404

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.29ادبيمحمد كفاح خلف جاسم22405

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.86احيائيمحمد كمال حسين فراس22406

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيمحمد كمال خفيف عبد22407

866 من 679صفحة 
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.43ادبيمحمد كمال علي حسين22408

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.86تطبيقيمحمد كمال ماجد عمران22409

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 61.14ادبيمحمد كمال محمد احمد22410

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29علميمحمد كمر مبارك حذاف22411

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.43تطبيقيمحمد كنعان محمد صابر22412

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.71احيائيمحمد لطفي عبد الكريم طه22413

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.71ادبيمحمد لطيف بهاء الدين درويش22414

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبيمحمد لطيف جالب طشيت22415

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيمحمد لطيف ناصر كاطع22416

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 90.14علميمحمد لفته حسن منصور22417

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.71علميمحمد لفته شايع سلطان22418

قسم تقنيات الصناعات الكيمياوية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14تطبيقيمحمد لفته فرحان عبدالزهرة22419

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.86تطبيقيمحمد لقمان عبدهللا محمد22420

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.86احيائيمحمد لؤي حسين طاهر22421

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيمحمد لؤي عبد الرحمن عبد الحبيب22422

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.43تطبيقيمحمد لؤي فاضل فرج22423

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.29تطبيقيمحمد لؤي محمدفاضل توفيق22424

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.86تطبيقيمحمد ماجد أبو الهيل عبد هللا22425

قسم االنتاج الحيواني- كلية الزراعة - جامعة المثنى 64.14علميمحمد ماجد رسول عباس22426

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 67.14ادبيمحمد ماجد زيدان رجه22427

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.00تطبيقيمحمد ماجد سبيع نحو22428

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 66.00احيائيمحمد ماجد عبيس كاظم22429

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.29ادبيمحمد ماجد عيسى علي22430

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 58.57احيائيمحمد ماجد فزع صخي22431

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.71تطبيقيمحمد ماجد مجيد علي22432

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميمحمد ماجد محمود امين22433

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.29ادبيمحمد ماجد منصور ابراهيم22434

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.43تطبيقيمحمد مازن عبدالحميد احمد22435

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة االنبار 59.71احيائيمحمد مازن ياسين لطيف22436

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمحمد مالك حيدر عبد الحسين22437

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.43ادبيمحمد مالك ضيدان حربي22438

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيمحمد ماهر عايد اسود22439

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.86تطبيقيمحمد ماهر عبداللطيف ابراهيم22440
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.00احيائيمحمد مثنى سالم عبد22441

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43ادبيمحمد مجتبى عماد حميد ابراهيم22442

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة تكريت 85.71علميمحمد مجيد حمد محمد22443

قسم البيئة- كلية الهندسة - جامعة تكريت 73.29علميمحمد مجيد شالش علي22444

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.14ادبيمحمد مجيد فاضل فعيل22445

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيمحمد مجيد معيوف عبد22446

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيمحمد مجيد نصرهللا ناجي22447

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.00تطبيقيمحمد مجيد يعقوب يوسف22448

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 82.86علميمحمد محسن جبر فرج22449

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمحمد محسن حربي عطب22450

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 61.00تطبيقيمحمد محسن رضا حسين22451

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.57احيائيمحمد محسن سنيد حسين22452

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.29احيائيمحمد محسن علي حمد22453

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.86احيائيمحمد محسن عليوي مجباس22454

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.29احيائيمحمد محسن كاظم حيدر22455

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمحمد محسن مانع وزن22456

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمحمد محسن ناصر علي22457

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.29تطبيقيمحمد محمد احمد كريم22458

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.14احيائيمحمد محمود احمد عبدالرحمن22459

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.29احيائيمحمد محمود حجو صابر22460

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيمحمد محمود حسين احمد22461

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43تطبيقيمحمد محمود حسين جبر22462

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14احيائيمحمد محمود حسين عثمان22463

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 61.71تطبيقيمحمد محمود حسين علي22464

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57تطبيقيمحمد محمود خضير حسون22465

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.86ادبيمحمد محمود خضير عباس22466

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.43ادبيمحمد محمود شاكر عبد22467

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.57ادبيمحمد محمود عبدالكريم نجم22468

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.29ادبيمحمد محمود عبدهللا حسن22469

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.29احيائيمحمد محمود عيدان عبدالقادر22470

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.43ادبيمحمد محمود مزهر علوان22471

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمحمد محمود مصطفى مقصود22472

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.14احيائيمحمد محمود موسى رضا22473

866 من 681صفحة 
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قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.71تطبيقيمحمد محمود ياسين خضير22474

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.86ادبيمحمد محي الدين حسين صالح22475

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميمحمد محي حمود جواد22476

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ديالى 63.14احيائيمحمد محي مهدي صالح22477

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.86تطبيقيمحمد مرتضى احمد محمد هاشم22478

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.43ادبيمحمد مرتضى حاجم سلطان22479

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائيمحمد مرتضى دخيل محمد22480

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 77.71تطبيقيمحمد مرتضى سالم ملوح22481

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.71ادبيمحمد مرتضى يوسف وهيب22482

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمحمد مرزه طرطير مخيلف22483

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 66.17ادبيمحمد مرعي حسن جمعة22484

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.86علميمحمد مزاحم جدوع سلمان22485

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.29علميمحمد مزهر حسن ضايع22486

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00ادبيمحمد مساعد احمد محمد22487

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.00احيائيمحمد مسلم جاسم جبار22488

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 63.86تطبيقيمحمد مسلم علي مسلم22489

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.57احيائيمحمد مسير كاظم الزم22490

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.57ادبيمحمد مشتاق قاسم كاظم22491

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00احيائيمحمد مشرق كاظم مسعود22492

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 61.86ادبيمحمد مصدق كريم حسن22493

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 63.86تطبيقيمحمد مصطفى احمد عبداالمير هادي22494

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 82.14علميمحمد مصطفى احمد محمد22495

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.86تطبيقيمحمد مصطفى جبار هاشم22496

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.00احيائيمحمد مصطفى حبيب ماجد22497

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14احيائيمحمد مصطفى حسن سليمان22498

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 88.14احيائيمحمد مصطفى حسين مصطفى22499

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.86تطبيقيمحمد مصطفى شبر محمد22500

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 68.86احيائيمحمد مصطفى عادل جاسم ابو الشون22501

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71علميمحمد مصطفى عبد الجبار خضر22502

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.86احيائيمحمد مصطفى قاسم عباس22503

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 76.00تطبيقيمحمد مصطفى كاظم رزيج22504

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.14احيائيمحمد مصطفى كمال زين العابدين22505

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.43احيائيمحمد مصطفى محسن عبود22506

866 من 682صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميمحمد مصطفى محمد حسين علوان22507

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.14علميمحمد مطر حمور تايه22508

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.43احيائيمحمد مطشر فرحان منصور22509

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة الموصل 62.57ادبيمحمد مطلك فالح سليمان22510

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيمحمد مظفر محمديونس حاج موسى22511

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 66.86علميمحمد مظهر محمود رشيد22512

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.86تطبيقيمحمد معاذ فالح صالح22513

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمحمد معجل نواف فياض22514

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.86ادبيمحمد معد ابراهيم خليل22515

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.14ادبيمحمد معمر احمد عبد الجليل22516

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبيمحمد معمر زكم علي22517

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.71ادبيمحمد معن محمد حسن22518

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.71احيائيمحمد مقبل صبري حسين22519

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.71علميمحمد مقداد محمد عبد الحمزه22520

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29احيائيمحمد مقضي عويد علي22521

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.43احيائيمحمد مكي جاسم محمد22522

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيمحمد ملحان عمران عبدالرضا22523

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 67.71علميمحمد مناضل شنين مناحي22524

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 58.57ادبيمحمد مناضل عبود حسين22525

قسم تقنيات ادارة االعمال- الكوفة /الكلية التقنية االدارية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.86علميمحمد مناف محسن محمد22526

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 61.43احيائيمحمد منذر عبد الفتاح عبد الوهاب22527

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيمحمد منصور عليوي حسن22528

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيمحمد منعم شهاب احمد22529

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيمحمد منهل عوده هذال22530

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.57احيائيمحمد منير جواد ابراهيم22531

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيمحمد منير ناصر حسين22532

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.14تطبيقيمحمد مهدي جاسم شناوه22533

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14احيائيمحمد مهدي جميل عامر22534

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 80.29تطبيقيمحمد مهدي خلف منكاش22535

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 76.29علميمحمد مهدي رشيد جعفر22536

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.29ادبيمحمد مهدي سالم مساهر22537

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.43احيائيمحمد مهدي سلطان احمد22538

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.00ادبيمحمد مهدي صحن صلبي22539

866 من 683صفحة 
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قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيمحمد مهدي علي جسام22540

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 71.57علميمحمد مهدي مطشر جبر22541

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.71تطبيقيمحمد مهدي منشد طالع22542

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيمحمد مهدي نصيف جاسم22543

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.65احيائيمحمد مهند جاسم محمد22544

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 72.29تطبيقيمحمد مهند محمود حمد22545

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة ذي قار 58.57تطبيقيمحمد موسى حسين حمودي22546

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.29تطبيقيمحمد موسى محمود دلف22547

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيمحمد موفق توفيق عجيب22548

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.86تطبيقيمحمد موفق غنام نصيف22549

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.86ادبيمحمد موفق محمود اسماعيل22550

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.14علميمحمد موفق نصرت عبدالقادر22551

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.71ادبيمحمد موفق وجيه سعيد22552

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00احيائيمحمد موفق ياس خضر22553

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.00احيائيمحمد مؤيد ابراهيم مشكور22554

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علميمحمد ناجح بهلول عريبي22555

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.57تطبيقيمحمد ناجح حريجه عبد هللا22556

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيمحمد ناجي حنون حسن22557

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 61.71تطبيقيمحمد ناجي سليم عواد22558

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.14احيائيمحمد ناجي عبدالكريم مكطوف22559

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.86ادبيمحمد ناجي علي فهد22560

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 75.71علميمحمد ناجي فريق محي الدين22561

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 72.00تطبيقيمحمد ناجي ناصر قادر22562

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.43علميمحمد ناصر جابر هذال22563

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.29تطبيقيمحمد ناصر جخير فياض22564

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمحمد ناصر حسين عويد22565

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيمحمد ناصر حسين كاظم22566

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.00تطبيقيمحمد ناصر حميد ضلم22567

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 81.43علميمحمد ناصر ريالي ناهض22568

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 92.43علميمحمد ناصر ساري الزم22569

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 67.57ادبيمحمد ناصر كامل محسن22570

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.57احيائيمحمد ناطق كرم كريم22571

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيمحمد ناظر هاشم عبد22572

866 من 684صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14احيائيمحمد ناظم ثجيل نصيف22573

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمحمد ناظم حاتم مرزه22574

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.00علميمحمد ناظم خلف كاظم22575

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيمحمد ناظم عبدالكريم احمد22576

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيمحمد ناظم كاظم تومان22577

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.86ادبيمحمد ناظم مياح محمد22578

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57تطبيقيمحمد ناظم نجم عبدهللا22579

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 75.14احيائيمحمد ناهض محمد عبود22580

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 69.00احيائيمحمد نايف احمد عواد22581

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00ادبيمحمد نايف ذنون حميد22582

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 64.71ادبيمحمد نايف علي عبود22583

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.14ادبيمحمد نبيل حسين علي22584

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.29تطبيقيمحمد نبيل عبد مسلم مهدي22585

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.00تطبيقيمحمد نبيل عبدالرضا جابر22586

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيمحمد نجاة عبيد كريم22587

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.86احيائيمحمد نجدت مصطفى محمد22588

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.00احيائيمحمد نجم عبد حسن22589

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيمحمد نجم عبود سالم22590

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيمحمد نجيب علي محمد22591

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71علميمحمد نجيب مجيد وادي22592

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.71تطبيقيمحمد نديم محيميد جميل22593

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 66.00احيائيمحمد نزاد احمد قادر22594

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.43ادبيمحمد نزار عبدالرزاق محمدعلي22595

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57تطبيقيمحمد نزار علي رشيد22596

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 92.71احيائيمحمد نزهان عيدان شكر22597

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.00ادبيمحمد نشوان عبدالرزاق علي22598

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43ادبيمحمد نشوان نايف احمد22599

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 70.86احيائيمحمد نصرهللا فيض هللا محمد22600

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43تطبيقيمحمد نصير حميد كاظم22601

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميمحمد نعمة عبد محمد22602

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 67.00احيائيمحمد نعمه حسن جبر22603

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.43ادبيمحمد نعمه دخيل جاسم22604

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.14ادبيمحمد نعمه عبد سوادي22605

866 من 685صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.00علميمحمد نعمه عبدالحسين صغير22606

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 68.86احيائيمحمد نعمه عزيز يونس22607

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 73.71علميمحمد نعيم حسن خلف22608

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.43علميمحمد نعيم حلو حمد22609

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.14تطبيقيمحمد نماء عباس زغير22610

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.29احيائيمحمد نهاد روضان محمد22611

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 65.57ادبيمحمد نهاد عبود مهدي22612

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 70.57احيائيمحمد نهاد محجوب متعب22613

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 77.14علميمحمد نواف احمد الجبوري22614

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.43ادبيمحمد نوح زرنان عبدالجبار22615

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيمحمد نور عاجل سلطان22616

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.57تطبيقيمحمد نور عاطف محمد طاهر22617

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيمحمد نور نجم حمدان شاهين22618

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.29تطبيقيمحمد نوري احمد عيسى22619

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.43ادبيمحمد نوري احمد ناصر22620

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 78.14احيائيمحمد نوري جمعه محسن22621

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.86علميمحمد نوري صبيح صغير22622

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.29احيائيمحمد نوري قصي نوري حسين22623

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.14احيائيمحمد نوري محمد اسيمر22624

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.00تطبيقيمحمد نوزاد محمود حمد22625

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29علميمحمد نوفل صيهود كمون22626

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 66.29احيائيمحمد نوفل عبدالكريم لطيف22627

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.00تطبيقيمحمد نيسان بديوي رشيد22628

قسم الطاقة- المسيب /كلية الهندسة- جامعة بابل 67.29علميمحمد هادي حسين دايخ22629

قسم تقنيات االنتاج النباتي- نينوى /الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية- الجامعة التقنية الشمالية 66.14علميمحمد هادي رشيد سليمان22630

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.00تطبيقيمحمد هادي صحين جبار22631

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 73.86ادبيمحمد هادي عباس نجم22632

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 51.00تطبيقيمحمد هادي عبد الصمد جابر22633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.71احيائيمحمد هادي عبد هللا كاظم22634

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمحمد هادي عبدهللا جابر22635

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 65.71تطبيقيمحمد هادي علوان فرحان22636

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.57احيائيمحمد هادي لطيف لعيبي22637

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمحمد هادي محمود طه22638

866 من 686صفحة 
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات الكهرباء- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 58.86احيائيمحمد هادي مرار حسين22639

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 83.71احيائيمحمد هادي ياسين فرعون22640

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميمحمد هارون جابر خزعل22641

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.29احيائيمحمد هاشم الياس خضر22642

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 66.57تطبيقيمحمد هاشم داخل رشيد22643

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 58.86احيائيمحمد هاشم عجاج حسن22644

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.43تطبيقيمحمد هاشم لعيبي ثويني22645

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 81.86ادبيمحمد هاشم يوسف حمزه22646

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.29ادبيمحمد هاني علي ماطلي22647

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 59.86تطبيقيمحمد هاني محمد يونس22648

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 92.29علميمحمد هشام جواد عبد السادة22649

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 90.86علميمحمد هشام شكر محمود22650

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.86ادبيمحمد هالل كاصد كايش22651

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.86احيائيمحمد هيثم ابراهيم حسين22652

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.71ادبيمحمد هيثم شذر كاظم22653

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 65.00تطبيقيمحمد هيثم شالل سعيد22654

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيمحمد هيثم محمد زكي يونس22655

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 91.29علميمحمد هيثم يحيى محمد22656

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبيمحمد هيرش فاتح حامد22657

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.71احيائيمحمد وحيد فاضل فزع22658

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.71احيائيمحمد وسام كاظم زغير22659

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيمحمد وسيم صفوك غثوان22660

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86احيائيمحمد وضاح فرهود كعيد22661

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائيمحمد وعد حامد رشيد22662

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.00احيائيمحمد وعد حسن علي22663

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.71علميمحمد وفيق ناصر حسن22664

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 78.57علميمحمد وليد أحمد هزاع22665

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبيمحمد وليد خلف طميش22666

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.00احيائيمحمد وليد سالم ذنون22667

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.43تطبيقيمحمد وليد محمد عبدالخضر22668

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71تطبيقيمحمد وليد مطشر حسين22669

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.86علميمحمد وهاب جوده حمزه22670

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمحمد ياسر احمد عناد22671

866 من 687صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.86ادبيمحمد ياسر عطية فارس22672

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.71تطبيقيمحمد ياسر محي الدين محمود22673

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيمحمد ياسين جواد جادر22674

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.86ادبيمحمد ياسين شعبان جربوع22675

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.29تطبيقيمحمد ياسين طه احمد22676

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.86تطبيقيمحمد ياسين عواد عباس22677

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيمحمد ياسين كاظم ساجت22678

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمحمد ياسين كاظم عبد الكريم22679

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 70.86احيائيمحمد ياسين مرزوق محمد علي22680

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43تطبيقيمحمد ياسين مهيدي صالح22681

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71تطبيقيمحمد يحيى محيبس المي22682

قسم هندسة تقنية المواد- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 68.86احيائيمحمد يحيى ناجي كاظم22683

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.71احيائيمحمد يشار عثمان عمر22684

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيمحمد يعقوب عطيه تركي22685

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.29علميمحمد يعكوب عيسى يعقوب22686

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.29احيائيمحمد يوسف جاسم محمد22687

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.00تطبيقيمحمد يوسف جريوي صاحي22688

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 65.71احيائيمحمد يوسف خليفه يوسف22689

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43علميمحمد يوسف ذنون ابراهيم22690

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 63.71علميمحمد يوسف عبد عباس22691

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.14تطبيقيمحمد يوسف عبدالجليل سلطان22692

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميمحمد يوسف عريان واحد22693

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57احيائيمحمد يوسف مجيد حميد22694

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميمحمد يوسف محمد فرج22695

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 74.71علميمحمد يونس حميد كريم22696

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00علميمحمد يونس خليل اسماعيل22697

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 81.86علميمحمد يونس عبدالرزاق خلف22698

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 66.33علميمحمد يونس علي سليمان22699

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 68.00تطبيقيمحمد يونس محسن فتحي22700

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.29احيائيمحمدالباقر اياد يوسف جودي22701

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.57ادبيمحمدالباقر شامل حسون نوري22702

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمحمدالباقر علي صباح ناصر22703

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29احيائيمحمدالصادق امين حميد مجيد22704

866 من 688صفحة 
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قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.71تطبيقيمحمدالصدر رزاق راضي عبد الزهره22705

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 65.14احيائيمحمدالمنتظر ستار عبدهللا صاحب22706

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.00احيائيمحمدالمنتظر مهدي جوده خواف طعمه22707

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 91.29علميمحمدباقر ضياء خليل عبد22708

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيمحمدباقر عبدالكريم عاشور صالح22709

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 71.00احيائيمحمدباقر علي مهدي عباس22710

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.43تطبيقيمحمدباقر محمد طالب سعد22711

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.71تطبيقيمحمدتقي احمد شاكر نجيب22712

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمحمدتقي هيثم محمد سلمان22713

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 87.43علميمحمدجواد عبدالكريم حاتم حمودي22714

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43احيائيمحمدجواد عزيز صاحب محمد22715

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.57علميمحمدحسن جبر عياده جبر22716

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43احيائيمحمدحسين ابراهيم مهدي عبدهللا22717

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 67.14احيائيمحمدحسين سعفان ياسر شرماهي22718

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.57ادبيمحمدحسين عدنان جابر جاهل22719

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.71احيائيمحمدحسين فالح عبدالتاج حسن22720

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 61.14احيائيمحمدحسين مشتاق هاشم داخل22721

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 85.29احيائيمحمدرضا احمد حاتم دينار22722

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.29تطبيقيمحمدرضا عبدالرحمن خضير حمزة22723

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.86تطبيقيمحمدصادق انور سلمان محمدحسين22724

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.14احيائيمحمدصادق حسين سعد جبر22725

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 79.14تطبيقيمحمدصادق عالء موسى عبود22726

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمحمدصادق علي جدوع سلمان22727

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.43احيائيمحمدعلي ابراهيم سلمان سرحان22728

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيمحمدعلي انور هاشم صيهود22729

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميمحمدعلي جبار حسن خليفه22730

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00ادبيمحمدعلي حسن حيدر محمد22731

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 81.43علميمحمدعلي حسن وهب علي22732

قسم تقنيات الكهرباء- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 59.43تطبيقيمحمدعلي عبدالزهرة عبدالحسين بوري22733

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.83علميمحمدعلي عبدالكريم عبدالحسين محمدعلي22734

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.86احيائيمحمدعلي عبدهللا فلك رحيمة22735

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 60.43ادبيمحمدعلي عبدعلي حسن عبود22736

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيمحمدعلي عقيل محمد علي22737

866 من 689صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.57ادبيمحمدعلي فاضل جبار سلمان22738

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00ادبيمحمدعلي قحطان عبداالمير مهدي22739

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 64.71احيائيمحمدعلي محسن محمد كريم22740

قسم علوم القران- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.71ادبيمحمدعلي محمود ابرهيم خضير22741

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.40احيائيمحمدعلي موسى صالح سليمان22742

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.14تطبيقيمحمدمصطفى سالم احمد محمد22743

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.57تطبيقيمحمدمهدي حسن فاضل حسين22744

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.14ادبيمحمدوجيه عمر عبدالخالق يحيى22745

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 66.71علميمحمود ابراهيم احمد عبدهللا22746

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 83.57علميمحمود ابراهيم غثوان سوادي22747

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.43تطبيقيمحمود ابراهيم كاظم سالم22748

قسم التقنيات الكهربائية- الحويجة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 57.86احيائيمحمود احمد ابراهيم عساف22749

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.43تطبيقيمحمود احمد عبد محمد22750

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميمحمود احمد غالب عيسى22751

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيمحمود احمد فرحان مشوط22752

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71تطبيقيمحمود احمد مجيد لفته22753

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي- كلية الزراعة - جامعة تكريت 64.86علميمحمود احمد مجيد محمد22754

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.00علميمحمود انور لطيف علوان22755

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 65.71ادبيمحمود انور مغيص عبود22756

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.29احيائيمحمود انور نذير حيدر22757

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 51.57تطبيقيمحمود انور يونس نجيب22758

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيمحمود برهان بديوي حيمد22759

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.14ادبيمحمود توفيق محمود احمد22760

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.57احيائيمحمود جاسم سلطان عبدهللا22761

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 58.57ادبيمحمود جاسم كامل صالح22762

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.14تطبيقيمحمود جبار مشرف حاجم22763

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.14علميمحمود جعفر جاسم عيسى22764

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.86ادبيمحمود جمعه يونس علي22765

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.43ادبيمحمود حازم محمد احمد22766

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 58.86احيائيمحمود حسن كنش شرهان22767

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 50.86احيائيمحمود حسين علي فياض22768

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.14احيائيمحمود حسين علي يوسف22769

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيمحمود حسين محمود داود22770
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة القادسية 62.43احيائيمحمود حمزه جزار حسن22771

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.57ادبيمحمود حمزه جسام حمود22772

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71ادبيمحمود حميد عبد فرحان22773

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيمحمود حيدر حسين علي22774

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبيمحمود خالد محمود عبدهللا22775

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 69.29ادبيمحمود خضر محمود صالح22776

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيمحمود خضير عباس ناصر22777

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 67.57احيائيمحمود رافع صالح يوسف22778

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.43علميمحمود رافع عبدهللا مشعل22779

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.43تطبيقيمحمود رائد فائق مناف22780

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائيمحمود رضيوي داخل عطيه22781

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29تطبيقيمحمود رفعت خضر عبدهللا22782

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.43علميمحمود رفعت ستار قادر22783

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 71.71ادبيمحمود زكي محمد علي احمد22784

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.00ادبيمحمود ستار برهان حمزه22785

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 71.00علميمحمود سعد اسماعيل طه22786

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.57ادبيمحمود سعدي صالح فياض22787

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.86احيائيمحمود سعيد محمود محمد22788

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.29علميمحمود شاكر تركي حسن22789

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 66.29علميمحمود شاكر عباس حسين22790

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43تطبيقيمحمود شاكر مجيد كاظم22791

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.29احيائيمحمود شاكر محمود سلطان22792

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 63.86علميمحمود شاكر ياسين جاسم22793

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.43علميمحمود شامخ حميدي مجبل22794

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.14احيائيمحمود شحاذه حبش خضر22795

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 61.86ادبيمحمود شريف صالح خاجي22796

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 74.71علميمحمود صابر نافل كماش22797

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيمحمود صالح حميد فرحان22798

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيمحمود صالح هادي حسين22799

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 84.29احيائيمحمود صديق محمود محي الدين22800

قسم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.14تطبيقيمحمود صفاء محمود سلمان22801

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.57تطبيقيمحمود صفوان محمدصالح حمدي22802

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.14احيائيمحمود صالح عواد علي22803

866 من 691صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00احيائيمحمود صميم شاكر محمود22804

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.00احيائيمحمود عاجل كاظم فهد22805

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.00ادبيمحمود عادل عباس محمد22806

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 65.43تطبيقيمحمود عباس شيحان مطرود22807

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.57احيائيمحمود عبد احمد محمدعلي22808

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 73.57احيائيمحمود عبد الكريم جدوع كعيد22809

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.14تطبيقيمحمود عبد هللا حنيحن مغيلي22810

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71احيائيمحمود عبدالغفور احمد سلطان22811

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 61.29احيائيمحمود عبدهللا جهاد خضر22812

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 81.50ادبيمحمود عبدهللا محمد عبدهللا22813

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.14ادبيمحمود عبدالمجيد محمد حمود22814

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.29تطبيقيمحمود عبدالواحد عبدالوهاب علي22815

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 64.57ادبيمحمود عدنان ناجي شمخي22816

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43تطبيقيمحمود عزيز خلف احمود22817

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 58.86ادبيمحمود عطاهللا سعدهللا ولي22818

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة ذي قار 60.00تطبيقيمحمود عطشان سعدون سلمان22819

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيمحمود عقيل عبداللطيف زهو22820

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 73.83علميمحمود عالوي جاسم ابراهيم22821

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيمحمود علي حسين جاسم22822

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 56.29احيائيمحمود علي عاجل عطشان22823

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميمحمود علي غازي حسين22824

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00علميمحمود علي يوسف عكله22825

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.57احيائيمحمود عيسى موسى جاسم22826

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 68.29ادبيمحمود فائق غيدان غزال22827

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيمحمود فتحي حسين محمد22828

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.00احيائيمحمود فتحي خضير خلف22829

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 67.29ادبيمحمود فيصل مهدي حمد22830

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43ادبيمحمود قاسم دهراب درباش22831

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.71احيائيمحمود كامل جاسم احمد22832

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 84.43علميمحمود كامل شريف كاظم22833

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيمحمود كريم حسين عليوي22834

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبيمحمود كمال خضر احمد22835

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 77.71علميمحمود ماجد محسن بشير22836

866 من 692صفحة 
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 82.71علميمحمود محمد احمد عيسى22837

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 60.00احيائيمحمود محمد ادريس محمود22838

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71علميمحمود محمد حسين محمود22839

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 70.86ادبيمحمود محمد خضر سطام22840

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.57تطبيقيمحمود محمد رشاد عطية22841

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.86علميمحمود محمد نور محمود22842

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيمحمود محمد هاشم محمود22843

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.14احيائيمحمود مزهر طه محمد22844

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.29ادبيمحمود مسير سعد عناد22845

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.71ادبيمحمود مصطفى حسن محمد22846

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.57احيائيمحمود مظفر جواد خميس22847

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.00تطبيقيمحمود مغديد رحمان رشيد22848

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمحمود منتظر هادي محمود22849

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57ادبيمحمود ميسر محمود ازغير22850

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.29ادبيمحمود ناظم عباس جاسم22851

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.00ادبيمحمود نعيمة زغير كريم22852

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 88.57علميمحمود نوري جاسم غضبان22853

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيمحمود هالل محمد نجم22854

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميمحمود وافي فضيل سعدهللا22855

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 86.14علميمحمود وسام عطاهللا لطوفي22856

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 58.71ادبيمحمود يحيى جمعة جري22857

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.36تطبيقيمحي الدين محمد عبدالوهاب عبد القادر22858

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيمختار قاسم عبدالرضا داخل22859

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 61.57ادبيمخلد جاسم محمد حسين22860

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.57علميمخلد جبار زيدان مناحي22861

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 77.43ادبيمخلد خالد عبدالكريم حنوش22862

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 58.00علميمخلد رزاق نجم عبد22863

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 70.00تطبيقيمخلد شكر عبد حسين22864

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 63.71ادبيمخلد عبدالمنعم احمد حسن22865

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 78.43تطبيقيمخلد قصي شاكر درويش22866

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيمخلد ماجد علي جابر22867

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.71احيائيمخلص عادل عبد هللا خضير22868

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 63.00علميمخلص كاظم قاسم محمد22869

866 من 693صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.57تطبيقيمداور عكل سعيدان مداور22870

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمدثر بهجت شاكر محمود22871

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29احيائيمديحة خالد هاشم عساف22872

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14ادبيمدين ابراهيم سعد ابراهيم22873

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.57تطبيقيمراد حسن علي نامق22874

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.43علميمراد خلف عيسى حسن22875

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.43علميمراد دميرال فائق احمد22876

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.29علميمراد فالح حسن جالل22877

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 63.57تطبيقيمراد نهاد تقي موسى22878

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.71احيائيمراد يلدرم احمد عارف22879

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميمرال فاضل مهدي صادق22880

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.86علميمرال ياوز عزالدين حسين22881

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.00ادبيمرام باسم محمد سعيد محمد22882

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقيمرام جبار كاظم سلمان22883

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.14احيائيمرام حيدر عبدالعباس ابراهيم22884

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00احيائيمرام خير هللا احمد كوثر22885

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 76.14احيائيمرام دريد نجم عبدهللا22886

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمرام شهاب احمد محمد22887

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 67.57احيائيمرام عامر يوسف رزاق22888

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.00تطبيقيمرام عقيل علي مزعل22889

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميمرام محمد حمزه عبدالرضا22890

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 64.43علميمرتجى طالب عباس محمد22891

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 74.57تطبيقيمرتجى عامر جاسم مجيد22892

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيمرتجى عبداالمير جلو بوالذ22893

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.86علميمرتضى ابراهيم علي اكبر22894

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.86تطبيقيمرتضى ابراهيم علي اكبر حسين22895

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميمرتضى ابراهيم نمر عبدالحسين22896

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.57علميمرتضى احمد تالي سلمان22897

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.57احيائيمرتضى احمد ترتيب كريم22898

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيمرتضى احمد سعدون عوده22899

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 63.71تطبيقيمرتضى احمد عبدالنبي مخور22900

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيمرتضى احمد فنجان خيون22901

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 60.86ادبيمرتضى احمد مناحي خلف22902

866 من 694صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.43ادبيمرتضى اركان عبيد جبار22903

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.43ادبيمرتضى اسعد ناصر حسين22904

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 63.29ادبيمرتضى اسماعيل علي محمود22905

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيمرتضى امين علي محمد22906

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيمرتضى أحمد قاسم يوسف22907

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.43تطبيقيمرتضى باهر محمدرضا مهدي22908

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00علميمرتضى توفيق عبدهللا حسن22909

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.29تطبيقيمرتضى جابر نجدي بشير22910

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 80.86تطبيقيمرتضى جاسم ابراهيم مولى22911

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.71علميمرتضى جاسم جباري حسين22912

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 67.00ادبيمرتضى جاسم محمد علي عالوي22913

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 93.43علميمرتضى جبار خضير علي22914

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 71.43علميمرتضى جبار واجد زهر22915

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.43احيائيمرتضى جعفر حميدي حبيب22916

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71علميمرتضى جعفر سلمان علوان22917

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 71.71تطبيقيمرتضى جعفر عبداالمير جواد22918

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علميمرتضى جالل داود مزعل22919

قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 64.71ادبيمرتضى جليل ابراهيم محمد22920

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيمرتضى جليل عبد الرضا مكي22921

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71احيائيمرتضى جليل نون كزار22922

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.14احيائيمرتضى جميل مجدي عاجل22923

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيمرتضى جواد كاظم جلوب22924

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.29تطبيقيمرتضى جواد كاظم دعيم22925

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمرتضى حامد حسين بيدهللا22926

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيمرتضى حامد عزيز عبود22927

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميمرتضى حسن ابراهيم حبيب22928

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 66.71تطبيقيمرتضى حسن خير هللا رسن22929

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيمرتضى حسن عبدعون لفته22930

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمرتضى حسن فرج صبح22931

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.29احيائيمرتضى حسون محمد كايم22932

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيمرتضى حسين راضي حنيحن22933

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.86تطبيقيمرتضى حسين سالم نعيمه22934

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيمرتضى حسين صابر كريم22935

866 من 695صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمرتضى حسين طعيمه ناهي22936

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيمرتضى حسين عباس جعفر22937

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.86احيائيمرتضى حسين عبد خليفه22938

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيمرتضى حسين علي ازغير22939

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيمرتضى حسين عناد غصاب22940

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 63.57تطبيقيمرتضى حسين عيدان شديد22941

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيمرتضى حسين فاضل محمد22942

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57تطبيقيمرتضى حسين محسن محمد22943

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيمرتضى حمزه علي كاظم22944

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 92.71علميمرتضى حمودي مشالي نجم22945

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائيمرتضى حميد جاسم حسين22946

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 85.00علميمرتضى حميد حلو زعيل22947

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيمرتضى حميد راشد دويج22948

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.86ادبيمرتضى حميد فالح عواد22949

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.86تطبيقيمرتضى حميد مجيد شويع22950

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.57علميمرتضى حيدر محمد فنجان22951

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57تطبيقيمرتضى حيدر نعمه كريم22952

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.57تطبيقيمرتضى حيدر هادي محمد22953

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 58.71ادبيمرتضى خالد عبد علي غيدان22954

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.29تطبيقيمرتضى خالد مانه مدور22955

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71تطبيقيمرتضى خالد ناصر حاتم22956

عام- كلية القانون - جامعة سومر 63.14تطبيقيمرتضى خالد نصار نهار22957

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29احيائيمرتضى خضر بجاي مطرود22958

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.86تطبيقيمرتضى خضير عباس كاظم22959

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمرتضى خلف حمزه كاظم22960

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.86تطبيقيمرتضى خنياب العيبي حمود22961

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.71تطبيقيمرتضى داود عبد االمام عبيد22962

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.29تطبيقيمرتضى دريد مزاحم هادي22963

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 67.14ادبيمرتضى رائد هادي كاظم22964

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57احيائيمرتضى رحيم جبر كتاب22965

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.00ادبيمرتضى رحيم حسين زامل22966

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيمرتضى رحيم عبدزيد بلبول22967

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.43تطبيقيمرتضى رحيم محمد سلمان22968

866 من 696صفحة 
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قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 65.86تطبيقيمرتضى رزاق عباس احمد22969

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.14علميمرتضى رزاق مطر عطيب22970

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.71تطبيقيمرتضى رضا فاضل عباس22971

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.29تطبيقيمرتضى رعد حسن كاظم22972

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.57تطبيقيمرتضى رعد عبد الحميد ثامر22973

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيمرتضى رعد عبد يدي22974

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيمرتضى رياض أكبر أمين22975

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.14احيائيمرتضى رياض عبدهللا كاظم22976

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 84.14علميمرتضى رياض كاظم علي22977

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 80.86تطبيقيمرتضى ريحان عبدهللا علي22978

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.00ادبيمرتضى ريسان جاسم كرومي22979

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.43علميمرتضى زكي كامل مهدي22980

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيمرتضى زهير عبد الكاظم احمد22981

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.14احيائيمرتضى زهير منصور قاسم22982

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.29ادبيمرتضى سامي سيد سعد22983

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.29ادبيمرتضى ستار جبار جعفر22984

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمرتضى ستار جبار حمزه22985

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43احيائيمرتضى ستار طعيمه بستان22986

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.00تطبيقيمرتضى سرحان رشك حسين22987

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 66.86تطبيقيمرتضى سعد عبد الرسول امين22988

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.00احيائيمرتضى سعدون رسن سنيد22989

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.57احيائيمرتضى سعران فداوي نومان22990

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.57تطبيقيمرتضى سعيد دنيف شريف22991

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14تطبيقيمرتضى سفيان جميل ياسين22992

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.43تطبيقيمرتضى سالم حسن جبار22993

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمرتضى سالم فرحان دحو22994

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.43ادبيمرتضى سليم خلف كحيوش22995

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيمرتضى سليم علي نايف22996

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.71ادبيمرتضى شاكر محمود سلمان22997

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.86احيائيمرتضى شناوه قابل ظاهر22998

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 65.86تطبيقيمرتضى شوكت هادي عباس22999

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00احيائيمرتضى صابر دخيل جبير23000

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29ادبيمرتضى صادق ساجت نغيمش23001

866 من 697صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة واسط 66.71تطبيقيمرتضى صباح محمد جساس23002

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00احيائيمرتضى صبار حسين عبدهللا23003

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71تطبيقيمرتضى صالح لفته عيسى23004

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00احيائيمرتضى ضياء نعيم حسن23005

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.57ادبيمرتضى طالب حسن جبير23006

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيمرتضى طالب رعد كزار23007

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيمرتضى طالب عرام الزم23008

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.14احيائيمرتضى طالب عطيه حسن23009

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.86ادبيمرتضى طه فلوح علوان23010

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 71.86احيائيمرتضى عادل نوري عبد23011

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.00ادبيمرتضى عباس جبار شايع23012

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيمرتضى عباس جبر كاظم23013

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.43ادبيمرتضى عباس حنين مريشد23014

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71علميمرتضى عباس خزعل فرحان23015

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 58.14تطبيقيمرتضى عباس لفته زاير23016

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.14ادبيمرتضى عبد الحسين غانم فلحي23017

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيمرتضى عبد الرحيم شنان كسار23018

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 70.71علميمرتضى عبداالمير عابر حسن23019

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.71ادبيمرتضى عبدالزهره جاسم غافل23020

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميمرتضى عبدالزهره مخرب عبيد23021

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.71علميمرتضى عبدالعالي غنام مغامس23022

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.00ادبيمرتضى عبدالعزيز خلف صالح23023

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميمرتضى عبدالمحسن جليب بشر23024

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائيمرتضى عدنان عبداالمير دحام23025

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيمرتضى عدنان كريم عباس23026

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيمرتضى عدنان محسن فارس23027

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 76.43احيائيمرتضى عصام فاضل عباس23028

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.86احيائيمرتضى عقيل جواد كاظم23029

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.29تطبيقيمرتضى عالء عبدالحسين كيطان23030

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.43ادبيمرتضى عالء فاضل حسن23031

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.14ادبيمرتضى علي جبار محسن23032

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمرتضى علي حربي سوادي23033

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43تطبيقيمرتضى علي حسون عاصي23034

866 من 698صفحة 
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71ادبيمرتضى علي حسين علي23035

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.43تطبيقيمرتضى علي حنون سلطان23036

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيمرتضى علي خشن راضي23037

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.57ادبيمرتضى علي خليل حطحوط23038

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 72.43احيائيمرتضى علي عباس علي23039

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.71احيائيمرتضى علي عبد الحسين علي23040

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيمرتضى علي عبد حسن23041

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.40احيائيمرتضى علي عبدالواحد جدوع23042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.29علميمرتضى علي فاضل محمد23043

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 63.71علميمرتضى علي فالح عطشان23044

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.43احيائيمرتضى علي لفته عفون23045

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.86تطبيقيمرتضى علي محمد جاسم23046

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43ادبيمرتضى علي مزبان زري23047

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29احيائيمرتضى علي ناصر صالح23048

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.14علميمرتضى علي نعمه مطر23049

قسم وقاية النبات- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 58.29تطبيقيمرتضى عماد جعفر مهدي23050

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 59.00تطبيقيمرتضى عماد حسان رضا23051

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 60.14احيائيمرتضى عيال والي درواخ23052

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 65.00ادبيمرتضى غازي لعيبي شخير23053

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.43تطبيقيمرتضى غثيث مالح ياسين23054

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57احيائيمرتضى غسان رشيد بريهي23055

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.86علميمرتضى فاروق ملك عسكر23056

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيمرتضى فاضل حسن نصيف23057

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.14علميمرتضى فاضل عباس حسن23058

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 84.05احيائيمرتضى فالح علي عطيه23059

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 66.29علميمرتضى فريح غانم تعبان23060

قسم البستنة وهندسة الحدائق- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 60.14احيائيمرتضى فؤاد عباس عبد الصاحب23061

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.29تطبيقيمرتضى فيصل نايف سعود23062

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 70.86ادبيمرتضى قاسم كاطع حسن23063

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيمرتضى قاسم والي عبد23064

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 64.57تطبيقيمرتضى قحطان محمد حمادي23065

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيمرتضى قيس كريم محمد23066

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.57ادبيمرتضى كاطع عبد بنيان23067

866 من 699صفحة 
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قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 94.43علميمرتضى كاظم حسن جبار23068

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيمرتضى كاظم حسين جاسم23069

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 63.71احيائيمرتضى كاظم سوادي زغير23070

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمرتضى كاظم لعيبي حمادي23071

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 58.29ادبيمرتضى كامل حمدي محمد23072

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29علميمرتضى كامل مهدي صالح23073

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 68.00احيائيمرتضى كريم برهان جبر23074

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.43احيائيمرتضى كريم حسن طاهر23075

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.71علميمرتضى كريم حنيطة جساب23076

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.29احيائيمرتضى كريم محمد علي23077

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 59.29تطبيقيمرتضى كريم هوين نعيمه23078

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 62.57تطبيقيمرتضى لفته حسين عرار23079

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.86تطبيقيمرتضى ليث عزيز محمد23080

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.86ادبيمرتضى ماجد جاسم حسين23081

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29احيائيمرتضى ماجد خليل ابرهيم23082

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00علميمرتضى ماجد خليل اسماعيل23083

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.43تطبيقيمرتضى ماجد شالل فرحان23084

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57علميمرتضى مازن غازي جاسم23085

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.86علميمرتضى ماطر عليوي حماي23086

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00علميمرتضى مالك ابراهيم صالح23087

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائيمرتضى ماهود مكطوف جاسم23088

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 63.71تطبيقيمرتضى مجيد عيالن سمير23089

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 69.57ادبيمرتضى محسن جواد كاظم23090

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 87.00تطبيقيمرتضى محسن سعد كاظم23091

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.00احيائيمرتضى محسن صاحب عيسى23092

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 65.29تطبيقيمرتضى محمد جعفر حميد23093

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 84.29تطبيقيمرتضى محمد جمعه رشيج23094

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 78.00احيائيمرتضى محمد حسن عبد الرضا ناصر23095

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.14تطبيقيمرتضى محمد حسن محمود23096

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.14علميمرتضى محمد رشاش خيون23097

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.43احيائيمرتضى محمد سعد برو23098

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.00علميمرتضى محمد عباس كاظم23099

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.43تطبيقيمرتضى محمد عبد االحسين حمد23100

866 من 700صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.57احيائيمرتضى محمد عبد الحسن عبد هللا23101

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.00احيائيمرتضى محمد عبد الحسن غليم23102

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيمرتضى محمد عبدالزهرة عبدالحسن23103

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71تطبيقيمرتضى محمد عبدالسادة هاشم23104

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.29ادبيمرتضى محمد عبدهللا راضي23105

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيمرتضى محمد عبدزيد سلمان23106

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.00احيائيمرتضى محمد عبيد ذويب23107

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 66.43تطبيقيمرتضى محمد علي شيال23108

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.14ادبيمرتضى محمد علي هادي23109

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 60.71ادبيمرتضى محمد كامل مريهج23110

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.00احيائيمرتضى محمد هاشم حسن23111

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71احيائيمرتضى محمدكامل جاسم عطيش23112

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.57تطبيقيمرتضى محمود خليفه عبد23113

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 60.71تطبيقيمرتضى محمود طه حمود23114

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 73.57علميمرتضى محيسن مهدي علي23115

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 70.86تطبيقيمرتضى مظفر بالسم بجاي23116

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.71ادبيمرتضى منذر نكه غيدان23117

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.29ادبيمرتضى مهدي حسون ناصر23118

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57ادبيمرتضى مهدي راضي عطيه23119

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.00ادبيمرتضى مهدي عبداألمير خضير23120

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 62.14تطبيقيمرتضى ناصر صبحي علوان23121

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71علميمرتضى ناصر محمد مناحي23122

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.71تطبيقيمرتضى ناظم حمود محمد23123

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.43تطبيقيمرتضى ناظم خلف كاظم23124

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.86احيائيمرتضى نصير فالح مهيدي23125

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمرتضى نعمه كاظم جبير23126

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.43تطبيقيمرتضى هادي سمير محي23127

قسم تكرير النفط والغاز- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 64.43تطبيقيمرتضى هاشم محمد مطير23128

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 60.57احيائيمرتضى هيثم مهدي فرهود23129

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.57تطبيقيمرتضى واثق عبد كاظم23130

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائيمرتضى وادي كاظم محمد23131

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيمرتضى وليد عبدالهادي شهيد23132

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.43تطبيقيمرتضى يحيى عبد الهادي نجم23133

866 من 701صفحة 
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.86احيائيمرتضى يوسف درسون ابو ذينه23134

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 70.57احيائيمرتظى حسن عبدالزهره علي23135

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.86ادبيمرتظى عصام طاهر شنيشن23136

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 91.14احيائيمرتظى كاظم سلمان كاظم23137

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.00احيائيمرسلين حيدر حسين ناصر23138

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 64.57علميمرسين جواد زين العابدين تقي23139

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.86علميمروان احمد طه محمد23140

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيمروان ثامر طالب حيدر23141

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.00علميمروان حسن غالب كاظم23142

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 63.43علميمروان حسين كاظم زكاط23143

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.71ادبيمروان حكم دحام حبو23144

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 66.29علميمروان خليل ابراهيم علي23145

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.00ادبيمروان خليل بجاي محمد23146

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 75.00علميمروان ذياب فرحان عبد23147

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيمروان رائد حسين حمزة23148

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمروان سامي محل ابراهيم23149

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 68.00ادبيمروان سرحان عبد حسن23150

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.00علميمروان شهاب احمد ابراهيم23151

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.14علميمروان صالح ابراهيم محمد صالح23152

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.86ادبيمروان صالح سالم حسين23153

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.86علميمروان صالح مهدي خضر23154

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمروان ضياء حسين حداوي23155

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 65.00تطبيقيمروان طه عبدالكريم جاسم23156

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 61.00ادبيمروان ظاهر فيصل علي23157

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميمروان عبد السالم محمد خلف23158

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.43علميمروان عبداليمه خماس عباس23159

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.71ادبيمروان علي عبدهللا خلف23160

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيمروان عيسى زيدان احمد23161

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 91.14علميمروان غائب حميد علي23162

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.71ادبيمروان فارس محمود محمد23163

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 70.29علميمروان فالح كوين مخيلف23164

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.29علميمروان فيصل مزعل كريم23165

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.14احيائيمروان كريم علي عبدزيد23166

866 من 702صفحة 
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قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.29تطبيقيمروان مازن هاشم بشير23167

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 63.43ادبيمروان مثنى صبار معجل23168

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيمروان مجيد حميد صالح23169

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 75.14علميمروان محمد يونس حسين احمد23170

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 84.14علميمروان مضحي سلطان كريدي23171

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميمروان مهدي كامل محسن23172

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.71علميمروان نسيم جوده محمد23173

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.57علميمروة احمد خضير كردة23174

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.57احيائيمروة احمد لطيف مزيد23175

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 81.14ادبيمروة اسماعيل ابراهيم داؤد23176

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.57ادبيمروة اكرم احمد حمودي23177

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57علميمروة جاسم محمد خلف23178

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 64.43علميمروة حسن راضي زبالة23179

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علميمروة خليل محمود احمد محيميد23180

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 67.43ادبيمروة رضا تعبان حسن23181

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميمروة سامي احمد خضير23182

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 79.71ادبيمروة سعاد فاضل عباس23183

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميمروة سعد عبد جساس23184

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 63.29تطبيقيمروة طه عبدالكريم جاسم23185

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمروة عامر خليل ابراهيم23186

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 85.29علميمروة عبد الحسين هاشم حمود23187

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علميمروة عبدالرزاق محمد حسون23188

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.29علميمروة عصام هاشم محمد23189

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميمروة عقيل جاسم كريم23190

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيمروة علي محمد محمد23191

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.14ادبيمروة فرحان علي حسين23192

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.43علميمروة قاسم محمد صالح23193

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.57ادبيمروة قحطان عدنان محمد23194

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميمروة كهالن جواد عباس23195

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.43احيائيمروة مازن علي سلطان23196

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 63.57علميمروة محمد جاسم محمد23197

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 67.29ادبيمروة محمد نصر هللا حسين23198

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.43ادبيمروة مروان يونس خليل23199

866 من 703صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمروة منتصر حسين احمد23200

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 68.00علميمروة ميسر عبدالرحمن يحيى23201

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيمروة ياسين غازي ريادي23202

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.71علميمروة يشار عمر محمد23203

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.00احيائيمروج صبحي محمد عطيه23204

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيمروج عادل كريم عدوان23205

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 58.29ادبيمروج ناجي جاسم مطلوب23206

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيمروج ناصح محمد عبد23207

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 93.29علميمروه ابراهيم محمد عزة23208

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 68.86احيائيمروه احمد صداع احمد23209

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.14ادبيمروه امير عبد الحمزه حرجان23210

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.57ادبيمروه اياد جاسم محمد23211

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 74.57احيائيمروه باقر كاظم عبد الزهره23212

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.71احيائيمروه بسام برجس عبدالسالم23213

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.86علميمروه ثامر ضمد علي23214

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29علميمروه جاسم محمد مهدي23215

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 66.86احيائيمروه جرجيس خضر علي23216

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.57ادبيمروه جواد كاظم حسين23217

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00تطبيقيمروه حافظ جبار خضير23218

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميمروه حسن جبار نايف23219

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57علميمروه حسن خيري خضر23220

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميمروه حسين جوي كريم23221

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.43ادبيمروه حسين خضر محمود23222

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.14احيائيمروه حسين علي جعفر23223

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 69.14علميمروه حسين عويز زكاط23224

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.00علميمروه حمزه عبدالصاحب حمود23225

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.71احيائيمروه حمود جبر محمد23226

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميمروه حميد عبيد خلف23227

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.29تطبيقيمروه خالد محمود حسن23228

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.00ادبيمروه داخل زوهان عبد23229

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 69.57احيائيمروه رياض عبود محيسن23230

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.86ادبيمروه ستار جبار قاسم23231

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 89.57علميمروه سحاب صاحب مزهر23232

866 من 704صفحة 
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قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة البصرة 62.71علميمروه سعدون عوده نتوش23233

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.29احيائيمروه سلمان عاشور رهيف23234

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.57ادبيمروه سهيل جاسم جواد23235

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.14ادبيمروه صبحي مرود احمد23236

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائيمروه صفاء الدين سمين محمد23237

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.14علميمروه ضياء سليم عليوي23238

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيمروه طه ياس حسين23239

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميمروه عادل هاشم فراس23240

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00علميمروه عامر رضا مخيف23241

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.57ادبيمروه عامر عباس فرج23242

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00علميمروه عبد الرحيم عبد العزيز فرحان23243

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيمروه عبد الزهره شاكر علي23244

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00علميمروه عبدالحسين علي حسين23245

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 82.43احيائيمروه عبدالعزيز نعمان زينل23246

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 63.14علميمروه عبدالهاني عمر مصطفى23247

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.00ادبيمروه عدنان هاشم عبدهللا23248

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.29علميمروه عزيز عبدالرضا عليخان23249

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 68.71علميمروه علي حربي محمود23250

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمروه علي حسوني دويج23251

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميمروه علي فاضل كاظم23252

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 70.57ادبيمروه علي محمد حماوي23253

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 81.57احيائيمروه علي محمود ابراهيم23254

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميمروه عماد عليوي عسل23255

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.29احيائيمروه عواد عطيه حمود23256

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14علميمروه غالب عمار عباس23257

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.43علميمروه فاضل احمد عبدعلي23258

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14تطبيقيمروه فريد رمضان عباس23259

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.14ادبيمروه فالح فاخر حاتم23260

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.29ادبيمروه فوزي عبد عبد هللا23261

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 63.29ادبيمروه فؤاد بهجت مجيد23262

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيمروه فؤاد حرز باشي23263

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14علميمروه فيصل غازي عبد23264

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.57احيائيمروه قاسم محسن بدر23265

866 من 705صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.57ادبيمروه قيصر هاني عبد23266

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.14ادبيمروه لفته خليل عبدالكاظم23267

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.14احيائيمروه لؤي حسين ارحيمه23268

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 60.29ادبيمروه مالك عبدالجبار محسن23269

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.57ادبيمروه ماهر حميد داود23270

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.43علميمروه مبدر محمد حسن23271

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.29علميمروه محسن حسن مرعي23272

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71احيائيمروه محمد جبر مشعل23273

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.43ادبيمروه محمد رزاق جليل23274

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57ادبيمروه محمد عبود يونس23275

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.86احيائيمروه محمد عزيز كريم23276

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 62.43احيائيمروه محمد فتحي محمد23277

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.86ادبيمروه محمد كاظم مكطوف23278

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 74.71ادبيمروه محمدعلي هادي حسين23279

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 60.00ادبيمروه محمود احمد جدوع23280

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.86احيائيمروه مطر عواد محمد23281

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 85.43علميمروه مظفر جواد خميس23282

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.86تطبيقيمروه مهدي غازي عبد الزهرة23283

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00تطبيقيمروه مهند عبدالحميد مجيد23284

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.86احيائيمروه ميثم مدلول خليف23285

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57علميمروه هادي حسن كنعان23286

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 80.29علميمروه واثق فراس عوده23287

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 79.71ادبيمروه ياسر حسين جبر23288

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.43ادبيمروى شريده برعم خميس23289

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00علميمروى عبدهللا عبدالرزاق عوده23290

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 63.14احيائيمريم ابراهيم احمد عبدهللا23291

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 70.14علميمريم ابراهيم الياس مصطفى23292

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.14احيائيمريم ابراهيم جبار عبيد23293

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائيمريم ابراهيم حسن عبيد23294

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.57تطبيقيمريم ابراهيم فالح صالح23295

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 72.57احيائيمريم احمد حسون جبر23296

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 60.43احيائيمريم احمد عبود ويس23297

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 73.29علميمريم احمد كاظم عباس23298
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.43احيائيمريم احمد كريم صالح23299

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 65.14تطبيقيمريم احمد محمد عثمان23300

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.86ادبيمريم احمد هاتف مهدي23301

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.00ادبيمريم احمد هالل جمعه23302

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.57ادبيمريم اركان جلوب حسن23303

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.29احيائيمريم اسامه محمد خلف23304

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيمريم اسماعيل عبيد فهد23305

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 63.29تطبيقيمريم امجد علي حسين23306

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.14احيائيمريم انس طارق محمدصالح23307

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 85.86احيائيمريم انور بدر عساف23308

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيمريم انور حسن عبود23309

قسم رياض االطفال- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 64.00تطبيقيمريم اياد توما صليوا23310

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيمريم اياد سعيد داود23311

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمريم اياد عبد الرضا علي23312

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيمريم اياد عبدالقادر احمد23313

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.14احيائيمريم ايوب عثمان احمد23314

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.14احيائيمريم أسامه أسماعيل أبراهيم23315

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71احيائيمريم باسم خالص عبدالرحمن23316

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43تطبيقيمريم باسم عوفي خلف23317

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علميمريم باسم قدور جميل23318

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميمريم باهر محمدرضا مهدي23319

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيمريم براء جبار هاشم23320

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00تطبيقيمريم برزان سلمان حمد23321

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 70.57احيائيمريم بسام صبار عبد الكريم23322

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.43احيائيمريم بشار سالم جعفر23323

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.29ادبيمريم بشير علي كاظم23324

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.57علميمريم توفيق مجيد معيدي23325

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.43احيائيمريم ثامر فرهود جبار23326

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 66.29احيائيمريم ثامر مظهر عبدالحسين23327

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.71ادبيمريم ثامر نوري سرحان23328

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 65.14احيائيمريم جاسب علي خويط23329

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.00ادبيمريم جاسم جاعد ضمد23330

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.29تطبيقيمريم جاسم حسين عداي23331

866 من 707صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.43احيائيمريم جاسم كريم حسين23332

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29تطبيقيمريم جاسم محمد كمر23333

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.14احيائيمريم جبار ناصر حسين23334

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.71احيائيمريم جبار هاشم محي23335

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.86احيائيمريم جتين جالل حسين23336

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.57ادبيمريم جالل ابراهيم ناصر23337

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00احيائيمريم جمال كاظم حنون23338

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيمريم جميل صابر نزال23339

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.14احيائيمريم جواد سلمان نجيب23340

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيمريم جياد كاظم شهاب23341

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.57احيائيمريم حازم محمد حسين23342

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.86تطبيقيمريم حبيب لفتة عبيد23343

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.43احيائيمريم حسن ابراهيم حسين23344

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 62.14احيائيمريم حسن بجاي هريس23345

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 87.43علميمريم حسن جاسم مرهج23346

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.86ادبيمريم حسن حسين كسار23347

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيمريم حسن خليف علي23348

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.71تطبيقيمريم حسن عباس حسين23349

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيمريم حسن عبد الوهاب ذياب23350

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 61.57ادبيمريم حسن عبد علي شاطي23351

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 76.43احيائيمريم حسن علي ابراهيم23352

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29احيائيمريم حسن علي زاير23353

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.86احيائيمريم حسن علي ناصر23354

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43احيائيمريم حسن غازي محمد23355

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 77.57احيائيمريم حسن هادي كاظم23356

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 70.43احيائيمريم حسن هادي نعمه23357

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86احيائيمريم حسين ابراهيم شناوه23358

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائيمريم حسين امين جبار23359

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29احيائيمريم حسين جاسم محمد23360

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمريم حسين جرو صالح23361

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.43ادبيمريم حسين جعفر عبد23362

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00ادبيمريم حسين خزعل طالع23363

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.86ادبيمريم حسين خضر حميد23364
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قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.29تطبيقيمريم حسين محمد عبدالحسين23365

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.29تطبيقيمريم حسين هاشم حيال23366

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميمريم حسين هاشم هندي23367

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 74.14علميمريم حمد حسن معيوف23368

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علميمريم حمدي مجيد داود23369

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.71ادبيمريم حمود جدعان سمير23370

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 76.86احيائيمريم حمودي سلمان ابراهيم23371

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 70.43ادبيمريم حمودي كاظم حنتوش23372

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86علميمريم حميد ابراهيم شهاب23373

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 84.29احيائيمريم حميد شغات علي23374

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 64.00علميمريم حميد عباس عبد علي23375

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيمريم حميد عبد الحسن فرحان23376

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.43احيائيمريم حيدر جاسم محسن23377

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمريم حيدر حسين عباس23378

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.14احيائيمريم حيدر علي حسين23379

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.00احيائيمريم حيدر كاظم مجيد23380

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71احيائيمريم حيدر كريم عبيد23381

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14علميمريم حيدر لطيف ناجي23382

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.86ادبيمريم حيدر نافل عريبي23383

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.43احيائيمريم حيدر يحيى ابو طينه23384

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.57احيائيمريم خالد احمد حمادي23385

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 76.14ادبيمريم خالد تومان فعل23386

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.69احيائيمريم خالد جبار جاسم23387

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.86احيائيمريم خالد عيدان عليوي23388

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميمريم خالد مولود ولي23389

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 62.57احيائيمريم خضير جاسم محمد23390

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.71احيائيمريم خليل ابراهيم جويعد23391

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 73.86احيائيمريم راضي خلف عاشور23392

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 62.14ادبيمريم راضي وهيب لهمود23393

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57احيائيمريم رائد حميد محمد23394

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائيمريم رائد زكي احمد23395

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 69.00احيائيمريم رائد كريم علي23396

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 82.86علميمريم رجاء هللا صيهود حميد23397
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قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71احيائيمريم رجب حسين علي23398

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 55.86ادبيمريم رحيم جوده مالغي23399

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.43ادبيمريم رحيم عجيل مفتن23400

عام- كلية القانون - جامعة سومر 68.14تطبيقيمريم رحيم مايد واحد23401

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيمريم رزاق زغير ب؟اي23402

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيمريم رسول بحر فياض23403

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمريم رعد جاسم محمد23404

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 58.29ادبيمريم رعد فرحان شغول23405

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.57ادبيمريم رعد مرتضى عبدهللا23406

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.43احيائيمريم رمضان راشد عبدهللا23407

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيمريم رياض عبد فهد23408

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.86احيائيمريم سالم ولي علي23409

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 62.00ادبيمريم سامي احمد ذياب23410

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيمريم ستار محمد محمود23411

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.43تطبيقيمريم ستار هاشم خلف23412

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.57تطبيقيمريم سرحان عيدان سرحان23413

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيمريم سعد سلمان حبيب23414

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.29احيائيمريم سعدي رمضان عبدهللا23415

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.57احيائيمريم سعيد الياس خضر23416

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 71.86ادبيمريم سعيد صالل محمد23417

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 78.43علميمريم سعيد معجل سليمان23418

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.14علميمريم سلمان باوي علي23419

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمريم سلمان حمزة منصور23420

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمريم سلمان دويج باخي23421

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 76.57احيائيمريم سليمان عمر عطية23422

قسم تقنيات التصميم والتزيين المعماري- بغداد /معهد الفنون التطبيقية- الجامعة التقنية الوسطى 57.29تطبيقيمريم سمير محسن عليوي23423

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 75.29احيائيمريم سيمان عبدهللا عبد23424

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيمريم شاكر جوده علوان23425

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.57احيائيمريم شاكر محمود شريمص23426

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86احيائيمريم شاكر محيسن علي23427

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.71ادبيمريم شامل حسين زيدان23428

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57ادبيمريم شحاذه عبدهللا حسن23429

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.43احيائيمريم شمخي جبار جاسم23430

866 من 710صفحة 
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قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيمريم شناوه عبد العالي جنعان23431

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 67.43احيائيمريم شهاب احمد عبدالحميد23432

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.00تطبيقيمريم صادق جاسم محمد23433

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.00احيائيمريم صباح حسين كعود23434

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 74.71احيائيمريم صباح عبود احمد23435

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.71احيائيمريم صباح كريم عزيز23436

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 56.86احيائيمريم صباح نوري محمد23437

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 58.57ادبيمريم صدام حسين سهيل23438

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.43ادبيمريم صدام حسين عبد علي23439

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71ادبيمريم صفاء ياس احمد23440

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.14ادبيمريم صالح الدين عبدهللا رجب23441

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00ادبيمريم صالح الدين عز الدين عثمان23442

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.43تطبيقيمريم صالح حميد عبد هللا23443

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميمريم صالح عباس علي23444

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.57احيائيمريم صالح مهدي الركابي23445

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.43ادبيمريم صالح مهدي عبد الواحد23446

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 84.43احيائيمريم ضمير نامق شنين23447

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيمريم ضياء حسين شدهان23448

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمريم طالب احمد جاسم23449

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.86علميمريم طالب سلمان خماط23450

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمريم طالب عوده كاظم23451

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميمريم طالب هادي جاسم23452

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43احيائيمريم طالل احمد رجه23453

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيمريم عادل حسين خدادة23454

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.57تطبيقيمريم عادل خشان اسماعيل23455

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.29ادبيمريم عادل صبيح جبار23456

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.69احيائيمريم عادل علي حسن23457

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 85.00احيائيمريم عادل قاسم احمد23458

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.57ادبيمريم عارف محمود عاشور23459

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 75.57ادبيمريم عامر حسن محمد23460

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيمريم عامر عطية علوان23461

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.14تطبيقيمريم عامر موسى كاظم23462

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.86تطبيقيمريم عباس خير هللا سوادي23463

866 من 711صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29احيائيمريم عباس فاضل محمد23464

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.00ادبيمريم عباس هاشم رهيف23465

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.00ادبيمريم عبد االمير حسين علي23466

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.14احيائيمريم عبد الرحمن سلمان حسين23467

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.43علميمريم عبد الرضا عبدهللا كريم23468

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيمريم عبد الغني حسين عبد هللا23469

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 87.14علميمريم عبد الفاصل سلمان مكي23470

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميمريم عبد الكاظم كريم علي23471

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.86ادبيمريم عبد الكريم شهاب احمد23472

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.71تطبيقيمريم عبد الكريم عبد الواحد محمود23473

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.71احيائيمريم عبد الكريم عبد علي نعمة23474

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.71تطبيقيمريم عبد الكريم عودة زايد23475

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمريم عبد الكريم مصطفى خلف23476

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86احيائيمريم عبد هللا عبد الحسين حمزه23477

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقيمريم عبد هللا نجم نايف23478

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57تطبيقيمريم عبد الوديع عبد الحي شبيب23479

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمريم عبد سمير ضاحي23480

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 65.57تطبيقيمريم عبد مرزوق عايد23481

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.86احيائيمريم عبدالباري حسين صالح23482

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.86احيائيمريم عبدالحسين عنكود محمد23483

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 79.57علميمريم عبدالحسين كاطع موسى23484

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.86احيائيمريم عبدالخضر عبيس سلمان23485

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 80.00تطبيقيمريم عبدالرضا حسن جاسم23486

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 68.14علميمريم عبدالرضا موحي عيسى23487

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29تطبيقيمريم عبدالكريم مدلول ساري23488

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71تطبيقيمريم عبدالكريم هادي علي23489

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 65.29علميمريم عبدهللا عويد رمح23490

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.14ادبيمريم عبدهللا محمد عبدهللا23491

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14ادبيمريم عبدالمطلب سالم حسون23492

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائيمريم عبيد يحيى عبد بجاي23493

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.00ادبيمريم عدنان حسين موسى23494

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.43احيائيمريم عدنان عبود علوان23495

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29علميمريم عدنان فرحان علي23496

866 من 712صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيمريم عزاوي صبر ناصر23497

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.71احيائيمريم عقيل ذنون حسن23498

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيمريم عقيل صافي حسين23499

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.43ادبيمريم عالء احمد حمادوش23500

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14تطبيقيمريم عالء بدر ناصر23501

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.71احيائيمريم عالء محمد جاسم23502

قسم تقنيات الميكانيك- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.57احيائيمريم علي جابر علي23503

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.57تطبيقيمريم علي جاسم عبود23504

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.43ادبيمريم علي جاسم محمد23505

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.14تطبيقيمريم علي حيدر موسى23506

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.43احيائيمريم علي خريبط مطشر23507

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.29ادبيمريم علي خلف عوده23508

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.43احيائيمريم علي داوود عبد الحسين23509

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.14احيائيمريم علي سباهي مطر23510

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.71ادبيمريم علي سعيد جايد23511

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.14ادبيمريم علي سلطان مزعل23512

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 75.29احيائيمريم علي شاكر علي23513

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29تطبيقيمريم علي عباس علي23514

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 53.71ادبيمريم علي عباس محمد23515

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيمريم علي عبيس كاظم23516

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.43تطبيقيمريم علي عجيل جلوب23517

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.43ادبيمريم علي قاسم جاسم23518

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.86ادبيمريم علي كاظم عباس23519

قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.71احيائيمريم علي كريم زيدان23520

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 67.43احيائيمريم علي مجيد جواد23521

قسم اللغة العربية- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 60.29تطبيقيمريم علي محمد توفيق23522

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.00تطبيقيمريم علي محمد مخلف23523

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.00تطبيقيمريم علي محمود سليمان23524

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.57تطبيقيمريم علي مرتب عبد الساده23525

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 58.29ادبيمريم علي نعمه عبد23526

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبيمريم علي نوري ياسين23527

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.14ادبيمريم علي واجد عبود23528

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيمريم علي يزي جاسم23529

866 من 713صفحة 
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قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.43علميمريم عماد هللا ويردي رسول23530

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.43احيائيمريم عماد جاسم جبير23531

قسم الفيزياء- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 62.71احيائيمريم عماد عاصي علي23532

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86احيائيمريم عماد قاسم نجم23533

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميمريم عماد مبدر جاسم23534

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيمريم عماد نوار اسماعيل23535

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29علميمريم عمار عطا نعيم23536

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 63.86ادبيمريم عمران موسى جواد23537

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 72.71ادبيمريم عواد عبد علي ياسر23538

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 62.14تطبيقيمريم عيد مخلف سلمان23539

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائيمريم عيدان حمد دخيل23540

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 77.29احيائيمريم عيسى خنجر محمد23541

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيمريم عيسى محسن عناد23542

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43علميمريم غثوان كاظم موسى23543

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيمريم غضبان زامل حاجم23544

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.43ادبيمريم فاضل علي حسين23545

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.71ادبيمريم فاضل محمد عزيز23546

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.57احيائيمريم فاضل نوري شريف23547

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 74.00ادبيمريم فالح هذال سباهي23548

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 58.29تطبيقيمريم فائز اسكندر محمد23549

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 88.00احيائيمريم فائز نعمان شراد23550

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.29تطبيقيمريم فائق يونس عبدهللا23551

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيمريم فخري سعيد دفار23552

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 66.14ادبيمريم فراس جاسم عواد23553

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.00تطبيقيمريم فراس محمود علي23554

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.14ادبيمريم فرمان صباح سعيد23555

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.71احيائيمريم فريد رحيم عباس23556

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.43احيائيمريم فهد كريم غياض23557

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 58.43احيائيمريم قاسم ابراهيم يعقوب23558

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.00تطبيقيمريم قاسم عبد الجبار علوان23559

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14تطبيقيمريم قاسم كشاش حسين23560

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمريم قحطان حسين عبد الكريم23561

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.57علميمريم قصي طه جاسم23562

866 من 714صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.00احيائيمريم قصي كاظم اسد23563

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 94.71علميمريم كاطع محسن صايل23564

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29علميمريم كاظم شبيب خضير23565

قسم الرياضيات- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.29علميمريم كاظم صاحب جراد23566

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.14احيائيمريم كاظم عبدالحسين مصطفى23567

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمريم كاظم محمود عبد23568

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.00احيائيمريم كامل لطيف عوض23569

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 65.57تطبيقيمريم كريم جرو علي23570

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.57علميمريم كريم حسين عبيد23571

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 62.29احيائيمريم كريم خلف نجم23572

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.57ادبيمريم كريم صكبان علي23573

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57ادبيمريم كريم غني درويش23574

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57احيائيمريم كفاح عبود جباره23575

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.83احيائيمريم كمال اسطيفان سليمان23576

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيمريم لطيف خيون فجر23577

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.29احيائيمريم لوي مهدي عبدهللا23578

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيمريم لؤي دليل محمود23579

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 82.29احيائيمريم لؤي كاظم مهدي23580

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.43احيائيمريم لؤي هادي شمخي23581

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00احيائيمريم ليث حمد ثامر23582

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.57تطبيقيمريم ليث علي سليمان23583

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 68.29تطبيقيمريم ليث فتاح محمود23584

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبيمريم ليث هادي احمد23585

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 65.14تطبيقيمريم ماجد علي عبد الحسين23586

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.57ادبيمريم مازن عبد الرزاق قاسم23587

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.14احيائيمريم مازن عبد المجيد سلمان23588

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86احيائيمريم مازن فليح حسن23589

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.14احيائيمريم ماهر صدام جخيور23590

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.00احيائيمريم مبارك عبد المحسن عواد23591

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.57علميمريم مجيد مسلم مرداو23592

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيمريم محسن علي زايد23593

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علميمريم محسن ناصر هادي23594

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.00احيائيمريم محمد ابراهيم مصطفى23595

866 من 715صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.71ادبيمريم محمد بوش كيطان23596

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 71.14ادبيمريم محمد تقي مهدي جودي23597

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.43احيائيمريم محمد جاسم حمادي23598

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.00ادبيمريم محمد جاسم محمد23599

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.14ادبيمريم محمد حسن عطيه23600

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.29ادبيمريم محمد حسين علي23601

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.00ادبيمريم محمد حميد راضي23602

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقيمريم محمد سعيد يونس23603

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائيمريم محمد صادق عباس23604

قسم الرياضيات- المقدادية /كلية التربية المقداد- جامعة ديالى 64.29احيائيمريم محمد صالح عباس23605

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمريم محمد طه محمد23606

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميمريم محمد عائد نوفل23607

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.86ادبيمريم محمد عباس محسن23608

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 64.14ادبيمريم محمد عبد الحسين محمد23609

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.86تطبيقيمريم محمد عبد الحسين محيل23610

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57تطبيقيمريم محمد عبدالرضا مال هللا23611

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.86ادبيمريم محمد قاسم جايد23612

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.00تطبيقيمريم محمد قاسم محمد23613

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميمريم محمد كاظم حسين23614

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائيمريم محمد مجيد محمد23615

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 63.14ادبيمريم محمد ناجي شاكر23616

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14ادبيمريم محمد ناصر ابراهيم23617

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 55.71تطبيقيمريم محمود عمر صالح23618

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 57.00ادبيمريم محمود نبات مهدي23619

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86احيائيمريم محمود هادي عبودخليل23620

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.29ادبيمريم محيه دايح مطر23621

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.29ادبيمريم مخيلف حسن ذرب23622

قسم التاريخ- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.57ادبيمريم مدحت اسماعيل علي23623

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.00احيائيمريم مرتضى رحيمه راضي23624

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 58.29تطبيقيمريم مزهر حاتم يوسف23625

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيمريم مزهر عذافه عباس23626

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43ادبيمريم مشتاق هاشم قاسم23627

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43علميمريم مشكور احمد محمد23628
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 86.50احيائيمريم مصطفى خالد هادي23629

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 57.57احيائيمريم مصطفى ظاهر عبد اللطيف23630

قسم التقنيات االلكترونية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 50.33تطبيقيمريم معن باسم سليم23631

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 75.29احيائيمريم معن درسون مهدي23632

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 61.14ادبيمريم مقداد سلمان علوان23633

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.86ادبيمريم مكرم شياع كاظم23634

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيمريم منير عبد علي محمد23635

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيمريم مهلهل كاظم فرهود23636

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.29احيائيمريم مهند رحيم ابراهيم23637

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيمريم موسى رضا كسار23638

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.71علميمريم موسى عزيز نعيمه23639

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00احيائيمريم موفق ياسين محمد23640

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.57احيائيمريم مؤيد حسن سلمان23641

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيمريم مؤيد حميد مجيد23642

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.14احيائيمريم ميثم رسول علي23643

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29احيائيمريم ميثم عبد القادر حسن23644

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.29تطبيقيمريم ناجي غبيش كمر23645

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.86احيائيمريم ناطق حافظ عباس23646

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.57احيائيمريم ناظم حمزه سالم23647

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.86احيائيمريم ناظم شاكر محمود23648

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.86ادبيمريم ناهض حسن حمد23649

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.71ادبيمريم نبيل فاضل هالل23650

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.00احيائيمريم نبيل يونس اسماعيل23651

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 87.29احيائيمريم نشوان حازم فرج23652

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيمريم نصير نعمان ابراهيم23653

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.43احيائيمريم نعيم كدر شليش23654

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 65.29تطبيقيمريم نهاد واشي هنيدي23655

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيمريم هاشم سليمان فهد23656

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.86علميمريم هاشم عبيد حسن23657

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 65.29احيائيمريم هالل حنون فرحان23658

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 59.29ادبيمريم واثق محمود مهدي23659

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.00تطبيقيمريم وليد احمد ياسين23660

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 84.71احيائيمريم وليد كاظم كريم23661
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قسم العالقات العامة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 66.00ادبيمريم وليد هاشم خلف23662

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.71احيائيمريم ياسر هاشم علوان23663

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 73.14ادبيمريم ياسين اسماعيل خلف23664

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.86علميمريم ياسين سعود صالح23665

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.57ادبيمريم يحيى عباس عيدان23666

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيمريم يحيى عبدالكريم حبيب23667

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 61.43احيائيمريم يوسف ابراهيم سلمان23668

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 66.43احيائيمريم يوسف رمح مخلف23669

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 81.14احيائيمريم يونس قادر عباس23670

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيمزاحم جاسم محمد شنجر23671

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.71علميمزاحم هالل الطيف خلف23672

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14ادبيمزهر ابراهيم محمد حسين23673

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.71ادبيمزهر ازبار حسن حسين23674

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 73.86تطبيقيمزيد عاشور سلمان جنعان23675

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 65.14علميمساء سلمان حسين محل23676

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.86تطبيقيمسار رسول ناصر جابر23677

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.00تطبيقيمسار طاهر محسن سعدون23678

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائيمسار عادل علي عجيمي23679

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 81.71علميمسار علي سالم حسون23680

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمساعد فاضل موسى علي23681

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 58.86احيائيمساهر صالح احمد عمر23682

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.71احيائيمسرة عبد الحسن جمعة عبد23683

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيمسره اسعد منعم جبار23684

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.57ادبيمسره حازم عبد جاسم23685

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.29ادبيمسره صالح حسن حسين23686

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.43علميمسعود حسين حسن محمد23687

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 76.86ادبيمسعود حميدي عويد محمد23688

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.14احيائيمسك احمد نعمان وهيب23689

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.00تطبيقيمسك رفعت مصطفى علي23690

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيمسلم احمد كصير عباس23691

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 82.00تطبيقيمسلم العقيل محمد عزيز خلف23692

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.00ادبيمسلم جمعه قاسم علي23693

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 66.14علميمسلم حسن علي ديكان23694
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معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 66.43ادبيمسلم حسين حمزه كطاف23695

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.14احيائيمسلم حسين علي كاظم23696

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمسلم حسين عوده محيسن23697

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.86علميمسلم حسين مجهول طهيزه23698

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.14ادبيمسلم حسين هاشم سلمان23699

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 66.29ادبيمسلم حمزة جاسم عريبي23700

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43ادبيمسلم حمزة عبدالكريم احمد23701

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 67.57ادبيمسلم حمزه تايه جيثوم23702

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 65.71علميمسلم حمزه عيسى جاسم23703

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 84.86علميمسلم حميد عبد الخضر عبد23704

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.29احيائيمسلم رحيم وحيد جابر23705

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 66.14تطبيقيمسلم رضا محمد جواد23706

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.71تطبيقيمسلم زغير حسين حسن23707

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.43تطبيقيمسلم زينل سلمان حمزه23708

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 82.14ادبيمسلم سالم ابراهيم عبدهللا23709

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 80.29تطبيقيمسلم سامي مجيد حمود23710

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 66.71احيائيمسلم صادق كريم محسن23711

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.57احيائيمسلم صالح حنظل صدام23712

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 78.71احيائيمسلم صبيح زغير كاظم23713

عام- كلية القانون - جامعة سومر 66.00تطبيقيمسلم صالح مهدي هليل23714

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43علميمسلم عبد الجليل كاظم محمود23715

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.00تطبيقيمسلم عبد العالي عبد الواحد علي23716

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.14ادبيمسلم عبد العباس حميد طاهر23717

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيمسلم عبد الواحد جميل سبتي23718

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 64.57ادبيمسلم عقيل حماده كاظم23719

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 86.57علميمسلم عقيل خضير خلف23720

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.29علميمسلم عقيل سرحان بنيان23721

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71علميمسلم عقيل ظاهر حبيب23722

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.29تطبيقيمسلم عقيل عباس خضر23723

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيمسلم عقيل عبدالزهره ثجيل23724

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائيمسلم عقيل غازي جاسم23725

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.14احيائيمسلم عقيل قنبر علي23726

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 75.86احيائيمسلم عقيل محمد فالح23727

866 من 719صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمسلم عالء عجيل طارش23728

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.00تطبيقيمسلم علي حسين ياسر23729

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.43علميمسلم علي عبدالواحد شراد23730

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 86.29تطبيقيمسلم عوض سعيد ضيدان23731

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.86تطبيقيمسلم عوض مسلم حمادي23732

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.29احيائيمسلم غانم محسن احمد23733

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.43تطبيقيمسلم غميس ياسر محمد23734

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمسلم قاسم مراد ناجي23735

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43علميمسلم قاصد حمد موسى23736

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.43احيائيمسلم كاظم حسن علي23737

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.71ادبيمسلم كاظم شواي صكر23738

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.43احيائيمسلم كريم عباس كاظم23739

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمسلم كريم عبد هديد23740

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 68.71تطبيقيمسلم محسن ركاض حميدي23741

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.00احيائيمسلم محمد جاسم نعمه23742

قسم البستنة- كلية الزراعة - جامعة كركوك 63.57علميمسلم محمد حسين عبد23743

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائيمسلم محمد علي عبد الهادي عبد23744

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.00تطبيقيمسلم محمد محسن شمران23745

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 63.14علميمسلم محمد مزهر خلوهن23746

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29احيائيمسلم مؤيد علي حسين23747

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.86تطبيقيمسلم وداد محمد عيسى23748

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.71علميمسلم يحيى سعيد ثويني23749

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 72.57تطبيقيمشارق حمزه سلمان كاظم23750

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيمشاري الياس ابراهيم محمد23751

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43احيائيمشاعل فارس عبد حامد23752

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمشتاق حسن علوان عجيل23753

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.71علميمشتاق طالب كريم شاهين23754

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيمشتاق طالب مجيد عباس23755

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 64.43تطبيقيمشتاق طالب هليل حسن23756

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.71تطبيقيمشتاق عباس بطاح عاصي23757

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.00ادبيمشتاق كاظم عزيز جاسم23758

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.29ادبيمشتبى عبود منصور عبود23759

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.00تطبيقيمشرف حسين علي عباس23760

866 من 720صفحة 
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قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57علميمشرف عبدالكريم جاسب سعد23761

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 63.57ادبيمشرق عباس فاضل محمد23762

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 89.00ادبيمشرق محمد عبد سالم23763

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.00ادبيمشرق محي مدلول احمد23764

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 73.00علميمشعل احمد رشيد شغيل23765

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 66.29تطبيقيمشعل مسافر جبار مشعل23766

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 81.14ادبيمشعل ممدوح مجحم زيد23767

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيمشيوح مزهر عبيد محمد23768

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 65.00احيائيمصدق عبدالجبار جداح عطيه23769

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 71.00علميمصدق عماد عزيز مهدي23770

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 81.43احيائيمصدق هالل كاظم جبر23771

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.71علميمصدق واثق محسن احميد23772

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.43احيائيمصطفى ابراهيم حامد عجيل23773

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43احيائيمصطفى ابراهيم حسين مصبح23774

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.43تطبيقيمصطفى ابراهيم حمد عبود23775

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.00ادبيمصطفى ابراهيم خليل خلف23776

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيمصطفى ابراهيم سلمان جاسم23777

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.00ادبيمصطفى اثيل قيس داود23778

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 59.71ادبيمصطفى احسان قرنفل سالم23779

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 69.43ادبيمصطفى احمد ابراهيم مهدي23780

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.43ادبيمصطفى احمد جاسم حمادي23781

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.29ادبيمصطفى احمد جاسم فرحان23782

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.43احيائيمصطفى احمد جاسم مسلم23783

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيمصطفى احمد جبار صالح23784

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57ادبيمصطفى احمد جبر موسى23785

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.86ادبيمصطفى احمد جميل عبدهللا23786

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمصطفى احمد حسن مهدي23787

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 60.29ادبيمصطفى احمد رزاق محمدعلي23788

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيمصطفى احمد زبون زاير23789

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.00احيائيمصطفى احمد زبون منجل23790

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.43تطبيقيمصطفى احمد زكي مصطفى23791

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71احيائيمصطفى احمد سامي فتحي23792

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبيمصطفى احمد سعودي حسن23793

866 من 721صفحة 
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.57احيائيمصطفى احمد شهاب احمد23794

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.29تطبيقيمصطفى احمد صاحب خشان23795

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 55.71احيائيمصطفى احمد عبد ابراهيم23796

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيمصطفى احمد عبد الرضا حافظ23797

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.43احيائيمصطفى احمد عبد العزيز مصطفى23798

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.14علميمصطفى احمد عبدالرزاق عبدالرحيم23799

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 62.00ادبيمصطفى احمد عبدالستار نصيف23800

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيمصطفى احمد عبدالغني مصلح23801

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.43ادبيمصطفى احمد عبدهللا صالح23802

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 84.14علميمصطفى احمد عجرم فرهود23803

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.00ادبيمصطفى احمد علي حسين23804

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيمصطفى احمد عويد جبر23805

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 71.71ادبيمصطفى احمد عيسى سلمان23806

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.14علميمصطفى احمد فتحي سلطان23807

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.29تطبيقيمصطفى احمد قاسم محمد23808

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29تطبيقيمصطفى احمد كاظم شنين23809

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.14احيائيمصطفى احمد لطيف مجيد23810

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيمصطفى احمد مجيد شويع23811

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.86ادبيمصطفى احمد محسن عيسى23812

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 61.57علميمصطفى احمد محي شهاب23813

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 65.00تطبيقيمصطفى احمد مؤيد رؤوف23814

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.29ادبيمصطفى اخميس علوان محمد23815

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.57احيائيمصطفى ارام عمر خورشيد23816

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14احيائيمصطفى اسامه غازي محمد23817

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 82.71علميمصطفى استير احمد ثميل23818

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 68.00احيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم مصطفى23819

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيمصطفى اسماعيل جليل علي23820

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29احيائيمصطفى اسماعيل جواد عليوي23821

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.14علميمصطفى اكبر عباس رحمة هللا23822

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.29احيائيمصطفى اكرم سالم ابراهيم23823

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.29ادبيمصطفى اكرم طه سلطان23824

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 84.00علميمصطفى انور مسيهر علي23825

قسم القران الكريم وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 68.71علميمصطفى اياد سلمان مجيد23826

866 من 722صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 60.57ادبيمصطفى اياد عبد اللطيف عزيز23827

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمصطفى اياد عبعوب احمد23828

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيمصطفى اياد عثمان صالح23829

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 77.71احيائيمصطفى أموري فرحان عيسى23830

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.43تطبيقيمصطفى أيوب يوسف وناس23831

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيمصطفى باسم جبر شالكه23832

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.71احيائيمصطفى باسم حسن عاشور23833

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00تطبيقيمصطفى باسم فاضل محمد23834

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71تطبيقيمصطفى باسم محمد رحيمه23835

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 84.14تطبيقيمصطفى باسم محمد علوان23836

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.43تطبيقيمصطفى باسم نجم نصيف23837

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 71.00تطبيقيمصطفى بركات مهدي صالح23838

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.00ادبيمصطفى بسام فاضل عبدالعزيز23839

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 66.57احيائيمصطفى بشار رشدي محمد23840

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29ادبيمصطفى بشار عبدالعزيز راضي23841

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيمصطفى بشار ناصر فرهود23842

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 83.57احيائيمصطفى بالل جليل محمود23843

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيمصطفى تحسين عظيم عذاب23844

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00احيائيمصطفى تركي عرموط عبد هللا23845

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.86احيائيمصطفى ثامر كاظم منصور23846

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 59.29ادبيمصطفى جابر كاظم شالل23847

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.14تطبيقيمصطفى جابر نعيمه مجيد23848

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 68.14ادبيمصطفى جاسم تبل كريم23849

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيمصطفى جاسم سرحان جبار23850

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.57ادبيمصطفى جاسم محسن صيهود23851

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 60.29علميمصطفى جاسم محمد جبر23852

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71احيائيمصطفى جاسم محمد حسن23853

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمصطفى جاسم محمد خلف23854

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.86ادبيمصطفى جاسم محمد صالح23855

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29علميمصطفى جاسم محمد علي23856

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86علميمصطفى جاسم محمد فرحان23857

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.86علميمصطفى جاسم محمد كامل23858

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.29تطبيقيمصطفى جبار سعدون عويد23859
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيمصطفى جبار لفتة جابر23860

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمصطفى جبار مطر جابر23861

قسم انظمة شبكات الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 58.86احيائيمصطفى جبير فرحان محمد23862

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71علميمصطفى جعفر عبدالحسين صادق23863

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.29ادبيمصطفى جعفر عبدالزهره عباس23864

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.71ادبيمصطفى جعفر نادر محمد23865

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.14ادبيمصطفى جليل عذوري جودي23866

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.57تطبيقيمصطفى جليل محسن حمادي23867

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 63.00تطبيقيمصطفى جليل موال زيبك23868

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.57علميمصطفى جمال احمد باشا23869

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.57تطبيقيمصطفى جمال بدر حمادي23870

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00تطبيقيمصطفى جمال عبد الجبار حمزة23871

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 58.29ادبيمصطفى جمال محمد فرحان23872

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29علميمصطفى جميل جبر عبدالحسين23873

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.00احيائيمصطفى جميل عبدالزهره رمضان23874

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.86احيائيمصطفى جميل عفيف معروف23875

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.14تطبيقيمصطفى جميل علي عبدالحسن23876

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14علميمصطفى جميل مشلوش كلكول23877

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.29ادبيمصطفى جواد كاظم جلوب23878

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 71.00علميمصطفى جواد كاظم عاشور23879

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.00علميمصطفى جواد كاظم عباس23880

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.00ادبيمصطفى حاتم عسكر سالم23881

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائيمصطفى حاتم محمد عزيز23882

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00احيائيمصطفى حازم محمد فريح23883

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.29ادبيمصطفى حافظ حميد عباس23884

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.00احيائيمصطفى حامد شهاب احمد23885

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.29ادبيمصطفى حامد عبدالحسن عبدهللا23886

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.86تطبيقيمصطفى حامد عثمان عمر23887

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.43تطبيقيمصطفى حامد غاسم داخل23888

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.00ادبيمصطفى حامد مرزه عيسى23889

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائيمصطفى حسن جبار كاظم23890

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.71ادبيمصطفى حسن جحجوح مذيور23891

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 83.00علميمصطفى حسن سعود مريهج23892
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قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.00احيائيمصطفى حسن شبيب حمه23893

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.71تطبيقيمصطفى حسن طاهر محمد23894

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29احيائيمصطفى حسن عبد االمير عبد23895

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 65.43احيائيمصطفى حسن عبد الحسين حسب23896

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 62.57تطبيقيمصطفى حسن عبدهللا حموش23897

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيمصطفى حسن علو بريسم23898

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.43تطبيقيمصطفى حسن علي جبر23899

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.57ادبيمصطفى حسن علي رشيد23900

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 69.71علميمصطفى حسن علي عمر23901

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيمصطفى حسن عيسى نصار23902

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.57احيائيمصطفى حسن فرحان بشير23903

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيمصطفى حسن محمد عطية23904

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.00احيائيمصطفى حسن مزعل جوده23905

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.86تطبيقيمصطفى حسين باوي داود23906

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيمصطفى حسين جابر محمد23907

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.43احيائيمصطفى حسين جاسم دعدوش23908

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 87.14احيائيمصطفى حسين جعفر حسين23909

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29احيائيمصطفى حسين حربي شعالن23910

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.71تطبيقيمصطفى حسين حمود خزعل23911

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.86احيائيمصطفى حسين رشيد محمد23912

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.29علميمصطفى حسين سرحان حسن23913

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمصطفى حسين صخي عوده23914

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميمصطفى حسين عبد علي محمد23915

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43تطبيقيمصطفى حسين عبيد كرم23916

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيمصطفى حسين علي احمد23917

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 64.14علميمصطفى حسين علي خلف23918

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة كركوك 61.14تطبيقيمصطفى حسين علي داوود23919

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.57تطبيقيمصطفى حسين مجلي سلمان23920

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00ادبيمصطفى حسين محسن محمد23921

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.43ادبيمصطفى حسين محيميد حمود23922

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14احيائيمصطفى حسين مهدي جواد23923

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمصطفى حكمت صالح مهدي23924

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.00تطبيقيمصطفى حكمت عبدهللا محمد23925
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.57تطبيقيمصطفى حكيم لفتان عبيد23926

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.43ادبيمصطفى حمادي جاسم كاظم23927

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.14احيائيمصطفى حمزه جواد كاظم23928

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.86ادبيمصطفى حمزه حسين لوتي23929

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمصطفى حمزه دويج حالوب23930

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.86ادبيمصطفى حمود كركوش كاطع23931

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 74.86ادبيمصطفى حميد جعفر علي23932

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.43احيائيمصطفى حميد حسن موسى23933

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.29احيائيمصطفى حميد راغب حمود23934

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 62.71ادبيمصطفى حميد صالح هاشم23935

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمصطفى حميد نعيمه عطشان23936

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.00تطبيقيمصطفى حيدر جحات عباس23937

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.57احيائيمصطفى حيدر حسن سعد23938

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميمصطفى حيدر سلمان حمود23939

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيمصطفى حيدر عبد الكريم ثاني23940

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.43تطبيقيمصطفى حيدر عبد هللا فرهود23941

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيمصطفى حيدر عبدالجليل ابراهيم23942

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43تطبيقيمصطفى حيدر عبدهللا محمد23943

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.43علميمصطفى حيدر عوده صخي23944

عام- كلية القانون - جامعة سومر 59.43تطبيقيمصطفى حيدر لهمود طعيمه23945

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.29تطبيقيمصطفى حيدر مجبل عبد الكريم23946

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.29تطبيقيمصطفى حيدر مهدي صالح23947

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيمصطفى خاف حمادي خرو23948

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 58.29ادبيمصطفى خالد ابراهيم خليل23949

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيمصطفى خالد اسماعيل حسن23950

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيمصطفى خالد حسن عبد23951

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.29احيائيمصطفى خالد حواس جالب23952

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.71ادبيمصطفى خالد عاصي علي23953

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.71ادبيمصطفى خالد عبد القادر عبد الجبار23954

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيمصطفى خالد عبدالعالي مشكور23955

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 87.57احيائيمصطفى خالد فرحان ساجت23956

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيمصطفى خالد محمدطاهر عون23957

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمصطفى خالد مطر صالح23958
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيمصطفى خالد ميزر سلطان23959

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمصطفى خالد ناصر حسين23960

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.00علميمصطفى خالد نور علي23961

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.71علميمصطفى خزعل طالب سفيح23962

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبيمصطفى خزعل محمود هدهود23963

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.14تطبيقيمصطفى خزعل يوسف احمد23964

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.57تطبيقيمصطفى خضر مصطفى محمد23965

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.00احيائيمصطفى خضير جاسم محمد23966

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.57علميمصطفى خضير عباس جياد23967

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 68.86تطبيقيمصطفى خضير عباس صوباهلل23968

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيمصطفى خضير عباس كاظم23969

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.29ادبيمصطفى خضير مجيد خضير23970

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميمصطفى خلف سليمان حسين23971

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علميمصطفى خلف محمد علي23972

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.14ادبيمصطفى خليل ابراهيم توكل23973

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.29تطبيقيمصطفى خليل حسين محمد23974

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميمصطفى خليل محسن شكر23975

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.43تطبيقيمصطفى خميس دهام حميد23976

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 68.43تطبيقيمصطفى داود علي كاظم23977

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.71علميمصطفى داوود سلمان منادي23978

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.71ادبيمصطفى درويش حسون حمد23979

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.71تطبيقيمصطفى دريد صبيح صاحب23980

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.14ادبيمصطفى رائد اسماعيل بركات23981

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.14تطبيقيمصطفى رائد محمود احمد23982

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 72.43احيائيمصطفى رباح مهدي صالح23983

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمصطفى رحم حمود زبيل23984

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.71علميمصطفى رحمان محمد حسون23985

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 65.14تطبيقيمصطفى رحيم كريم مصطفى23986

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيمصطفى رحيم هاشم عواد23987

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 67.57تطبيقيمصطفى رحيم هاشم محمد23988

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.29علميمصطفى رزاق خلف لفتة23989

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيمصطفى رسول كريم مبارك23990

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.43ادبيمصطفى رشيد سلمان عبود23991
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.14ادبيمصطفى رضا ثجيل خليف23992

قسم التقنيات االلكترونية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 82.14علميمصطفى رضوان الدين سالم خالد23993

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86علميمصطفى رعد صاحب علي الحسني23994

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 72.57تطبيقيمصطفى رعد محمد حوار23995

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 55.00ادبيمصطفى رفعت جدوع عثمان23996

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمصطفى رمضان مراد عنيز23997

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.43ادبيمصطفى رواء رشيد بدن23998

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيمصطفى رياض خميس محمود23999

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.57احيائيمصطفى رياض صبيح عبد24000

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.57احيائيمصطفى رياض عبد العباس محمد24001

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيمصطفى رياض فرحان عبود24002

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 73.86ادبيمصطفى رياض محسن شنين24003

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 69.86ادبيمصطفى زعيم نجيمان دبيس24004

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 65.43علميمصطفى زكي لفته حمد24005

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيمصطفى زكي محمد كطامي24006

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.57ادبيمصطفى زهير ابراهيم نصيف24007

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.29ادبيمصطفى زياد طارق معروف24008

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيمصطفى سالم بديوي عبدهللا24009

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29تطبيقيمصطفى سالم حسين دبيان24010

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 62.29ادبيمصطفى سالم ردام كطيو24011

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.29ادبيمصطفى سالم عاشور علي24012

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 89.00تطبيقيمصطفى سالم عبدالحسين حمد24013

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.86علميمصطفى سالم لفته كاظم24014

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.43علميمصطفى سالم محمد فرج24015

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.43ادبيمصطفى سالم محمد فرج24016

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيمصطفى سامان مصطفى مولود24017

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائيمصطفى سامي حامي عباس24018

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.86ادبيمصطفى سامي حسن قاسم24019

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.71احيائيمصطفى سامي هاشم راضي24020

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00علميمصطفى ستار اسعد معله24021

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 90.14علميمصطفى ستار جبار حتيت24022

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 67.57ادبيمصطفى ستار محمد نايف24023

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 89.00احيائيمصطفى سرحان شمران عناد24024
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قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيمصطفى سرحان هندي كاطع24025

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.71تطبيقيمصطفى سرمد قاسم محمد24026

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.00تطبيقيمصطفى سعد احمد علي24027

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيمصطفى سعد جابر كوكو24028

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 68.14علميمصطفى سعد ساهي حسن24029

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 81.71علميمصطفى سعد علي موسى24030

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.14احيائيمصطفى سعد فاضل جاسم24031

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 63.14تطبيقيمصطفى سعد محمد سعد24032

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.43احيائيمصطفى سعدي عبود كاظم24033

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيمصطفى سعود عزيز طاهر24034

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.14علميمصطفى سعيد حسون عرير24035

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.57تطبيقيمصطفى سفيح لهمود كاطع24036

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.86ادبيمصطفى سلمان تركي سلطان24037

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علميمصطفى سلمان عبد الزهره جلوب24038

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 66.71ادبيمصطفى سلمان محمد سليمان24039

قسم االلكترونيك- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 65.43علميمصطفى سلمان محمد عباس24040

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمصطفى سلمان مصطفى محمد علي24041

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 83.29علميمصطفى سليم ناجي عبود24042

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيمصطفى سمير جهاد خضير24043

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيمصطفى سمير حمد مصطفى24044

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.29علميمصطفى سمير عبد العالي صاحب24045

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.43تطبيقيمصطفى سمير عيدان عبد24046

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.00تطبيقيمصطفى شاكر ابراهيم صالح24047

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمصطفى شاكر طاهر حسين24048

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 86.86علميمصطفى شاكر عابر عطيه24049

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.71ادبيمصطفى شاكر محمود أحمد24050

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 60.71ادبيمصطفى شاكر مروح بدوي24051

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57تطبيقيمصطفى شاكر ياسر محسن24052

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائيمصطفى شعيبث منصور شخناب24053

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29ادبيمصطفى شمس الدين محسن مصطفى24054

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.14تطبيقيمصطفى صادق فرحان طنيان24055

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيمصطفى صالح حسن محيسن24056

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيمصطفى صالح راضي حمزة24057
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.14ادبيمصطفى صالح شريف رزاق24058

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 71.57احيائيمصطفى صالح عبدالعزيز مهدي24059

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.29احيائيمصطفى صالح فهد والي24060

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.71احيائيمصطفى صالح محي مصطفى24061

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 75.86ادبيمصطفى صالح مهدي عبد هللا24062

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 74.57علميمصطفى صالح هادي لصوص24063

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 81.86علميمصطفى صامد رشيد جاسم24064

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.71احيائيمصطفى صباح جبر مضحي24065

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 69.00ادبيمصطفى صباح حسن غلطه24066

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.57علميمصطفى صباح طاهر علي24067

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.29احيائيمصطفى صباح طفاح رديني24068

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيمصطفى صباح عباس مهدي24069

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.14احيائيمصطفى صباح عبدالحسين شعله24070

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.14احيائيمصطفى صباح كل محمد محمد24071

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29علميمصطفى صباح محمد ابراهيم24072

عام- كلية القانون - جامعة واسط 67.57ادبيمصطفى صباح مكي محسن24073

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقيمصطفى صباح هنون صحين24074

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 63.71احيائيمصطفى صبار عبيد والي24075

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.86تطبيقيمصطفى صدام محمد اسماعيل24076

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 84.00علميمصطفى صفاء محمد سلييمان24077

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.00تطبيقيمصطفى صالح حسن صالح24078

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86احيائيمصطفى صالح سالم عبد السادة24079

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.71ادبيمصطفى ضياء حاتم مدلول24080

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيمصطفى ضياء خزعل عباس24081

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.00احيائيمصطفى طارق حسين علي24082

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.86ادبيمصطفى طارق سلمان داود24083

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمصطفى طارق شياع جبر24084

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.43احيائيمصطفى طارق محسن نعيمه24085

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.71احيائيمصطفى طارق محمود عواد24086

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71تطبيقيمصطفى طالب حاتم محمود24087

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43ادبيمصطفى طالب حسن محمد24088

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.29تطبيقيمصطفى طالب دريول رويض24089

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.14ادبيمصطفى طالب رحيم جابر24090
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قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية- ذي قار /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71علميمصطفى طالب فاخر ضايف24091

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 76.43ادبيمصطفى طالب مطشر جاسم24092

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائيمصطفى طاهر جعفر مكي24093

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 65.71تطبيقيمصطفى طاهر جهلول اشيرم24094

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.14علميمصطفى طاهر جوده عبدالساده24095

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائيمصطفى طاهر عيسى محسن24096

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57تطبيقيمصطفى طاهر مسلم حسين24097

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14ادبيمصطفى طالل شيت قاسم24098

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 69.14تطبيقيمصطفى طلعت رشيد وهاب24099

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.43ادبيمصطفى طه ابراهيم طه24100

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57ادبيمصطفى طه احمد حسن24101

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيمصطفى طه خزعل رشيد24102

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.86تطبيقيمصطفى طه صاحب فضيل24103

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.29تطبيقيمصطفى طه منهل صكر24104

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.86ادبيمصطفى ظافر جواد كاظم24105

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.00تطبيقيمصطفى ظاهر محمود جربوع24106

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.00احيائيمصطفى عاد جمعه حسن24107

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.00علميمصطفى عادل احمد سالم24108

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 60.57تطبيقيمصطفى عادل رسول فاضل24109

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.14ادبيمصطفى عادل عبد علي24110

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.29احيائيمصطفى عادل علي راضي24111

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 77.57احيائيمصطفى عادل عيدان خلف24112

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمصطفى عادل نمر عطيه24113

قسم تقنيات السياحة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.86ادبيمصطفى عاطف علي عبدالزهرة24114

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيمصطفى عامر صبري جواد24115

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.29احيائيمصطفى عامر طالب حسين24116

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيمصطفى عامر عباس مصلح24117

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.14تطبيقيمصطفى عامر علي احمد24118

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.57احيائيمصطفى عامر قاسم عبد24119

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.14احيائيمصطفى عامر محمود اسد24120

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.14ادبيمصطفى عامر ناصر عبيد24121

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيمصطفى عامر نعمه ياسر24122

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.14ادبيمصطفى عايد سعود جاسم24123
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.00تطبيقيمصطفى عائد لعيبي شرهان24124

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.14ادبيمصطفى عباس حمزه حسين24125

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.29تطبيقيمصطفى عباس سلمان شناوه24126

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائيمصطفى عباس عبدهللا وسمي24127

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29احيائيمصطفى عباس علي باباخان24128

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيمصطفى عباس فاضل شمران24129

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.71ادبيمصطفى عباس فاضل محيسن24130

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.29ادبيمصطفى عباس ميران عباس24131

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 67.43ادبيمصطفى عبد احمد تركي24132

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.29ادبيمصطفى عبد االمير زغير متعب24133

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمصطفى عبد االمير عباس كاظم24134

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 73.43علميمصطفى عبد االمير علوان عجيل24135

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.57تطبيقيمصطفى عبد االمير وطن زروك24136

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14ادبيمصطفى عبد الحسن عبيد حسن24137

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.57علميمصطفى عبد الحسين حذرف مزيعل24138

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.71احيائيمصطفى عبد الخالق محمد جاسم24139

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.57احيائيمصطفى عبد الرحمن ذياب مخلف24140

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 87.14علميمصطفى عبد الرسول عبد علي حسن24141

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيمصطفى عبد الزهره عباس طاهر24142

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيمصطفى عبد السادة صكر حويل24143

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمصطفى عبد السالم علي حسن24144

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 59.57علميمصطفى عبد الفتاح حسين عطية24145

عام- كلية القانون - جامعة سومر 58.00تطبيقيمصطفى عبد الكريم جواد موسى24146

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيمصطفى عبد الكريم عبود جاسم24147

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.14احيائيمصطفى عبد الكريم عيال شنون24148

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 67.00علميمصطفى عبد الواحد رشيد عبد هللا24149

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيمصطفى عبد شنيار باهض24150

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.00ادبيمصطفى عبد محمد حلبوس24151

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيمصطفى عبداالمير حوشي محمد24152

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيمصطفى عبداألمير رحيم نجم24153

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيمصطفى عبدالجواد سعدون منصور24154

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 62.43ادبيمصطفى عبدالرزاق اسود حسين24155

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 59.86ادبيمصطفى عبدالرزاق مصطفى محمد علي24156

866 من 732صفحة 
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قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 80.29علميمصطفى عبدالستار مصطفى علي24157

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيمصطفى عبدالسالم رجه عباس24158

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.57ادبيمصطفى عبدالكريم شلش كريدي24159

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 76.43علميمصطفى عبدالكريم محمد علوان24160

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 68.57تطبيقيمصطفى عبداللطيف احمد حسين24161

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14علميمصطفى عبدهللا ابراهيم علي24162

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقيمصطفى عبدالمجيد محمد رشيد حسين24163

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميمصطفى عبدالمحسن فهد مسير24164

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.43ادبيمصطفى عبدالواحد جاسم عبدهللا24165

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيمصطفى عبود كريم شيال24166

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 60.00احيائيمصطفى عبيد حميد يعقوب مشعان24167

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائيمصطفى عدنان جاسم حمادي24168

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.71ادبيمصطفى عدنان حسن طوفان24169

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيمصطفى عدنان شعلوك عبد الحسين24170

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميمصطفى عدنان صاحب عبدهللا24171

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.29ادبيمصطفى عدنان عبيد خلف24172

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.71تطبيقيمصطفى عدنان غضبان محسن24173

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 61.00ادبيمصطفى عدنان محمد طياوي24174

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.57تطبيقيمصطفى عدنان مصطفى قحطان24175

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.14احيائيمصطفى عدنان يونس جاسم24176

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علميمصطفى عدي جميل حسين24177

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.43احيائيمصطفى عذاب عبيس زغير24178

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.57ادبيمصطفى عريف رحمه علي24179

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.86ادبيمصطفى عزالدين عبد المجيد محمد24180

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 69.71احيائيمصطفى عزيز رياح محمد24181

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 58.43ادبيمصطفى عزيز محمد جساب24182

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.86ادبيمصطفى عزيز محمد حسين حمادي24183

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.29ادبيمصطفى عصام عمران امين24184

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 58.00علميمصطفى عضيد بدن دخان24185

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.71علميمصطفى عطيه داخل جابر24186

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.29احيائيمصطفى عطيه مطلك عبد الحمزة24187

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.00احيائيمصطفى عقيل حمزه مجيد24188

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 60.00ادبيمصطفى عقيل داخل عبد الرضا24189
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71ادبيمصطفى عقيل عبيد هندي24190

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 65.43احيائيمصطفى عقيل كاظم مهدي24191

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.14تطبيقيمصطفى عالء حسين حسن24192

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00احيائيمصطفى عالء عبيد ناهي24193

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 86.86تطبيقيمصطفى عالء غازي مانع24194

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.14تطبيقيمصطفى عالوي كاظم جاسم24195

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.71علميمصطفى علوان ثمل سلمان24196

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 91.71علميمصطفى علي جاسم صالح24197

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.14احيائيمصطفى علي جواد كاظم24198

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمصطفى علي حاتم علي24199

قسم التقنيات االلكترونية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 55.71تطبيقيمصطفى علي حسن عبدهللا24200

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيمصطفى علي حسين جاسم24201

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمصطفى علي حسين خلف24202

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.86ادبيمصطفى علي حسين علي24203

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 78.71احيائيمصطفى علي حسين مسير24204

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيمصطفى علي حسين ياسين24205

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميمصطفى علي حمادي علي24206

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.57تطبيقيمصطفى علي شمخي جبر24207

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00احيائيمصطفى علي صبري صبيح24208

قسم المواد العام- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 80.14علميمصطفى علي طه عواد24209

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.29ادبيمصطفى علي عباس حمدي24210

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.00علميمصطفى علي عبد الصمد عبيد24211

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيمصطفى علي عبد سعدون24212

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.43علميمصطفى علي عبداالمير احمد24213

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علميمصطفى علي عبدالحسين حبيب24214

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيمصطفى علي عبدالزهره عبود24215

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 59.43احيائيمصطفى علي عبيد كشاش24216

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 73.71تطبيقيمصطفى علي عذافه دريعم24217

قسم هندسة تقنيات المساحة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الوسطى 67.14علميمصطفى علي عيسى حسن24218

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 68.43تطبيقيمصطفى علي غازي خزعل24219

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيمصطفى علي كاظم حسون24220

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 65.00ادبيمصطفى علي كاظم حسون24221

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 66.43ادبيمصطفى علي كاظم محمد24222

866 من 734صفحة 
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.57ادبيمصطفى علي كامل مسلم24223

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 68.00تطبيقيمصطفى علي كحيط كريمط24224

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 72.57احيائيمصطفى علي محمد شاهين24225

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميمصطفى علي محمد عبد الساده24226

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 68.43تطبيقيمصطفى علي مهدي حسين24227

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 63.57ادبيمصطفى علي هادي عبدالحسين24228

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71ادبيمصطفى عماد توفيق مخلف24229

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 62.29علميمصطفى عماد عبد القادر محمد سعيد24230

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 60.00احيائيمصطفى عماد كاظم طاهر24231

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43ادبيمصطفى عماد هاشم محمد24232

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57تطبيقيمصطفى عماد ياسين حبيب24233

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.29ادبيمصطفى عمر خضير محمود24234

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.29احيائيمصطفى عمر محمد عبدهللا24235

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.57تطبيقيمصطفى عمران موسى عيسى24236

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.14ادبيمصطفى عناد عمران عباس24237

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.14احيائيمصطفى عواد كردي حسين24238

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.71احيائيمصطفى عوده هادي عوده24239

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.00ادبيمصطفى عيد درك حديد24240

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.86ادبيمصطفى عيسى ميذاب نحيو24241

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميمصطفى غازي رشيد غزال24242

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14احيائيمصطفى غالب عبد عبدالزهره24243

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 64.14احيائيمصطفى غزوان خضير رشيد24244

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.29علميمصطفى فاتح شاكر عبد الحسين24245

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.14احيائيمصطفى فارس حازم جاسم24246

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.57علميمصطفى فارس عبد الحسين سوادي24247

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 75.43احيائيمصطفى فارس عبدالقادر ثابت24248

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمصطفى فاروق محمد خلف24249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 67.29احيائيمصطفى فاضل حسين علوان24250

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.71احيائيمصطفى فاضل خلوف اسماعيل24251

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 70.71علميمصطفى فاضل سليمان داود24252

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيمصطفى فاضل عبيد موازي24253

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 61.57تطبيقيمصطفى فاضل كريم عداي24254

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيمصطفى فاضل محمد صالح خليل24255
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 60.14ادبيمصطفى فاضل مشعان عبد24256

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43احيائيمصطفى فاضل نعيم علي24257

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيمصطفى فالح منحوش جالب24258

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.71احيائيمصطفى فائز فالح سعود24259

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.00تطبيقيمصطفى فتحي عبد الجليل احمد24260

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.14تطبيقيمصطفى فالح حسن محمد24261

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.71ادبيمصطفى فالح سلمان علوان24262

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 71.57علميمصطفى فالح محمد ناشور24263

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 59.29احيائيمصطفى فوزي معجون مايح24264

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.00احيائيمصطفى فؤاد سعودي عباس24265

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.00ادبيمصطفى فيصل ابراهيم كاظم24266

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.71تطبيقيمصطفى فيصل غازي نجم24267

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.29ادبيمصطفى قاسم حبيب ظاهر24268

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.29تطبيقيمصطفى قاسم حسين مفضي24269

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.29ادبيمصطفى قاسم طالب عطيه24270

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.00علميمصطفى قاسم طعيمه جابر24271

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.86ادبيمصطفى قاسم عطيه عبود24272

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.00علميمصطفى قاسم كاطع حسن24273

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.86احيائيمصطفى قاسم محمد اعياده24274

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.29ادبيمصطفى قاسم محمود مال24275

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.57ادبيمصطفى قبالي فاتح عبدالحكيم24276

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبيمصطفى قحطان عبدالجبار ياسين24277

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.71ادبيمصطفى قحطان مهدي صالح24278

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 76.00ادبيمصطفى قصي محمد خضر24279

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيمصطفى قيس ساهي نجم24280

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائيمصطفى كاظم خضر اسعود24281

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 62.43ادبيمصطفى كاظم رضيوي حسين24282

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.86احيائيمصطفى كاظم طراد راضي24283

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 68.14ادبيمصطفى كاظم كاطع حسوني24284

قسم الميكانيك العام- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 74.14علميمصطفى كاظم محمد جاسم24285

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 63.71ادبيمصطفى كامل رشيد فاضل24286

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.29احيائيمصطفى كامل شمران جنابي العبودي24287

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.14احيائيمصطفى كامل عبدهللا خلف24288
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 66.43ادبيمصطفى كامل عويد نغيمش24289

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.29ادبيمصطفى كامل مظلوم اسعد24290

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.57ادبيمصطفى كريم بنات زوير24291

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.43احيائيمصطفى كريم جاسم محمد24292

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 59.14علميمصطفى كريم حسين منحوش24293

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.86ادبيمصطفى كريم خضير بدر24294

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.86تطبيقيمصطفى كريم راضي جاسم24295

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.43تطبيقيمصطفى كريم شلش محمود24296

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.57ادبيمصطفى كريم شوحان خلف24297

قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 65.86تطبيقيمصطفى كريم عبدهللا كاظم24298

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيمصطفى كريم قاسم محمد24299

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.86علميمصطفى كريم كاظم حمد24300

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 66.71احيائيمصطفى كريم كاظم والي24301

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 88.43علميمصطفى كريم محمد جاسم24302

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.71علميمصطفى كريم منصور عاجل24303

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 66.86تطبيقيمصطفى كريم نجم عبد24304

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 62.43علميمصطفى كماش جاسم هليل24305

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيمصطفى كمال خلف فارس24306

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 70.57تطبيقيمصطفى لفته عبد الحسن عويد24307

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميمصطفى لؤي جبار حيدر24308

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.71ادبيمصطفى ليث راجي يوسف24309

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 66.71تطبيقيمصطفى ليث صباح مشهدي24310

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 66.71احيائيمصطفى ماجد حميد خلف24311

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.86ادبيمصطفى ماجد حميد علك24312

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 61.14ادبيمصطفى ماجد خلف جوين24313

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.29علميمصطفى ماجد سلمان حسن24314

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميمصطفى ماجد عبدالرحمن سلمان24315

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 66.14علميمصطفى ماجد محمد علوان24316

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبيمصطفى مازن عبدالحسين جواد24317

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيمصطفى ماهر احمد عبدهللا24318

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.29تطبيقيمصطفى ماهر جريان حسون24319

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علميمصطفى مجيد ترف حمد24320

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.43تطبيقيمصطفى مجيد عامر محسن24321
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.57احيائيمصطفى مجيد غازي كريم24322

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 64.57علميمصطفى مجيد كريم مدلول24323

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.29ادبيمصطفى محارب رجب شرار24324

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيمصطفى محسن حلو حسين24325

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيمصطفى محسن خصاف خليف24326

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 63.57علميمصطفى محسن ذرب مسير24327

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 68.86احيائيمصطفى محسن رحيم فنجان24328

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.00احيائيمصطفى محسن عبد محمد24329

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 71.29احيائيمصطفى محسن عبدالكاظم محسن24330

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.00ادبيمصطفى محسن عزيز علي24331

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.00ادبيمصطفى محسن غني صيوان24332

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 70.29تطبيقيمصطفى محسن ناطور عذافه24333

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيمصطفى محمد ابراهيم حسن24334

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.14تطبيقيمصطفى محمد احمد حسن24335

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.43تطبيقيمصطفى محمد احميد سالم24336

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.86احيائيمصطفى محمد اهتيف موسى24337

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.71تطبيقيمصطفى محمد بدر نعمه24338

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميمصطفى محمد جاسم حسن24339

قسم تقنيات الميكانيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.86تطبيقيمصطفى محمد جاسم طاهر24340

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيمصطفى محمد جاسم عبد هللا24341

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.86احيائيمصطفى محمد جاسم عبيد24342

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 59.86ادبيمصطفى محمد جاسم محمد24343

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57احيائيمصطفى محمد جبار عيدان24344

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبيمصطفى محمد جبر جازع24345

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.29تطبيقيمصطفى محمد جواد كاظم24346

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.71احيائيمصطفى محمد جوده جاذب24347

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 59.43ادبيمصطفى محمد حامد حسن24348

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمصطفى محمد حسن خورشيد24349

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 60.14احيائيمصطفى محمد حسن صالح24350

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمصطفى محمد حسين الياس24351

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.43ادبيمصطفى محمد حسين جاسم24352

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.86ادبيمصطفى محمد حسين علي24353

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 59.43احيائيمصطفى محمد حمادي جابر24354
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.43علميمصطفى محمد خاجي عبيد24355

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيمصطفى محمد خضير حسون24356

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.43ادبيمصطفى محمد خلف صالح24357

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 86.00احيائيمصطفى محمد خليف شنيح24358

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 60.57احيائيمصطفى محمد دحام فزع24359

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبيمصطفى محمد راضي جليب24360

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 83.29تطبيقيمصطفى محمد زيدان طقطق24361

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.00ادبيمصطفى محمد سعد محمد24362

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 85.57علميمصطفى محمد سعيد صالح24363

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيمصطفى محمد سلمان خليل24364

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائيمصطفى محمد سليمان حمد24365

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.14علميمصطفى محمد شاكر شنان24366

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 72.86تطبيقيمصطفى محمد صادق شريف24367

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00احيائيمصطفى محمد صالح هاشم24368

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.57احيائيمصطفى محمد عباس نصيف24369

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 58.86ادبيمصطفى محمد عبد الحسين بجاي24370

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 87.86علميمصطفى محمد عبد رباط24371

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيمصطفى محمد علي اللويزي24372

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.00علميمصطفى محمد غانم مشكور24373

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 64.14تطبيقيمصطفى محمد قاسم محمود24374

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.43تطبيقيمصطفى محمد كاظم دنان24375

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.14احيائيمصطفى محمد كاظم عالوي24376

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيمصطفى محمد كاظم مومن24377

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 77.86احيائيمصطفى محمد كيلو جاسم24378

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14علميمصطفى محمد مجيد زين24379

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 63.71علميمصطفى محمد محمد سالم24380

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 59.57علميمصطفى محمد محمود كريم24381

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.14ادبيمصطفى محمد مشلوش داغر24382

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.00احيائيمصطفى محمد نصيف جاسم24383

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.29احيائيمصطفى محمد ياسر عبد الحسين24384

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 68.43احيائيمصطفى محمود حميد سعيد24385

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.71احيائيمصطفى محمود سرحان عبدهللا24386

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.71احيائيمصطفى محمود عبد جاسم24387
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عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.00احيائيمصطفى محمود محمد احمد24388

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.57احيائيمصطفى محمود محمد حمد24389

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 85.29تطبيقيمصطفى محمود مرزوك حسان24390

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميمصطفى مخلف داود علي24391

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71احيائيمصطفى مديح حسن حمود24392

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.29تطبيقيمصطفى مرتضى توفيق شاطي24393

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيمصطفى مرتضى جبر جاسم24394

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 90.26احيائيمصطفى مزعل عبدالجبار يحيى24395

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 68.43تطبيقيمصطفى مزهر تعبان سماري24396

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 64.57تطبيقيمصطفى مزهر الفي علي24397

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.43علميمصطفى مزهر مجيد محسن24398

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 77.29علميمصطفى مشحن صايل مركب24399

قسم التقنيات الكهربائية- االنبار /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 70.00احيائيمصطفى مشعل زبن نايف24400

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.00ادبيمصطفى مطرود محمد نصيف24401

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيمصطفى مطشر رويح علي24402

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.14علميمصطفى مظفر سلمان حسين24403

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.86ادبيمصطفى مظفر عريان باصي24404

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 62.14تطبيقيمصطفى معاذ احمد عبدهللا24405

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.57تطبيقيمصطفى معتز حاتم هاشم24406

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 77.29علميمصطفى معين صادق جابر24407

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 79.71تطبيقيمصطفى مقداد حسن جعيول24408

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 79.14احيائيمصطفى مكي كاظم هادي24409

قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 55.14تطبيقيمصطفى منذر سلمان صادق24410

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.14علميمصطفى منذر علي رزوقي24411

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.57احيائيمصطفى مهدي حميد محمد علي24412

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علميمصطفى مهدي شاكر محمود24413

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 72.00احيائيمصطفى مهدي قاسم لفته24414

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.43احيائيمصطفى مهدي اليذ محمد24415

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.14تطبيقيمصطفى مهند مهاوي خضير24416

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43علميمصطفى مؤيد عبد الجليل ابراهيم24417

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.14ادبيمصطفى مؤيد عبد الكريم محمد24418

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.86تطبيقيمصطفى مؤيد عبيد عبدهللا24419

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.43تطبيقيمصطفى مؤيد مهدي ياسر24420
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.14احيائيمصطفى مؤيد يحيى خضير24421

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 72.71ادبيمصطفى ميثم اسماعيل نجم24422

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيمصطفى ميثم خضير عباس24423

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.86ادبيمصطفى ميثم شاكر عبدالرزاق24424

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 66.29تطبيقيمصطفى ميثم علي كاظم24425

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86تطبيقيمصطفى ميثم غالي عبيد24426

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.00احيائيمصطفى ناجح موسى كاظم24427

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.29علميمصطفى ناصر طاهر محيسن24428

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.57تطبيقيمصطفى ناصر عية دخيل24429

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبيمصطفى ناظم جاسم محمد24430

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 62.14ادبيمصطفى ناظم عبد الواحد احمد24431

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيمصطفى ناظم محمود علي24432

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميمصطفى نايف عبد رحيم24433

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.14ادبيمصطفى نايف مصطفى محمد24434

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.43ادبيمصطفى نبيل جبار علي24435

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 68.29تطبيقيمصطفى نبيل عباس ال بدير24436

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيمصطفى نبيل يونس مال هللا24437

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.00تطبيقيمصطفى نجم عبد لفته24438

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.00احيائيمصطفى نجم عبدهللا حسن24439

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 78.43تطبيقيمصطفى نجم لفته عبدالسيد24440

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 79.25احيائيمصطفى نذير عزيز هاوي24441

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29احيائيمصطفى نزار عبداللطيف حميد24442

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.43تطبيقيمصطفى نصر سلمان عطية24443

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.43ادبيمصطفى نصر عبود رشيد24444

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.57احيائيمصطفى نعمان رهيف زغير24445

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29علميمصطفى نعمه جوده نعمه24446

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71تطبيقيمصطفى نعيم خاجي رحيمه24447

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيمصطفى نعيم عبود عباس24448

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.57علميمصطفى نعيم فرج عبدهللا24449

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.14ادبيمصطفى نكتل عزيز عمران24450

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.14تطبيقيمصطفى نهاد محمدسعيد طه24451

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.43احيائيمصطفى نواف اسود محمد24452

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيمصطفى نوري عبدهللا ابراهيم24453
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 61.29تطبيقيمصطفى نوفل محمد طعمه24454

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيمصطفى هادي هاشم جسام24455

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 63.86علميمصطفى هاشم جواد عبد الجبار24456

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 73.71ادبيمصطفى هاشم حسن طاهر24457

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 60.14احيائيمصطفى هاشم خليل مهدي24458

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29تطبيقيمصطفى هاني محمد داؤد24459

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.57احيائيمصطفى هيثم محمدنور امين24460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.43احيائيمصطفى واثق عبد اللطيف عبد الوهاب24461

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائيمصطفى وارد عباس عبدهللا24462

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 74.57تطبيقيمصطفى وعدهللا ياسين طه24463

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.29ادبيمصطفى وليد ذنون يونس24464

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.00ادبيمصطفى وليد عبد ماضي24465

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.43احيائيمصطفى وليد كريم الجبوري24466

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيمصطفى وليد مدهللا محمد24467

عام- كلية القانون - جامعة بابل 62.00ادبيمصطفى ياسر حسين سعد24468

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميمصطفى ياسر عبد على حسين24469

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيمصطفى ياسر يونس عبو24470

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 63.29ادبيمصطفى ياسين نوري عزيز24471

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.57احيائيمصطفى ياور عمر محمد24472

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيمصطفى يحيى قاسم محمد24473

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علميمصطفى يحيى محمد يحيى24474

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.86احيائيمصعب احمد منير داود24475

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 62.29ادبيمصعب جاسم محمد احمد24476

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.14ادبيمصعب جاسم محمد سلطان24477

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 59.00ادبيمصعب حامد عبود ساجدت24478

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيمصعب حسين واشي راضي24479

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.43تطبيقيمصعب حواس خيون شبث24480

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.57ادبيمصعب خلف هالل صالح24481

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 77.43تطبيقيمصعب عبدالكريم خلف زغير24482

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.00ادبيمصعب عبدهللا نجم عبدهللا24483

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 84.14احيائيمصعب عدنان خلف وكاع24484

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 58.43علميمصعب عزاوي محمد صالح24485

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 66.43تطبيقيمصعب قحطان عدنان رشيد24486
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيمصعب محمد احمد حسين24487

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 51.57ادبيمضر خالد عبدالرحمن كباشي24488

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.57ادبيمضر عمران حسين حمه24489

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 72.67علميمضر ممدوح خيرو صالح24490

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 74.71علميمطر اسماعيل حسين حدري24491

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.71ادبيمطلك سعدهللا مطلك عليوي24492

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 67.57علميمطلك عبدهللا علو حسين24493

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.43احيائيمطلك فرحان جاسم حسين24494

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 89.57علميمظاهر حسن صاحب حسين24495

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.43احيائيمظاهر محسن كاظم شوير24496

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيمظفر حسين كاظم جبر24497

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 62.29احيائيمظهر احمد ابراهيم خليل24498

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 76.57ادبيمظهر حمادي محمود لجي24499

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.71ادبيمظهر عاصي علي خزعل24500

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيمعاذ احمد عبيد مهاوش24501

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.29ادبيمعاذ بدر سعد صبير24502

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00ادبيمعاذ رعد غانم محمد24503

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.71ادبيمعاذ سلطان عبدهللا احمد24504

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 90.29علميمعاذ سهام حمودي ابراهيم24505

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيمعاذ فتحي احمد احميد24506

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86علميمعاذ محمد علو مهدي24507

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 61.00ادبيمعاذ مطر عبدهللا حمد24508

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.71ادبيمعاذ مهدي صالح محمود24509

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.29علميمعالي سديري محمد جديع24510

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 62.14علميمعتز حمدون حسين محمود24511

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.86ادبيمعتز رياض شهيد محيسن24512

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.71علميمعتز صكبان صالح دانه24513

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 75.00احيائيمعتز محمد ساجت ناصر24514

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.86تطبيقيمعتز محمد كاظم منصور24515

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.29احيائيمعتز ناصر حسين محمد24516

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.43احيائيمعتصم رشيد فاضل عباس24517

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيمعتمد كاظم حامد عبيد24518

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 81.14ادبيمعد احمد ناجي حسين محمد24519
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قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.43احيائيمعد لطيف حسين علي24520

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 87.43علميمعد محمد عايد خلف24521

قسم االذاعة والتلفزيون- كلية األعالم - جامعة ذي قار 67.29ادبيمعد مكطوف حنيظل صفوك24522

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14ادبيمعصومه علي محمد حسين24523

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.71ادبيمعصومه علي محمد صالح24524

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57احيائيمعصومه فاضل سروال خضير24525

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.71احيائيمعصومه موسى محمد علي حسين24526

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 83.57احيائيمعمر اسامه محمد كلش24527

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.57تطبيقيمعمر عباس مساهر محمد24528

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.71ادبيمعمر عبدالرزاق محمد امعيد24529

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.71تطبيقيمعمر علي حسين ناصر24530

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيمعن سعد حسين سعد24531

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00احيائيمعن سالم ابراهيم مطر24532

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.29احيائيمعياد محمود محمدعلي رضا24533

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيمعين صباح حسين مطلك24534

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.29احيائيمغيث علي عبدالحسين رسن24535

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.43ادبيمفاز حازم رشيد عجيمي24536

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 58.43احيائيمفاز شكر محمود شكيب24537

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43احيائيمفاز غانم حسين قوجة24538

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.14تطبيقيمفاز كاظم صحن فرحان24539

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيمفاز يونس ذنون احمد24540

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 87.29احيائيمفدى مثنى عبد االمير محمد24541

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.57احيائيمفيد جاسم محمد عبد الصمد24542

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.86تطبيقيمفيد عبد الحسين وثيج جويبر24543

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.29احيائيمقاصد سعد محمود خلف24544

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيمقتدر خيون عبد الشريف حسين24545

قسم تقنيات الكهرباء- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 55.86تطبيقيمقتدر عدنان شدهان سعدون24546

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71تطبيقيمقتدى ابراهيم ذياب جويد24547

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.43ادبيمقتدى احمد عبدالحسين مجدي24548

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيمقتدى امجد عبدالرحيم محسن24549

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيمقتدى جواد رحم عبدول24550

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.71احيائيمقتدى حسن زيادي حسين24551

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86تطبيقيمقتدى حسين علي حمود24552
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قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.86تطبيقيمقتدى حسين نعمه رسن24553

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.43ادبيمقتدى حمزة راشد حسين24554

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 80.57تطبيقيمقتدى حمزه بدر سيد24555

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.00احيائيمقتدى حمزه كاظم جعاطه24556

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 58.14تطبيقيمقتدى حميد عبد زيد عواد24557

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 67.00تطبيقيمقتدى حميد عبد ياسر24558

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.29تطبيقيمقتدى علي خضير جاسم24559

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57احيائيمقتدى علي شناب مال هللا24560

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمقتدى غفار خلف عطار24561

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيمقتدى فالح حسن مهدي24562

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائيمقتدى قصي عبد الحسن محمود24563

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائيمقتدى قصي هذال كاظم24564

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 59.86علميمقتدى كاظم رضيوي حسين24565

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.71احيائيمقتدى كاظم عبودي عريبي24566

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.29تطبيقيمقتدى كريم مطر يوسف24567

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 60.29تطبيقيمقتدى كمال مريض فزيع24568

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 56.86تطبيقيمقتدى ماجد حميد غنتاب24569

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيمقتدى مجيد شاكر جبر24570

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 63.14احيائيمقتدى محمد خضير عيدان24571

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيمقتدى محمد عبد الجبار سعد24572

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيمقتدى محمد محسن حسن24573

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيمقتدى ناهي زيدان وصخ24574

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.57احيائيمقتدى نعمان محمد سوادي24575

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14احيائيمقتدى ورد حسين عبدهللا24576

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.14احيائيمقداد احمد بالل محيميد24577

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميمقداد اسامة حماده مىبارك24578

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 67.57ادبيمقداد داخل علي مجهول24579

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71تطبيقيمقداد عواد عبدهللا سويف24580

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.00علميمقداد عيسى جعفر محسن24581

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائيمقداد فرهاد اسماعيل رحو24582

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 62.14تطبيقيمقداد كاظم حاجم دعيم24583

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 78.14ادبيمقداد كمال احمود خضر24584

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.43تطبيقيمقداد محمد سهم حسين24585
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قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71ادبيمقداد مطلك هزاع طالب24586

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.00تطبيقيمقداد نجيب باهض عوده24587

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية اآلداب - جامعة تكريت 66.86علميمقدام جاسم راوي عبيد24588

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.71احيائيمقدام نوح دعير يوسف24589

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71علميمكارم نعمه كواد جياد24590

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 62.14ادبيمكرم محمد شاكر حسين24591

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.29ادبيمكصد عبدالحسين عبدالعالي خضير24592

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.67علميمكي ابراهيم هديب وكاع24593

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 73.67علميمكيه اسماعيل حسين جياد24594

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائيمالذ حيدر عبود حسين24595

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.00احيائيمالذ رضا عبد اليمه سعيد24596

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.29ادبيمالذ عبدالكريم تميم نايف24597

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميمالذ علي منشد شالل24598

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.71احيائيمالذ مجيد حميد عبد األمير24599

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 53.71تطبيقيمالك اسعد صدام مناتي24600

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.14تطبيقيمالك القدوس وليد خالد يعقوب24601

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.29ادبيمالك انمار قيدار توفيق24602

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.00احيائيمالك اياد محمود احمد24603

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 73.86احيائيمالك جاسم محمد خضر24604

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.43ادبيمالك جاسم محمد خضير24605

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.86احيائيمالك جاسم محمد خضير24606

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.57احيائيمالك جاسم منشد كزار24607

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 81.71احيائيمالك جالل علي حمود24608

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 65.29علميمالك حسام حبيب خضير24609

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 88.14احيائيمالك حسين مرزوك سلمان24610

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.71احيائيمالك حقي اسماعيل خليل24611

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.29علميمالك حمزه نعمه راضي24612

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 65.00احيائيمالك دعبول عالوي حسين24613

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00احيائيمالك ربيع عبد االمير حسن24614

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.57ادبيمالك سالم حسن فارس24615

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 78.29احيائيمالك سرمد ياسين حجي24616

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 71.00احيائيمالك شهاب حمود فرهود24617

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.57تطبيقيمالك صالح محمد وهاب24618
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.14تطبيقيمالك عباس فاضل عبد الحيسن24619

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 78.29احيائيمالك عبد الرزاق اسماعيل جاسم24620

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.14احيائيمالك عبدهللا ابراهيم نجم24621

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيمالك عمار جمعة غالي24622

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 58.71احيائيمالك فاضل مرعيد محمد24623

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.14ادبيمالك قاسم جميل ابراهيم24624

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.43احيائيمالك كريم الزم حسن24625

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86احيائيمالك لواء محمد عبدالرضا24626

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.29احيائيمالك مازن كريم كاظم24627

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.00ادبيمالك مجيد تبان شاهر24628

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.29احيائيمالك محمد مسلط محجوب24629

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 76.29احيائيمالك مزهر مهدي ابراهيم24630

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 68.86ادبيمالك مصطفى محمد سالم سلمان24631

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.43احيائيمالك معمر خميس مجول24632

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.14احيائيمالك منذر نعمان صادق24633

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 58.00علميمالك مؤيد احمد عبد24634

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.14احيائيمالك ميثم حكمت خضير24635

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.43تطبيقيمالك ناطق قاسم محمد24636

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.71ادبيمالك وسام حسين عبيد24637

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.71تطبيقيمالك يحيى يوسف حمزة24638

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.43احيائيملك ايدن جمال طه24639

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 69.71ادبيمليحة محمد عبد هادي24640

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.14احيائيمليحه نوري رضا كاظم24641

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.43علميمنار ابراهيم شافي ابراهيم24642

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71احيائيمنار احمد امجد كريم24643

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيمنار احمد شعبان مصلح24644

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.29ادبيمنار احمد عبد الواحد مطشر24645

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29احيائيمنار احمد عبد علي عباس24646

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.43احيائيمنار احمد مجيد خضير24647

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 53.86ادبيمنار اسامه عبد الكاظم عزيز24648

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.71احيائيمنار اسماعيل ناظم كاظم24649

قسم العلوم التربوية والنفسية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.00ادبيمنار الدين محمد خليل عبدالجبار24650

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.29تطبيقيمنار اياد جفات فليان24651
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيمنار باهض خلف محمود24652

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.57احيائيمنار ثائر شاكر مجيد24653

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71ادبيمنار جاسم محمد الحريشاوي24654

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيمنار جاسم محمد شهاب24655

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيمنار جاسم مخيط حسن24656

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 76.86ادبيمنار جعفر كسار جازع24657

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيمنار جمال محمد مهيدي24658

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.86ادبيمنار حاتم انس عبد الرزاق24659

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 93.14احيائيمنار حردان محمد جمعه24660

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.71تطبيقيمنار حسن عبدالجبار عبدالقادر24661

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 69.43احيائيمنار حسين علي حسين24662

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 62.00ادبيمنار حسين كاظم عبد24663

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 70.29احيائيمنار حكمت محمد خماس24664

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.29احيائيمنار حميد كسار عنيد24665

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.86تطبيقيمنار حيدر زهير محمود24666

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.29احيائيمنار حيدر عذافة جبر24667

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائيمنار خالد احمد كاظم24668

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.43احيائيمنار خالد علي صالح24669

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 56.57تطبيقيمنار خضير عباس عبدالرضا24670

قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.29ادبيمنار ذو الفقار صاحب عباس24671

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.14احيائيمنار رائد شالل مزهر24672

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.57احيائيمنار رائد كامل درويش24673

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمنار رحيم حسناوي كردي24674

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.86احيائيمنار رياض عبد الرزاق مكطوف24675

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 78.86علميمنار رياض عيسى حسن24676

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 59.00ادبيمنار زاحم محمود عبدالمولى24677

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيمنار زكي ناصر ابراهيم24678

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43ادبيمنار سامي محسن محمد24679

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائيمنار ستار حسين علي24680

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 64.14ادبيمنار ستار عبداالمير رزاق24681

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.57ادبيمنار سدخان حمزه بدر24682

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.29علميمنار سليم ساجت ختيل24683

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 89.14احيائيمنار شهاب حميد مصحب24684
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قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 81.14احيائيمنار شهم فالح حميد24685

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيمنار صالح خلوف محمد24686

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.86احيائيمنار صبحي جردو احمد24687

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.86تطبيقيمنار صبر سعيدان رطب24688

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 94.14علميمنار ضرغام حسن احمد24689

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.29احيائيمنار طالب شنان حمود24690

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.71احيائيمنار عادل حسين مجيد24691

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.57علميمنار عامر خليل ابراهيم24692

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 64.14علميمنار عامر داود سلمان24693

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57احيائيمنار عباس عبدالساده عبدالحسين24694

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 79.86احيائيمنار عبد الكريم جبار عوده24695

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 62.00احيائيمنار عبدهللا صالل عساف24696

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 64.29ادبيمنار عدنان عبد حنون24697

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 67.29احيائيمنار علي جعفر محمد24698

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 71.14احيائيمنار علي سلطان كاظم24699

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 61.71ادبيمنار علي هاشم فرج24700

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.86احيائيمنار عماد احمد كريم24701

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيمنار عماد جمعه حسن24702

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 74.29احيائيمنار فاضل نجمان حاجي24703

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيمنار قاسم احمد عبد24704

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 77.29احيائيمنار قاسم محمد حسب24705

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 87.00علميمنار قتيبة ضياء سهيل24706

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.57ادبيمنار كاظم عمران موسى24707

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.57احيائيمنار لطيف حمه محمد24708

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 69.71احيائيمنار لؤي كاظم هادي24709

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57تطبيقيمنار مالك عبد سعدون24710

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.29ادبيمنار مثنى قاسم محمد24711

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائيمنار مجيد محسن مطير24712

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.29ادبيمنار محسن شهيد كريم24713

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 65.43ادبيمنار محمد جاسم نعمه24714

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيمنار محمد خميس محمد24715

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 69.14احيائيمنار محمد زامل كاظم24716

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.14تطبيقيمنار محمد شاكر حسون24717
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.14تطبيقيمنار محمد عادل ناجي24718

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86ادبيمنار محمد عبد عبدهللا24719

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيمنار محمود ابراهيم سليمان24720

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.57تطبيقيمنار محمود شاكر جاسم24721

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 78.43احيائيمنار مشتاق طالب سالم24722

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيمنار مظاهر جليل كاظم24723

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 76.29ادبيمنار مهدي صاحب حمزة24724

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائيمنار مهدي صالح مهدي24725

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.00علميمنار مهدي كزار حسن24726

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 70.29احيائيمنار مهند نور الدين حيدر24727

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.57احيائيمنار ميسر ظاهر احمد24728

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.43احيائيمنار ناجح فاهم عبدالواحد24729

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57احيائيمنار ناصر شويل راضي24730

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.57ادبيمنار ناظم رمضان مطر24731

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 77.57ادبيمنار نجيب عبدالمجيد علي24732

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 63.43تطبيقيمنار نوري جارح مظلوم24733

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.43ادبيمنار هاشم ابراهيم عباس24734

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.57تطبيقيمنار هشام عادل رعد24735

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.71احيائيمنار وجدى حسن محمد24736

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيمنار وليد خالد عباس24737

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.71ادبيمناسك اياد محسن خلف24738

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.43علميمناف اسماعيل عباس ابدوي24739

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.43تطبيقيمناف باقر عبدالواحد مزعل24740

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 61.86تطبيقيمناف جاسم محمد عبد احمد24741

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيمناف محمد عبد كزار24742

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.14ادبيمنال جمال جابر طارش24743

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 61.00ادبيمنال حامد عبدهللا خميس24744

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.57ادبيمنال سالم خضر محمد24745

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.86تطبيقيمنال صالح عماش عمير24746

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.17ادبيمنال عبدالمجيد نوفي مركب24747

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.43احيائيمنال لفته جبار جوده24748

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 73.71ادبيمنال لفته عالوي عريمط24749

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.29احيائيمنال منعم يوسف حجام24750
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.00ادبيمناهل ميثم عبدالباري حمادي24751

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.00احيائيمناهل نوري ابراهيم عبد24752

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمناور محمد عبد احمد24753

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.43احيائيمنة هللا صباح نعمه خشان24754

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00تطبيقيمنة هللا ليث عبد الرضا شعبان24755

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 76.14ادبيمنتصر عايد عبيس عليوي24756

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 88.00علميمنتصر عبد الحميد عبدهللا سعيد24757

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14علميمنتصر محمود ابراهيم احمد24758

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة ذي قار 63.71احيائيمنتضر صالح حسن حميد24759

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 62.57احيائيمنتظر ابراهيم صبر حمد24760

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميمنتظر احمد بدر ناصر24761

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيمنتظر احمد حمادي عبدالرضا24762

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.14ادبيمنتظر احمد سعيد محسن24763

قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.29ادبيمنتظر احمد صادق عبدالزهرة24764

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 59.29ادبيمنتظر احمد عبدالستار مطشر24765

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71احيائيمنتظر احمد غازي حميد24766

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57تطبيقيمنتظر احمد كاظم جوده24767

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 78.43احيائيمنتظر احمد كاظم حسين24768

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.00تطبيقيمنتظر اسعد جاسم دارة24769

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.00تطبيقيمنتظر اسعد حلو صالح24770

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 78.29احيائيمنتظر اياد ثجيل مهلهل24771

قسم البرمجيات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 66.86علميمنتظر توفيق مهدي عبد الحسين24772

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.43تطبيقيمنتظر جاسب يوسف حسين24773

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.29ادبيمنتظر جاسم مظلوم كاظم24774

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 80.29علميمنتظر جليل نجم عبدهللا24775

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيمنتظر جهاد جاسم محمد24776

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14تطبيقيمنتظر حاتم فرحان رومي24777

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.14ادبيمنتظر حازم حمد عيسى24778

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.43تطبيقيمنتظر حافظ عبيد عيال24779

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمنتظر حاكم فرحان بدر24780

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.14احيائيمنتظر حبيب وحيد جاسم24781

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.57علميمنتظر حر عنيد دويج24782

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيمنتظر حسن حسين حسين24783
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قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.43تطبيقيمنتظر حسن حوشي خوين24784

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائيمنتظر حسن رشيد سلطان24785

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 90.00احيائيمنتظر حسن سامي عمران24786

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.71احيائيمنتظر حسن سفاح عبود24787

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيمنتظر حسن سوادي مايح24788

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57ادبيمنتظر حسن علوان حسين24789

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 70.00تطبيقيمنتظر حسن كاظم فالح24790

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.14تطبيقيمنتظر حسن مزعل ماهود24791

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.57ادبيمنتظر حسين توفيق مجيد24792

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.57علميمنتظر حسين عزيز حريجه24793

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 53.71ادبيمنتظر حسين علي لفته24794

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.14تطبيقيمنتظر حسين وثيج مهلهل24795

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 68.43احيائيمنتظر حكيم سالم جعفر24796

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 66.57تطبيقيمنتظر حمد جبر حمد24797

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 75.14احيائيمنتظر حميد جثير محمد24798

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.43تطبيقيمنتظر حيدر جاسب روضان24799

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائيمنتظر حيدر زاجي كاظم24800

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة القادسية 87.14علميمنتظر حيدر عبد علي جبار24801

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 71.71احيائيمنتظر حيدر هاشم حسين24802

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيمنتظر خالد جبير زايد24803

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 92.43علميمنتظر خالد عبد الجبار محمد24804

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.00تطبيقيمنتظر خالد فرحان زغير24805

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.57احيائيمنتظر خالد محسن فرج24806

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.71تطبيقيمنتظر خلف سلمان حسن24807

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.43تطبيقيمنتظر خليل رحومي محمد علي24808

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.57احيائيمنتظر رحيم علي عطيه24809

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيمنتظر رزاق اسماعيل حسين24810

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 89.71احيائيمنتظر رشيد خشيت دايح24811

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.57احيائيمنتظر ساعد فاضل عبيد24812

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.71تطبيقيمنتظر سالم ياسر كريف24813

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 63.43ادبيمنتظر سعد جاسم ثعبان24814

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.14تطبيقيمنتظر سعد عبد الزهره سلمان24815

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.29تطبيقيمنتظر سعد فزاع عبد24816

866 من 752صفحة 
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قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 60.29احيائيمنتظر سعدي عبود سعيد الكرجي24817

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.14احيائيمنتظر سعيد دنيف خليف24818

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.00احيائيمنتظر سلمان هالل فهد24819

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 70.57ادبيمنتظر سمير عابدي عبود24820

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.71ادبيمنتظر شاكر عبد االمير طابور24821

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.00علميمنتظر شاكر محمود توله24822

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 60.14علميمنتظر صالح موسى حسين24823

عام- كلية القانون - جامعة بابل 58.14ادبيمنتظر صالح نجم عبيد24824

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.14ادبيمنتظر صباح بجاي صالح24825

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيمنتظر صباح حسن محمود24826

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.57احيائيمنتظر صباح سماره عبدعلي24827

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.00احيائيمنتظر صباح محسن هادي24828

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.14احيائيمنتظر صبيح عبود محمد24829

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.00تطبيقيمنتظر صدام كاظم هالوي24830

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 58.43ادبيمنتظر صفاء جميل كمر24831

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.29احيائيمنتظر صالح حسن حسين24832

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.43احيائيمنتظر صالح رحيم ياسين24833

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.00تطبيقيمنتظر صالح محمد مهدي محمد24834

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00تطبيقيمنتظر ضياء شاكر ضهد24835

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.43احيائيمنتظر طالب جبير لطيف24836

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائيمنتظر طالب عطيه هاشم24837

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.57علميمنتظر طالب علي كاظم24838

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 80.29تطبيقيمنتظر طالب مطشر جاسم24839

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.14علميمنتظر طاهر صفر مشهور24840

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.86تطبيقيمنتظر طالل عبدالملك علي24841

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 58.71احيائيمنتظر ظاهر حبيب سعود24842

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.00احيائيمنتظر عادل جمعه سالم24843

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.43تطبيقيمنتظر عادل مرزوك خلف24844

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.00ادبيمنتظر عايد جميل حسين24845

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائيمنتظر عباس طالب جاسم24846

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.43ادبيمنتظر عباس عبيد جاموس24847

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 92.86علميمنتظر عباس هاشم طعمة24848

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00احيائيمنتظر عبد الرزاق هاشم صخي24849
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عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.00ادبيمنتظر عبد النبي مزعل سركال24850

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 89.00علميمنتظر عبد الواحد عثمان مهنا24851

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 74.29احيائيمنتظر عبدالجبار عبدالنبي شمخي24852

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.00تطبيقيمنتظر عبدالساده راضي كاطع24853

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمنتظر عبدالصاحب كاظم حمد24854

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43احيائيمنتظر عبدالعالي حبيب حسين24855

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.00احيائيمنتظر عبدالكاظم ابراهيم عويد24856

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.71احيائيمنتظر عبدهللا جبر طاهر24857

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.14احيائيمنتظر عبدهللا عادي علي24858

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقيمنتظر عزيز ساهي محمد24859

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.14تطبيقيمنتظر عزيز عبدالحسين لغيوي24860

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.43تطبيقيمنتظر عصام رشيد موسى24861

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيمنتظر عقيل مشالي مهجهج24862

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.71تطبيقيمنتظر عالء جعفر حطاب24863

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيمنتظر عالء خالد مسلم24864

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.00احيائيمنتظر علي شاكر علي24865

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمنتظر علي طالب عباس24866

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 65.29تطبيقيمنتظر علي عبد الرسول ياسين24867

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 71.86احيائيمنتظر علي محسن راضي24868

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 93.00علميمنتظر علي محمود عبدهللا24869

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.71ادبيمنتظر عماد درعم جبار24870

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمنتظر غازي فيصل احمد24871

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 61.86ادبيمنتظر غالب خضير صباح24872

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 75.00احيائيمنتظر غالب خلف علي24873

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 68.29تطبيقيمنتظر غسان علي موسى24874

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيمنتظر غني كاظم علي24875

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.43علميمنتظر فاضل خضير بري24876

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 61.29احيائيمنتظر فاضل محمد حبيب24877

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.57ادبيمنتظر قيس عبد علي حسن24878

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.86ادبيمنتظر كاظم حسين زامل24879

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 64.86احيائيمنتظر كاظم رحيم عوفي24880

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 78.14احيائيمنتظر كاظم رزوقي عزيز24881

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.86تطبيقيمنتظر كامل جبار مجيد24882
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 68.29ادبيمنتظر كامل علوان محمد24883

عام- كلية القانون - جامعة بابل 60.00تطبيقيمنتظر كريم حسن محيسن24884

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 83.71علميمنتظر كريم خضير شبي24885

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمنتظر كريم عباس عويد24886

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.14ادبيمنتظر الزم بدن حميدي24887

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 90.57تطبيقيمنتظر ماجد عبدهللا ساجت24888

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 75.86احيائيمنتظر ماجد عبدالهادي حامد24889

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.00احيائيمنتظر محسن جبر عبيد24890

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.43علميمنتظر محسن حسن جاسم24891

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.71احيائيمنتظر محسن عيدان راضي24892

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.14ادبيمنتظر محسن مهنا ايدام24893

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00ادبيمنتظر محمد جبار حميد24894

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.29ادبيمنتظر محمد جواد كاظم24895

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.43ادبيمنتظر محمد حنون فنجان24896

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.71علميمنتظر محمد عباس جواد24897

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.57احيائيمنتظر محمد عبد الساده مزهر24898

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 67.14تطبيقيمنتظر محمد مطشر حسين24899

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 67.00تطبيقيمنتظر محمد هميلي جبار24900

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.57تطبيقيمنتظر مديح عبد كشيش24901

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علميمنتظر مزبان كاطع مزعل24902

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 65.86احيائيمنتظر مزعل فندي طاعون24903

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 80.71علميمنتظر مطر حماد عسل24904

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 84.43احيائيمنتظر منذر عباس ابراهيم24905

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.29احيائيمنتظر منذر كريم سعد24906

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمنتظر منعثر مبارك سنام24907

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 65.00تطبيقيمنتظر مهدي احمد خليف24908

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 72.71علميمنتظر مهدي جابر خلف24909

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمنتظر مهدي عجزان كمر24910

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.14تطبيقيمنتظر موسى حسن حسين24911

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيمنتظر موسى عبد الرضا كيطان24912

قسم النفط والغاز- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 84.43تطبيقيمنتظر مؤيد منشد الشويع24913

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.29تطبيقيمنتظر ميثم جواد كاظم24914

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.57ادبيمنتظر ناصر عباس حسين24915
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قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.71تطبيقيمنتظر ناصر مهدي صالح24916

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.14احيائيمنتظر نايف وزير محمد24917

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 68.14احيائيمنتظر نبيل غازي حسن24918

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 63.14تطبيقيمنتظر نعيم حسن خلف24919

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.00علميمنتظر نعيم عبيد مارد24920

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.43احيائيمنتظر هادي عبيد حسون24921

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.86احيائيمنتظر هداي خلبوص كشمر24922

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيمنتظر يوسف سايه مير كاكه خان24923

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.43تطبيقيمنتظلر كاظم محمد خلف24924

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86علميمنتهى ابراهيم حسن عبيد24925

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 80.43ادبيمنتهى ابراهيم ماجد حمزه24926

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 67.57ادبيمنتهى حامد عبدهللا حديد24927

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.14احيائيمنتهى دحام صبري جازع24928

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.29ادبيمنتهى ستار عريبي هيكل24929

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 58.00احيائيمنتهى شاكر سالم داود24930

قسم رياض االطفال- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 62.43ادبيمنتهى شتيوي عبادي والي24931

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 89.57احيائيمنتهى شهاب حمد علي24932

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 73.29علميمنتهى طالب نعيمه حذيه24933

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمنتهى عبدالرضا جاسم شالش24934

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 64.43احيائيمنتهى غني هادي نغيمش24935

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 79.57علميمنتهى فاروق عبد اللطيف ابراهيم24936

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 57.00تطبيقيمنتهى قاسم هادي عباس24937

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 67.14ادبيمنتهى محمد احمد شطب24938

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57تطبيقيمنتهى محيسن عليوي جابر24939

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.00تطبيقيمنجد حسين اسبس نغماش24940

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 67.14تطبيقيمنجد محمود احمد عبد24941

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائيمنذر احمد ابراهيم حمد24942

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 64.71ادبيمنذر دارب صخي خفي24943

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.57ادبيمنذر دهر داود طعمه24944

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.86احيائيمنذر سعد مرعي عوفي24945

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 85.14علميمنذر عبد الجبار عبد الستار عبد الجبار24946

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 64.29ادبيمنذر عبدالرحمن صبري جاسم24947

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.29ادبيمنذر عزيز خضر عبدالرحمن24948
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قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 79.86علميمنذر غانم كامل هاشم24949

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.86علميمنذر كيلو عبدالرضا مروج24950

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 75.71احيائيمنذر ماهر مخلف حسين24951

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.86ادبيمنذر محمد صالح خلف24952

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.57ادبيمنصور جاسم محمد عبيد24953

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 72.00ادبيمنصور عبدالحميد محمد حسين24954

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 82.43علميمنصور غانم محسن احمد24955

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43تطبيقيمنصور هيثم كاطع لفته24956

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.29علميمنعم حسن خلف ملح24957

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.57احيائيمنعم طالب كعيم جفيت24958

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.43احيائيمنقذ عبد االمير صفر قنبر24959

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 74.57ادبيمنقذ علي مزيد جياد24960

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 75.43احيائيمنن منجد صالح مهدي24961

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71تطبيقيمنه هللا محمد ابراهيم محمد24962

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.57علميمنهل خليل ابراهيم محمود24963

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00تطبيقيمنهل خيرهللا رزاق الزم24964

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 78.43ادبيمنهل صالح حمد حسن24965

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.14ادبيمنهل علي محمد فهد24966

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبيمنور عبيد عيسى خلف24967

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.14احيائيمنى احمد عباس عتيج24968

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيمنى اسماعيل خضير عباس24969

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86احيائيمنى امجد الزم جياد24970

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 74.14ادبيمنى باسم مزيد عبدالرزاق24971

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علميمنى ثامر احمد سلمان24972

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.43احيائيمنى ثائر ناظم محمد24973

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.71ادبيمنى جاسم سعود طبير24974

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.86ادبيمنى جاسم محمد طلب24975

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميمنى حاتم عبدالكاظم جواد24976

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 77.29علميمنى حازم ذنون يونس24977

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 86.71احيائيمنى حسين عبدالحميد عبدالكريم24978

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 63.43تطبيقيمنى حميد غانم حمد24979

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.00ادبيمنى خزعل كاظم محسن24980

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86احيائيمنى ذياب فاضل ميدان24981
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 68.43احيائيمنى رعد ابراهيم حسين24982

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.29تطبيقيمنى سريح حسن مهاوي24983

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00علميمنى سلمان كامل رخيص24984

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.57احيائيمنى شامل جواد هادي24985

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 68.29تطبيقيمنى شلواح عجيل ثعيول24986

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 69.71علميمنى شهاب احمد بالل24987

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29تطبيقيمنى صالح عبد امحيمد24988

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 63.29ادبيمنى صالح عبد حسين24989

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.00ادبيمنى صبري سعد علي24990

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائيمنى عامر حسين حميو24991

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71احيائيمنى عبد العزيز بشارة جابر24992

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.00تطبيقيمنى عبدالكريم عويد تايه24993

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00احيائيمنى عبود عبدهللا عبود24994

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائيمنى عدنان راهي عليوي24995

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 63.57ادبيمنى عذاب مطر دخيل24996

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيمنى عالء حسين طاهر24997

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 63.57علميمنى علي حسن احمد24998

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.43تطبيقيمنى علي مجيد ذهب علي24999

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 67.00احيائيمنى عمران موسى حسين25000

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 77.00احيائيمنى غريب فاكر خضير25001

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.00ادبيمنى كاطع خلف حمد25002

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.14احيائيمنى كاظم اسماعيل شبيب25003

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 69.71علميمنى كاظم عبد اليمه جيثوم25004

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيمنى كريم ياسين عبدهللا25005

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 74.57تطبيقيمنى مادح كدر مناحي25006

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 79.57علميمنى مجيد حنشول بدوي25007

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 70.43علميمنى محسن طاهر ناصر25008

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 67.00ادبيمنى محمد سلمان نجم25009

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 66.86ادبيمنى محمد مهدي حنوش25010

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 60.00تطبيقيمنى محمود دلف علي25011

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 73.14احيائيمنى محمود عبد عكله25012

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 59.00علميمنى منير احمد محمد25013

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميمنى مؤيد فاضل عباس25014
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيمنى ياسين بريسم ادهام25015

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيمنيب محمد سليمان يوسف25016

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 58.00تطبيقيمنير احمد حسين علي25017

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 69.71علميمنير اياد حمزه نايف25018

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00احيائيمنير حامد فيصل هاشم25019

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.29احيائيمنير حيدر عباس بدر25020

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقيمنير عبداالمير حسين كاظم25021

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 68.86تطبيقيمنير عدنان رضا مهدي25022

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 58.86تطبيقيمنير فالح حسن هزاع25023

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.71احيائيمنير مجيد نجف زوارعلي25024

قسم الفقه واصوله- كلية العلوم االسالمية - جامعة تكريت 63.86ادبيمنير محمد دحام علي25025

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبيمنير ناصر شالكة وادي25026

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.43ادبيمنير نعمه قاسم سالم25027

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 74.71علميمنير يحيى علي أمين25028

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 66.29علميمه به ست نجاة محمد احمد25029

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 68.71علميمها ابراهيم فتحي لطيف25030

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.00احيائيمها توفيق عبد الرضا عكموش25031

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.57ادبيمها جاسم سند حميد25032

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 68.00ادبيمها جمال نوري احمد25033

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 64.86تطبيقيمها جواد شفيق عبد25034

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.14ادبيمها حسين هادي مهدي25035

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائيمها حيدر منعم فالح25036

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ديالى 73.71علميمها خليل ابراهيم خلف25037

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 69.86ادبيمها خليل ضاري مطني25038

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.57تطبيقيمها رحاب مجيد حميد25039

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 68.57احيائيمها رسول مدفون كشيش25040

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الكوفة 63.00علميمها رؤوف جبر والي25041

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.14احيائيمها سعد عبد الحر حسين25042

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.57علميمها سمي عبدالحميد حسين25043

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 66.43علميمها شهاب حمد نغماش25044

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيمها صالح مهدي حمزه25045

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 65.29ادبيمها صامد مال هللا عوده25046

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 80.43علميمها صدرالدين حسين علي25047

866 من 759صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.29علميمها طاهر جالل توفيق25048

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 65.86ادبيمها عباس علي فرحان25049

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.00ادبيمها عباس محمد حمود25050

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.86علميمها عبدالرحيم مانع مسعود25051

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43احيائيمها عبدالرزاق ابراهيم خضير25052

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 76.43علميمها عبدالملك احمد شاكر25053

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 71.71علميمها عطا اسماعيل محمود25054

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيمها علي سالم محمد25055

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 90.86علميمها فاضل مناحي كيطان25056

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.57احيائيمها فداء علي حسين25057

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43ادبيمها فراق كاظم عبداالمير25058

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 73.57احيائيمها قتيبه حسين محمد25059

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.57علميمها كريم هادي بعيوي25060

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57علميمها ماجد رحمه رسن25061

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبيمها ماهر هاشم عبدهللا25062

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.14ادبيمها متعب وحش حمير25063

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.14ادبيمها مجيد غربي مطلك25064

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 63.43علميمها محمد خلف عبد25065

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 90.33علميمها محمد عبد هللا حسين25066

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 69.86ادبيمها محمد ياسين الدريساوي25067

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.57ادبيمها ناصر حسين لفته25068

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.86تطبيقيمها نعمه مزار نعمه25069

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 74.57ادبيمها نوري جبر الزم25070

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 59.00ادبيمها هيثم مهدى عبدمحسن25071

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيمهاد باسم محمد سعيد25072

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.29تطبيقيمهتدي صالح مجيد عالوي25073

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14احيائيمهج كريم فاضل كاظم25074

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.71احيائيمهدي اسماعيل ابراهيم عبد25075

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 68.00تطبيقيمهدي جاسب عبدهللا مشعان25076

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 72.14علميمهدي جاسم خصاف راجح25077

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 61.43ادبيمهدي جاسم محمد حلفي25078

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.86علميمهدي جبار محيسن عليوي25079

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيمهدي حساف ظاهر مطر25080

866 من 760صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 77.57ادبيمهدي حسان عبدالعباس برغوث25081

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.00تطبيقيمهدي حسن ناطور ثاني25082

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.43تطبيقيمهدي حسين خيون الزم25083

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 88.17تطبيقيمهدي حيدر عبد المهدي هادي25084

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 64.86تطبيقيمهدي حيدر محمد حسين علي25085

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.00ادبيمهدي خلف علي عبيد25086

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.57تطبيقيمهدي رجب علي عبدالمحسن25087

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.29تطبيقيمهدي ساهر مهدي علي25088

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29احيائيمهدي سعود وثيج عكل25089

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.29ادبيمهدي سالم محمد خورشيد25090

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.29تطبيقيمهدي سلمان عباس طويج25091

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 78.43علميمهدي سليم حمدون احمد25092

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 58.43تطبيقيمهدي سمير مال هللا علي25093

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.43تطبيقيمهدي صاحب مهدي طالل25094

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 70.57احيائيمهدي صالح جاسم يوسف25095

قسم فيزياء- كلية العلوم - جامعة سومر 66.14علميمهدي صالح زاير بطي25096

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.57احيائيمهدي صالح عبدالواحد يحيى25097

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيمهدي صالح عدنان سلمان25098

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 65.00ادبيمهدي صالح محمد ياسين25099

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.29تطبيقيمهدي صالح مهدي احمد25100

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 63.14احيائيمهدي صالح مهدي عبيس25101

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.86تطبيقيمهدي صالح مهدي كاطع25102

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.00احيائيمهدي صالح يوسف سعيد25103

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.14احيائيمهدي صالح يونس عباس25104

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيمهدي صالح احمد عبيد25105

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.14ادبيمهدي صالح حسن مهدي25106

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.00ادبيمهدي صالح نوري كاظم25107

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 86.00احيائيمهدي طارق حسوني عطية25108

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيمهدي طالب جحف صكر25109

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 72.29ادبيمهدي عبد الزهره ناصر عطيه25110

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 72.57تطبيقيمهدي عبد الستار صالح محمود25111

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.14علميمهدي عبد المهدي ربيع كشيش25112

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.71تطبيقيمهدي عبداالمير محمد علي جعفر25113

866 من 761صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.29احيائيمهدي عبدالحسين كاظم وهيمه25114

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 71.00تطبيقيمهدي عبدالحكيم محمد فرج25115

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.86احيائيمهدي عبدالغفار مهدي علي25116

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.14تطبيقيمهدي عبدالكاظم حسين هاشم25117

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.00ادبيمهدي عبدهللا ابراهيم محمد25118

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.71احيائيمهدي عبدالمنعم محسن محمود25119

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيمهدي عبدالواحد الصي عبود25120

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائيمهدي عذاب حطاب سمير25121

قسم تقنيات الكهرباء- العمارة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 54.86تطبيقيمهدي عزيز كاظم حسن25122

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.86ادبيمهدي عقيل صالح قاسم25123

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.71تطبيقيمهدي عالء ابراهيم جاسم25124

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 61.29احيائيمهدي علي أصغر محمود عباس25125

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 59.29احيائيمهدي علي سالم يونس25126

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيمهدي علي عبدالغفور حسين25127

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.14علميمهدي علي عبود علي25128

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.43تطبيقيمهدي عماد كاظم يوسف25129

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.00تطبيقيمهدي فالح عبدهللا عباس25130

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.86علميمهدي فرحان عطوان قطان25131

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 81.29تطبيقيمهدي قاسم طعيمه جابر25132

قسم تقنيات المحاسبة- ذي قار /الكلية التقنية االقسام االدارية- الجامعة التقنية الجنوبية 71.29علميمهدي قيس حسين رجا25133

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 90.86علميمهدي كامل ابراهيم لفتة25134

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.57تطبيقيمهدي كريم عبد شناوه25135

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.00تطبيقيمهدي اليذ جابر عبادي25136

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.29علميمهدي لؤي صالح مهدي25137

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.14تطبيقيمهدي محمد حبيب فرج25138

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.43ادبيمهدي محمد حميد ضغيم25139

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00علميمهدي محمد حنون سلمان25140

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 68.71تطبيقيمهدي محمد رحمه علي25141

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقيمهدي محمد صالح منور شهيب25142

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمهدي محمد كاظم مصلح25143

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيمهدي مزهر محمد صالح يوسف25144

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 59.14ادبيمهدي معد طالب علي25145

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 61.71ادبيمهدي منتظر صالح عبد الصاحب25146

866 من 762صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.57تطبيقيمهدي منخي علي ريحان25147

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.43احيائيمهدي منير ناصح عبود25148

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 58.00تطبيقيمهدي مؤيد مهدي موسى25149

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 61.43ادبيمهدي ميكائيل سعيد محمود25150

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.00تطبيقيمهدي نزار نعمه كاظم25151

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 69.14تطبيقيمهدي نعيم عبد ال فهد25152

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائيمهدي نعيم كاظم نصار25153

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ذي قار 59.29ادبيمهدي هادي صالح هاشم25154

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14ادبيمهدي هاشم محمد يعقوب25155

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 69.00احيائيمهدي يحيى طالب رسول25156

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.71ادبيمهدي يوسف حسن حنتوش25157

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.71تطبيقيمهران نجم عبد جوده25158

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 77.14ادبيمهربان ناجي عزيز نادر25159

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 62.86احيائيمهلب علي زليمه حمود25160

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.29احيائيمهند احمد حسن محمد25161

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.14احيائيمهند احمد خضر جاسم25162

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيمهند اياد كاظم عبد25163

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.57علميمهند أياد محمود عباس25164

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 64.14ادبيمهند باسم مهدي القرغلي25165

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.71ادبيمهند تركي وكاع سيسان25166

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.71احيائيمهند ثابت خضير جراد25167

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.00ادبيمهند ثامر الياس محمود25168

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.86ادبيمهند ثامر جاسم حسين25169

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.71علميمهند جاسم حميد زعيل25170

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيمهند جميل جاسب كاصد25171

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.29تطبيقيمهند جميل جلوب حسين25172

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.57احيائيمهند حازم محسن هادي25173

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 69.71احيائيمهند حاكم تركي ابو شخيره25174

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علميمهند حسن نايف ذيبان25175

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.00تطبيقيمهند خضر حسين طلب25176

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيمهند خلف حميد حمد25177

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.57علميمهند داود سالم خضير25178

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86علميمهند رحمن بعير علوان25179
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبيمهند رسول ابراهيم هندي25180

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 72.71احيائيمهند رعد اسماعيل حديد25181

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 75.00احيائيمهند رعد حسن عبد الرسول25182

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 70.57علميمهند زكي علي حسين25183

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.43ادبيمهند زيد ذنون يونس25184

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 80.43ادبيمهند ساجت فجر طارش25185

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 71.57علميمهند سالم شهيب غالي25186

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.86ادبيمهند سرحان خلف عداد25187

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.29ادبيمهند سعد شبرم زنكي25188

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.71احيائيمهند سعد هاني ابراهيم25189

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.29ادبيمهند سليمان فرهان سعيد25190

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.29ادبيمهند صباح احمد سلمان25191

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.71احيائيمهند صالح حجو فارس25192

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 89.57علميمهند ضاري شهاب حمد25193

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.86تطبيقيمهند طارق عيسى كاظم25194

قسم الجيولوجيا التطبيقية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.14تطبيقيمهند عادل فايز حذيه25195

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيمهند عباس جابر خنجر25196

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 64.43ادبيمهند عباس عبد الرضا محمد25197

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 58.43ادبيمهند عباس فاضل ياس25198

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14تطبيقيمهند عبد الحسين سعيد جرمد25199

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.29علميمهند عبد الحليم عبد الحميد الحمداني25200

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 61.29احيائيمهند عبدالرحمن موسى عمر25201

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 65.14علميمهند عبدالكاظم عباس حسين25202

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 88.43تطبيقيمهند عدنان حردان كندل25203

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00علميمهند عقيل كاظم غلفص25204

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43علميمهند عالوي حمودي خنفور25205

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.14علميمهند علي حسين جخير25206

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.71احيائيمهند علي خلف دلس25207

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29علميمهند علي عبداللطيف محمد25208

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.00احيائيمهند عماد مجيد محمد25209

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.57ادبيمهند عيسى حمد داود25210

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيمهند فارس محمد محسن25211

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.71علميمهند فاضل بناي مكطف25212
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.86احيائيمهند فتحي محمد عبدهللا25213

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 65.86ادبيمهند فزع مخلف رماز25214

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائيمهند فالح جياد منصور25215

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 66.00احيائيمهند فالح عبدالحسن ظاهر25216

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيمهند فنوص مظهور مرجان25217

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.29علميمهند كاطع ناصر زويد25218

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبيمهند كامل عواد حردان25219

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 67.29احيائيمهند لفته كاظم جاسم25220

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 71.00علميمهند ماجد عبد علوان25221

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 80.43علميمهند ماهر عبد الحميد حبيب25222

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.57ادبيمهند محسن علي الياس25223

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.83علميمهند محسن مطر عباس25224

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيمهند محفوظ محمد سعيد ابراهيم25225

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 72.71ادبيمهند محمد احمد عبدالحسين25226

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.14احيائيمهند محمد حسين علي25227

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.71تطبيقيمهند محمد خضير حسن25228

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00تطبيقيمهند محمد صالح عبدهللا25229

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00تطبيقيمهند محمد عبد النبي سلمان25230

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71علميمهند محمد هاني داود25231

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 80.00علميمهند محمدنور محمدامين ابراهيم25232

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.29ادبيمهند محمود رميض جامل25233

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57احيائيمهند مدير حسين سعدون25234

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.86احيائيمهند مزهر عبيد زبون25235

قسم تقنيات الكهرباء- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 56.71تطبيقيمهند مسلم بندر علي25236

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 61.43ادبيمهند مهدي ساير عامج25237

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 60.71احيائيمهند مهدي محمد كاظم25238

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57تطبيقيمهند ناصر محمد منشد25239

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 68.71علميمهند نزار عبد الرزاق احمد25240

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيمهند نزار محمد حميدي25241

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 72.43علميمهند نوري سلمان شالل25242

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 66.43ادبيمهند وحيد علي قادر25243

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.29تطبيقيمهى حسين حسن حسين25244

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.29ادبيمهى عبد هللا فتحي شعبان25245
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عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.43تطبيقيمهى علي غانم يونس25246

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71احيائيمهى هادي حسن حمزة25247

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.00ادبيمهى ياسين بالل عبدالعزيز25248

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.43ادبيمهيب اسكندر عبدالكريم كاظم25249

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.29ادبيمهيب شاوي خضر صالح25250

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.00علميمهيب عمر قدوري عبدهللا25251

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.29ادبيمهيب محمد عبدالوهاب كريم25252

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.00تطبيقيمهيمن ابراهيم محمد حسن شيخة25253

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمهيمن احمد خضير عباس25254

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 74.00احيائيمهيمن احمد رزاق كاظم25255

قسم االنثروبولوجيا واالجتماع- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.43تطبيقيمهيمن احمد سعدون حسن25256

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.14ادبيمهيمن امير عزيز اسعد25257

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 81.57علميمهيمن جاسم خضير عباس25258

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00احيائيمهيمن حيدر علي حسين25259

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.57تطبيقيمهيمن رعد اسماعيل خماس25260

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.71علميمهيمن شعالن شمخي جابر25261

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 60.00تطبيقيمهيمن طالب جبار كنن25262

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علميمهيمن عباس تركي يونس25263

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.86علميمهيمن عبد الكريم ابراهيم عبد السادة25264

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 72.57علميمهيمن عبد الكريم سالم عبد الحسن25265

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.00ادبيمهيمن عبدالمحسن محمد خلف25266

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 73.14علميمهيمن عدي حاتم سلطان25267

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 71.57علميمهيمن عديم هاشم شناوه25268

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.29احيائيمهيمن عصام شكر عباس25269

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 59.43ادبيمهيمن علي حسن احمد25270

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.86احيائيمهيمن علي عبدالجبار مهدي25271

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.57احيائيمهيمن فهاد محمد عزيز25272

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميمهيمن محمد عباس عبد25273

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.57علميمهيمن محمد عذافه حريب25274

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيمهيمن مراد حسين علي25275

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 69.43تطبيقيمهيمن منهل هندو عطشان25276

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 59.00ادبيمهيمن نافع وصفي شحيتي25277

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيمواهب احمد عبيد خليف الجنابي25278
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قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00احيائيموج باسم حسن شجر25279

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.43احيائيموج توفيق غازي عجيل25280

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علميموج ثائر محمود طه25281

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.00علميموج حازم جبار عبد الواحد25282

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميموج زياد خلف محمد علي25283

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 60.14تطبيقيموج سعد حمدي سويدان25284

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 68.14احيائيموج عبدالكريم مخلف سالم25285

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيموج كريم قاسم ساجت25286

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.14علميموج مناف خليل ابراهيم25287

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيموج هادي كاظم محمد25288

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.43ادبيموج وسام زغير حمزة العجيلي25289

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 60.57احيائيمودة منهل عبدالستار محمد25290

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.14تطبيقيموسى ابراهيم غزاي شنيف25291

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.57تطبيقيموسى احمد خلف موسى25292

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.71احيائيموسى احمد كريم حسن25293

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 91.00علميموسى احمد محمد سعيد محمد شريف25294

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 70.29احيائيموسى الكاظم احمد شاكر عبد الرضا25295

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 60.57ادبيموسى الكاظم كاظم سلطان صالح25296

عام- كلية القانون - جامعة سومر 58.43تطبيقيموسى تركي حمود ناصر25297

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.86ادبيموسى ثابت ساير غربي25298

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.86ادبيموسى ثامر عبد جوده25299

قسم تقنيات ادارة المواد- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 50.71ادبيموسى جارهللا مهدي علوش25300

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيموسى جاسم فرحان كاظم25301

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.86ادبيموسى جاسم هاشم حسين25302

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيموسى حميد ادهم يونس25303

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.86تطبيقيموسى خالد جاسم علي25304

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.43علميموسى خطيب خطاب ياسين25305

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 80.43احيائيموسى رضا جعفر عبد الرضا25306

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 73.57علميموسى سطم احمد نعمه25307

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبيموسى شاكر محمود عبيد25308

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.00ادبيموسى طالب غني شالكه25309

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيموسى طه فتحي جاسم25310

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00علميموسى عاشور سهيل مشعل25311
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.00تطبيقيموسى عباس جعفر علي25312

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيموسى عباس زاير راضي25313

قسم التربية الفنية- كلية الفنون الجميلة - جامعة ديالى 68.50علميموسى عبد الحسين صافي شهاب25314

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71احيائيموسى عبد الرضا نعمه شنته25315

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيموسى عبد العظيم محمد ياسر25316

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14احيائيموسى عبد الكاظم عناد داخل25317

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.57احيائيموسى عبدالحسين كشاش عبدهللا25318

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيموسى عبدالكاظم صخي هميم25319

قسم الجيوفيزياء- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 62.00تطبيقيموسى عالء ثامر خلف25320

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.71ادبيموسى علي عباس صادق25321

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.00ادبيموسى علي عبيد علي25322

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.43احيائيموسى فيصل وناس علي25323

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائيموسى كامل محمد محسن25324

عام- كلية القانون - جامعة واسط 60.00ادبيموسى مازن موسى راضي25325

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيموسى محسن طعمة خرموش25326

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيموسى محمد جمعه عجيل25327

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 84.57علميموسى محمد حمدان روضان25328

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.71علميموسى محمد رشيد غاني25329

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.71ادبيموسى محمد قاسم عبدعلي25330

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.57ادبيموسى مزهر كاطع سلمان25331

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيموسى نعيم كاظم عباس25332

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.14ادبيموسى وادي جسام حمود25333

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.29علميموفق احمد جاسم محمد25334

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 68.43علميموفق جاسم لطيف صالح25335

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.29ادبيموفق حكيم نعمة فارس25336

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.14ادبيموفق حمود عبدهللا محيميد25337

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.57تطبيقيموفق سعيد جبار احمد25338

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيموفق صالح محمود رجب25339

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00علميموفق عبدالجبار فرحان شالل25340

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيموفق عدنان محمد عبدهللا25341

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.43علميموفق محمد عمر جاسم25342

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.71علميموفق نجاح مهدي سلمان25343

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.14ادبيموفق هداس حمدي حسين25344

866 من 768صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.86تطبيقيموفق يونس جمعه عطيه25345

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.00ادبيمولود عواد حسين همال25346

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة كركوك 62.57ادبين روستم رضا؟مولود محمدام25347

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 58.57احيائيمومل عدنان عبدهللا جابر25348

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 72.86احيائيمويد بارز عبد المويد عبدهللا25349

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 75.29احيائيمؤتمن محمد زين العابدين محمود25350

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 79.43احيائيمؤمل احمد الزم جبر25351

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.86احيائيمؤمل اسعد هادي سلمان25352

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.29احيائيمؤمل اسكندر عوده حسون25353

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00علميمؤمل اياد كاطع عبد25354

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 66.71احيائيمؤمل باسم عبدالزهرة حميدي25355

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.71ادبيمؤمل جاسم علوان سعد25356

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 73.43علميمؤمل جبار حنش صابط25357

قسم علم النفس- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.43تطبيقيمؤمل جواد جبر امانه25358

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57احيائيمؤمل جواد كاظم عبدالساده25359

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29احيائيمؤمل جواد كاظم مزعل25360

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.29ادبيمؤمل جياد شمخي رحيم25361

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.29احيائيمؤمل حبيب محمد مزيد25362

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 88.71احيائيمؤمل حسن هاشم عذاب25363

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.29احيائيمؤمل حسين علي حسين25364

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29تطبيقيمؤمل حمزه كريم ناجي25365

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيمؤمل حميد موسى كاظم25366

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.57تطبيقيمؤمل حميد هاشم جاسم25367

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14ادبيمؤمل حيدر صاحب محمد25368

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.00تطبيقيمؤمل حيدر عبد الرضا علي25369

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيمؤمل حيدر كاظم علي25370

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71احيائيمؤمل خالد اسماعيل حسين25371

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 82.86تطبيقيمؤمل داخل محسن جابر25372

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيمؤمل رحمن محمد شهد25373

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.43ادبيمؤمل رحيم جاسم محمد25374

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ميسان 58.57احيائيمؤمل رسول شنين حسن25375

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.00تطبيقيمؤمل رعد صدام حسن25376

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.71ادبيمؤمل رياض شاكر جنام25377
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 72.43تطبيقيمؤمل زيد كاظم حمود25378

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 84.43احيائيمؤمل سالم والي عبود25379

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 61.71تطبيقيمؤمل سجاد كامل عزيز25380

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 81.71احيائيمؤمل سرمد عبد جبر25381

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.29تطبيقيمؤمل سعد ناشي كلف25382

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.71احيائيمؤمل سعيد مسير جوده25383

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.43ادبيمؤمل سالم نعيم محسن25384

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29تطبيقيمؤمل صالح جخيور عباس25385

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.29تطبيقيمؤمل صالح مالح ياسين25386

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيمؤمل صباح جبار طالب25387

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.43ادبيمؤمل صبيح سامي كاظم25388

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 84.43تطبيقيمؤمل صالح كاظم كحيط25389

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيمؤمل ضياء العيبي عبيد25390

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائيمؤمل طارق مجيد رزيج25391

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.86تطبيقيمؤمل طاهر جاسم داود25392

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيمؤمل طاهر حسن داود25393

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 59.86ادبيمؤمل عباس عيسى شنون25394

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.43علميمؤمل عباس فياض ماضي25395

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.57احيائيمؤمل عباس كاظم راضي25396

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 69.71احيائيمؤمل عبد الحسين صالح مهدي25397

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائيمؤمل عبد الرضا كاطع مشكور25398

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 66.14تطبيقيمؤمل عبد المطلب قاسم هاشم25399

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيمؤمل عبداالمير مفتاح كامل25400

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.86تطبيقيمؤمل عبدالساده قاسم ربيع25401

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 60.00احيائيمؤمل عبدالعزيز جدعان عبدهللا25402

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيمؤمل عبدالعظيم ضايف معيجل25403

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.57تطبيقيمؤمل عبدالعلم علي جويعد25404

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيمؤمل علوان خضير عزيز25405

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.29تطبيقيمؤمل علي حسين غثيث25406

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00ادبيمؤمل علي خضير عبيس25407

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.86تطبيقيمؤمل علي سلمان حبوب25408

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57احيائيمؤمل علي سلمان حسن25409

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 58.86ادبيمؤمل علي عبيد عليوي25410
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 67.86احيائيمؤمل علي عبيس حسين25411

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.71احيائيمؤمل علي عوده سلطان25412

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيمؤمل عويد ثجيل نجيب25413

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 65.14ادبيمؤمل فاخر لطيف حسين25414

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيمؤمل فاضل عباس رشيد25415

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.86تطبيقيمؤمل فالح محمد جبر25416

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 66.86احيائيمؤمل فالح حسن اعبيس25417

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.43ادبيمؤمل قاسم حسن جوده25418

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيمؤمل كريم محمد حسن25419

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 59.71تطبيقيمؤمل محمد جاسم كاظم25420

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبيمؤمل محمد صدام خضير25421

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.89احيائيمؤمل محمد علوان محمد25422

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.71احيائيمؤمل محمد عودة جياد25423

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 69.00تطبيقيمؤمل محمد مطشر جماغ25424

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 65.14احيائيمؤمل محمد مهدي ياسين25425

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيمؤمل محمود محسن راهي25426

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29ادبيمؤمل مصطفى ياسر عبدالرضا25427

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.14احيائيمؤمل منتظر سعيد هادي25428

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 71.43ادبيمؤمل مهدي شريف عباس25429

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.43ادبيمؤمل مهدي صالح جبر25430

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيمؤمل ناجي سعيد صحن25431

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيمؤمل نصير هادي محمد25432

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 60.43ادبيمؤمل نصير وارد زغير25433

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.00احيائيمؤمل نعيم جبار علي25434

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 89.14احيائيمؤمل وليد حسون فياض25435

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.00احيائيمؤمل ياسين حسن جليل25436

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيمؤمن ابجد عبدالرزاق محمد25437

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.00تطبيقيمؤمن امير صالح علي25438

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيمؤمن بشار محسن فتحي25439

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.57احيائيمؤمن ثامر محمود شكور25440

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.86احيائيمؤمن حسن حسين عباس25441

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.29ادبيمؤمن راكان عطشان عبدهللا25442

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.43تطبيقيمؤمن سردار صالح علي25443
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قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمؤمن طارق عبدهللا جاسم25444

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 91.57احيائيمؤمن فرقد محمد زكي خلف25445

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيمؤمن قتيبه مسلم مصطفى25446

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29ادبيمؤمن مقداد جاسم جبر25447

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 63.29تطبيقيمؤمن نوفل هاشم سليمان25448

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 65.29تطبيقيمؤمن هاشم حسين حمد25449

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة البصرة 83.57علميمؤيد حسن ثجيل شمخي25450

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة تكريت 62.57علميمؤيد حسن حميد محمد25451

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 66.71ادبيمؤيد حليم منعم كحط25452

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 63.86ادبيمؤيد عبد ابراهيم شريف25453

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.57احيائيمؤيد عبداالله سلمان محسن25454

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائيمؤيد علي صبح عطيه25455

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.43ادبيمؤيد علي عبد علي25456

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.71احيائيمؤيد علي عبعوب زبين25457

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.00ادبيمؤيد فارس سعدهللا اسماعيل خليل25458

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.71علميمؤيد فياض مجيد حسين25459

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.57تطبيقيمؤيد قاسم حسن عبد الرزاق25460

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.57ادبيمؤيد كاظم حمزة عويد25461

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 87.43علميمؤيد محسن مراح مشفي25462

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 86.57علميمؤيد محمد حسين حمزة حسين25463

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.00احيائيمؤيد موفق لفته حمزه25464

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.71احيائيمي سعد خلف خضير25465

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.29ادبيمي عاصم عبد الرحمن حمادي25466

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.57احيائيمي عبدالكريم احمد حسن25467

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 56.14ادبيمي ميسر ادريس شيت25468

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.14احيائيميا عبد السالم هادي حمد25469

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14علميميادة عبد الحسين طراد عكموش25470

قسم تقنيات المحاسبة- الصويرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.86علميمياده ابراهيم عبيد عمران25471

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 72.43تطبيقيمياده حبيب عبود صالل25472

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 75.86ادبيمياده خليل ابراهيم حسن25473

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيمياده شعالن محمد مخيلف25474

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71علميمياده غالب جفات نحير25475

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.86احيائيمياده كريم كامل جري25476
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبيمياده مهدي مشعان حسين25477

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 68.86احيائيميار حسين عبدالقادر محمدامين25478

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.43تطبيقيميار رائد جادر خلف25479

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.43احيائيميار ياسر عبد الجبار محمد25480

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 75.00ادبيمياسين قايد مايع جودة25481

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.71علميميامي احمد اسماعيل مطر25482

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.14ادبيميامي عبيس جاسم راشد25483

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيميثاق احمد جامتير جوامير25484

عام- كلية القانون - جامعة سومر 63.00ادبيميثاق حميد عكاب معن25485

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 65.43تطبيقيميثاق صحن عياده علي25486

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.14ادبيميثاق عباس هراطه دهش25487

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 64.86علميميثاق عبدالوهاب هاشم محمد25488

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.57علميميثاق كريم ناجي موسى25489

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 64.71ادبيميثاق مزعل اليذ حسن25490

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.29تطبيقيميثال هادي عنكود عواد25491

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.14احيائيميثم احمد محمود شايع25492

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.00تطبيقيميثم التمار علي عبد الكاظم عبد علي25493

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 89.43احيائيميثم باسم جاسم محمد25494

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.00احيائيميثم جبر شاطي حمود25495

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 80.14علميميثم جالل حسين كاظم25496

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.86ادبيميثم حسن عباس محمد25497

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيميثم حسن هادي عبد الحسين25498

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71احيائيميثم خليل محمد حبيب25499

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.86علميميثم داود سلمان حسين25500

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57احيائيميثم رضى يونس غائب25501

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 59.14ادبيميثم سعد طعمه عبد25502

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.57علميميثم سلمان جاسم زر؟ي25503

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57احيائيميثم ضمد نادر شمر25504

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 67.00تطبيقيميثم عبد الحسين محمد مراد25505

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71علميميثم عبداالمير ظاهر حبيب25506

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 58.43ادبيميثم عقيل حسن جواد25507

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 60.43علميميثم عقيل محمد عبد25508

قسم االنتاج الحيواني- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 82.86علميميثم عالء عبد القادر احمد25509
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.86تطبيقيميثم علي حسين عيدان25510

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.86علميميثم علي سالم مريح25511

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 65.00احيائيميثم غانم لفته عبد25512

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.57ادبيميثم فاضل طاهر فالح25513

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.14تطبيقيميثم فاضل مهدي حسين25514

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.29تطبيقيميثم فرحان عبيد نايل25515

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 61.71ادبيميثم قاسم هادي نعمة25516

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 66.14علميميثم قصي جواد علي25517

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.14تطبيقيميثم كاظم بشاره نايف25518

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.57علميميثم كاظم كنيص مغامس25519

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 62.71احيائيميثم محمد حسن ناصر25520

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.57احيائيميثم محمد خلف عطيه25521

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 70.29علميميثم محمد عبادي محمد25522

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائيميثم وسام صاحب عبد25523

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 58.14ادبيميثم يونس جليل يوسف25524

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86تطبيقيميداس سعدون حازم مصطفى25525

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.14علميميديا شوان سعيد صالح25526

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.57علميميديا كمال احمد حسين25527

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57علميميديا محمد جيجان صيوان25528

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 66.29ادبيميران داود ناصح عبدالقادر25529

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيميران عماد جاسم ظاهر25530

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.00احيائيميرانه خليل منديل فارس25531

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 68.00ادبيميرزا خالد كمال ميرزا25532

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.86ادبيميرفت جهاد جاسم حسين25533

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.43ادبيميرنا كاظم رسن عبيد25534

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائيميزر محمد خلف محمد25535

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب- هندسة االنتاج والمعادن - الجامعة التكنولوجية 68.57تطبيقيميس ابراهيم عبد برهي25536

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.86علميميس حارث ممدوح ماجد25537

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.86علميميس حبيب علي بديوي25538

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14علميميس حميد عبيد عوده25539

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29علميميس خالد محمد عليوي25540

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 80.14احيائيميس خليل سعيد احمد25541

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيميس رعد حسين علي25542
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قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.71احيائيميس سالم كريم سلمان25543

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميميس سامي عبد الحميد عبد األمير25544

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.43احيائيميس سلوان يوسف صالح الدين25545

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 62.00ادبيميس عبد االمير مهدي سلمان25546

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.00علميميس غازي عبد اللطيف محمد25547

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00تطبيقيميس فراس محسن علي25548

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميميس كريم احمد حسن25549

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 70.71علميميس ماجد كاظم عبد الحمزه25550

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علميميس مثنى محمود حزوم25551

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43احيائيميس محمد نجم عبد هللا25552

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.86علميميس محمد هاشم عشاو25553

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.86احيائيميس مظهر حريز محمود25554

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.86علميميس مهند صالح محسن25555

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00علميميس نعيم خضير جميل25556

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.71علميميساء جاسم محمد سعيد25557

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.29احيائيميساء ضاري كامل عباس25558

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علميميساء عسل اسماعيل عبدهللا25559

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.43احيائيميساء علي داخل نصير25560

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00تطبيقيميساء محمد مطشر جابر25561

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائيميساء مظهر خليل اسماعيل25562

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 61.00ادبيميساء مهدي رمضان امين25563

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 65.00ادبيميسان محمدامين حمه صالح شريف25564

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 66.67ادبيميسر علي هالل عناز25565

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.14ادبيميسر كريم محمد علي25566

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 71.86احيائيميسر موسى خضير عكلة25567

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.43احيائيميسره احمد كاظم عباس25568

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.43تطبيقيميسره تحسين علي كاظم25569

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 94.71احيائيميسره جاسم محمد علي25570

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 74.00احيائيميسره ماجد باش اغا كاطع25571

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.43تطبيقيميسلون كاظم صليبي هادي25572

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 84.29ادبيميسم رحيم حمود فرج25573

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.86ادبيميسم رمضان طاهر محمد25574

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.29ادبيميسم زكي غازي زكي25575
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57احيائيميسم سالم حمد خلف25576

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميميسم عبد الجبار مجبل دوخي25577

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 71.43احيائيميسم عدنان حماد عبد25578

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائيميسم علي خورشيد محمد25579

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائيميسم غيث عاصم محمد25580

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.48تطبيقيميسم فاضل غريب عوض25581

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.43احيائيميسم قاسم لبيد ماهور25582

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29علميميسم قيس عبد الجبار محمد25583

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.49احيائيميسم محمد خليل عبدالرزاق خطار25584

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيميسم ممتاز عبد المنعم مهدي25585

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.86ادبيميسم هجو سلمان نجم25586

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 70.29علميميسم هيثم فارس عبد25587

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 64.29ادبيميسم يوسف هادي عبد الكريم25588

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 62.00ادبيميسون اكباشي ابراهيم علي25589

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.29علميميسون عبدالرزاق حسن علي25590

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.43تطبيقيميسون عبدالعباس عبدالزهرة صويح25591

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 71.57علميميسون عدنان عثمان عواد25592

قسم العقيدة االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 67.57ادبيميسون علي حمود يونس25593

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.43ادبيميسون واثق حمزة عباس25594

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 66.00ادبيميعاد احمد خلف سيد25595

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة سامراء 58.71ادبيميعاد ثامر متعب عليوي25596

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبيميعاد حامد رجب عيث25597

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 62.14ادبيميعاد سلمان صادق جعفر25598

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 75.57ادبيميعاد عبد الرزاق كاظم دعيم25599

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.00احيائيميعاد علي جاسم محمد25600

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.57احيائيميعاد غني بدر كاظم25601

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.57ادبيميعاد هاني فرهود شناوه25602

قسم الفيزياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 76.00احيائيميقات خليل فتيخان هراط25603

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14احيائيميقات علي عبدالعباس عارف25604

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.14علميميالد حسن محسن محمود25605

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 60.00تطبيقيميالد شاكر صبار محمد25606

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.43احيائيميالد عبدالخالق خليل ابراهيم25607

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29علميميالد كريم مشتت جعفر25608
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قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.71احيائيميالد محمد عادل عبدالحميد25609

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57علميميالد محمود خضر جياد25610

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.86ادبيميالد محمود ندى حزوم25611

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.00احيائيميالد وليد شالل مخلف25612

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيميمونه حسن عبد الزهره هادي25613

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 61.86ادبيميمونه راشد مجيد محمد25614

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.71احيائيميمونه مجيد حمادي عطشان25615

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.41احيائيميمونه محمد برير باقر راضي25616

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائيميمونه ياسين مخلف سالم25617

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.14تطبيقيمينا اياد احمد ابراهيم25618

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 60.57احيائيمينا حسن علوان عبدهللا25619

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 68.57احيائيمينا خالد صدام محسن25620

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 80.29احيائيمينا خالد يوسف محمد25621

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.14احيائيمينا خضر احمد سلمان25622

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميمينا خليل غناوي فليح25623

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيمينا زيد عدنان حسن25624

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43علميمينا ظافر محمد سلمان25625

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 89.43احيائيمينا عصام محمد ابراهيم25626

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 91.71احيائيمينا عالء عدنان شاكر25627

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.85احيائيمينا علي اسعد عبيد25628

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.14احيائيمينا فاضل عباس عبد الحسين25629

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علميمينا فيصل راضي كاظم25630

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 69.14احيائيمينا مازن فريد راضي25631

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميمينا محمود شاكر محمود25632

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29احيائيمينا مهند مهدي حسن25633

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.43ادبيمينا هشام علي عكلة25634

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.71احيائيمينا وسام عبد حسن25635

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86علميميناس جمال محمد عبادي25636

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.57ادبيميناس عبدالكريم جاسم محمد25637

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.14احيائيمينة نمير عبد الكريم عبد الحسين25638

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيمينه صالح الدين مهدي صالح25639

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.57ادبيناجح قاسم دبال محمد25640

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 78.43تطبيقيناجح كتاب تومان غانم25641
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 59.43تطبيقيناجح محمد عبد الحمزه كويت25642

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 67.43ادبيناجي حسين عسل هويدي25643

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.00تطبيقيناجي صبار عبيد مريهيج25644

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 88.43علميناجي عبدالباقي عويد عبدعلي25645

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 70.29احيائيناجي علي رفعات عبدهللا25646

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 65.86احيائينادر عبود نايف احمد25647

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علمينادية ابراهيم لفتة دعبال25648

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.14علمينادية حسين علي حمه25649

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.43احيائينادية كريم مجيد سلمان25650

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علمينادية محمد غالب محمد25651

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71ادبينادين حميد جابر علي25652

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.86احيائينادين شاكر محمود محي25653

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71تطبيقينادين كاظم عبدهللا عبد الساده25654

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيناديه احمد عباس عبود25655

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيناديه باسم حسن نجم25656

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.43تطبيقيناديه جاسم محمد عبدهللا25657

عام- كلية القانون - جامعة واسط 63.43ادبيناديه حسن منهل صبيح25658

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 77.71ادبيناديه حسين جدوع محمد25659

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علميناديه حمدي حسين علي25660

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.86احيائيناديه ذياب محمود عبدهللا25661

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 68.29احيائيناديه شهيد عبيد ياسر25662

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 57.71علميناديه عادل رسول عمر25663

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 60.00علميناديه عباس خليل محمود25664

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.67ادبيناديه محمود محمد حسن25665

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 65.00احيائينارا شهاب احمد علي25666

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.43احيائينازك عبد الحكيم يونس محمد25667

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.14ادبينازلي سمير ابراهيم محمد25668

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.29ادبينازه نين تحسين محمد همزه25669

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيناصر احمد ضاحي ناصر25670

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 63.14علميناصر اسماعيل ناصر حسين25671

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.57علميناصر جابر ناصر حسين25672

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 82.86علميناصر جبار خضير زغير25673

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.29تطبيقيناصر حازم ناصر بطرس25674
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قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.43علميناصر رياض عبدالجبار ناصر25675

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 65.57ادبيناصر عبد الخضر حمزه ناجي25676

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.57علميناصر فيصل صالح عبد النبي25677

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائيناصر ياسين سليمان علي25678

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.43ادبيناصر يحيى محمد يحيى25679

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.57ادبيناطق حمود بداع عفن25680

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43احيائيناطق هادي فاضل ظاهر25681

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57ادبيناطق هاشم سادة حمد25682

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.14علميناظر محمود عبد عايد25683

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.29ادبيناظم غانم عناد رمضان25684

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.00تطبيقينافع زكي هاشم محمد25685

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 70.43علميناهد مهند مجيد نجم25686

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيناهدة صالح وهاب جويزي25687

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 60.86علميناهده علوان حمدي اسماعيل25688

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.86احيائيناودار ئاكام ابراهيم محمد25689

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.43ادبينايف امين سلطان حسن25690

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 66.14احيائينايف خالد عيسى عبد25691

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.71علمينايف شعالن عبد فوزان25692

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبينايف صالح احمد علي25693

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.71ادبينايف صالح خضير عباس25694

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 63.57ادبينايف طه ظاهر محمود25695

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.57ادبينايف عدنان خلف موازي25696

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 59.43احيائينايف فارس زيد متعب25697

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.71احيائينايف منشد صالح نايف25698

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.00تطبيقينائل حسن عبد صالل25699

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.86ادبينائل سعد سلمان داود25700

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 61.57ادبينائل عدنان يعقوب يوسف25701

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علمينائلة مؤيد عباس محمد25702

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.43ادبينائله عبدالكريم احمد حسين25703

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 76.29ادبينائله محمد شوقي كاطع25704

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.43احيائينبا احمد بردي راضي25705

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائينبا احمد عبد الرضا عبود25706

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.71ادبينبا جاسم محمد رشيد25707

866 من 779صفحة 
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قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائينبا حسن عبيد حمادي25708

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 61.57احيائينبا حسين كااظم حسن25709

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.86احيائينبا حمد لفته جزار25710

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 68.71احيائينبا خالد محمد احمد25711

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.00احيائينبا ريسان عواد راضي25712

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.00احيائينبا ستار جبار شنيار25713

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 58.57ادبينبا سعد فياي يسر25714

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.29احيائينبا عادل جواد محسن25715

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائينبا عبدالرزاق عبدالجبار موسى25716

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.71ادبينبا عقيل خلف كعيد25717

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 60.57تطبيقينبا علي خضير حوير25718

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.86احيائينبا عمر علي حسين25719

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائينبا فالح حسن محمد علي25720

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائينبا كريم حميد كريم25721

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.29ادبينبا ناظم حمزة عباس25722

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.29ادبينبا هشام محمد جواد25723

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.79احيائينبا وائل كنعان عليوي25724

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.43علمينباء احمد ابراهيم كريم25725

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.61احيائينباء فائز عبدالجبار عبد25726

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 76.71احيائينباء كريم عبد الزهرة نافع25727

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائينباء محمد نجم عبدهللا25728

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 85.57احيائينبأ ابراهيم طه نايف25729

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29علمينبأ احمد جاسم محمد25730

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 86.14علمينبأ احمد عبد الرحمن جاسم25731

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.57ادبينبأ احمد وجر موسى25732

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86احيائينبأ ازهر عباس معتوق25733

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائينبأ الهدى احمد هاشم كاطع25734

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57علمينبأ اياد رحيم محمود25735

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.71احيائينبأ ايهاب شهاب علوان25736

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.00تطبيقينبأ أحمد شاكر محمود25737

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 68.43احيائينبأ بسام ناجي محمد25738

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 58.86ادبينبأ بهاء الدين محمود عبد25739

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائينبأ تحسين طالك فارس25740

866 من 780صفحة 
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.86احيائينبأ ثامر عاتي عبيد25741

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.14احيائينبأ ثامر محمود وهيب25742

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 59.71ادبينبأ جاسم ابراهيم علي25743

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.86احيائينبأ جاسم حسن جاسم25744

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.14ادبينبأ جاسم محمد احمد25745

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.86احيائينبأ جبار خلف رستم25746

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 72.86احيائينبأ جبار كاظم عباس25747

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائينبأ جبار محمود سالم25748

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 67.00ادبينبأ جمال خلف صالح25749

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00علمينبأ جواد قاسم خضير25750

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 58.43احيائينبأ جواد كاظم داخل25751

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علمينبأ جواد كاظم عباس25752

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.14ادبينبأ حافظ عبدالعزيز حسن25753

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.43احيائينبأ حافظ كريم عبد25754

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.57ادبينبأ حامد قاسم مهاوي25755

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائينبأ حردان أسود حمد25756

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 65.86تطبيقينبأ حسن صبار طالب25757

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائينبأ حسن عبدال رزاق عبدالوهاب25758

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.00ادبينبأ حسن علي كاظم25759

قسم نظم المعلومات االدارية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71تطبيقينبأ حسين سالم مسلم25760

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.71تطبيقينبأ حسين عبد الكاظم ساجت25761

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبينبأ حسين علي محمد25762

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43علمينبأ حسين كوسج حمد25763

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 61.29احيائينبأ حيدر قاسم اسماعيل25764

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائينبأ خليل ابراهيم عيادة25765

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.00احيائينبأ رافع مشعل علي25766

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائينبأ رحيم حسين مطر25767

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00احيائينبأ رعد حسن حميد25768

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.29احيائينبأ سالم جميل نجم25769

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 67.86احيائينبأ سالم حسين علي25770

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.14احيائينبأ سرمد راضي حسن25771

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 59.86احيائينبأ سعد هللا عبد الزهرة قاسم25772

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 74.00احيائينبأ سعد عباس حميدي25773

866 من 781صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.71احيائينبأ سعدي جميل علي25774

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علمينبأ سالم حسين علي25775

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائينبأ سالم عبيد سلوم25776

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائينبأ سمير عبدالسادة فرحان25777

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.14ادبينبأ سهيل مشاري حامد25778

عام- كلية القانون - جامعة واسط 59.00ادبينبأ شاكر شمران حمدون25779

قسم علم النفس- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.71علمينبأ شاكر محمد سلمان25780

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 58.71ادبينبأ شهاب احمد اسماعيل25781

قسم التأريخ- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.43ادبينبأ صادق عبود علي25782

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 70.86ادبينبأ صادق محمود عبد25783

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 86.00احيائينبأ صالح حسن محسن25784

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 73.29احيائينبأ صباح عزيز علي25785

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 68.00احيائينبأ صباح ناصر حسين25786

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.57احيائينبأ صفاء جابر داود25787

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.00احيائينبأ صفاء عواد كاظم25788

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.14احيائينبأ صالح الدين عبداالمير محمود25789

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائينبأ عادل جاسم مريسن25790

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 59.00ادبينبأ عادل حبيب كذه25791

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائينبأ عادل حسين معيدي25792

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 68.57تطبيقينبأ عادل كامل عطية25793

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائينبأ عامر غني وهيب25794

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.43احيائينبأ عباس حسين حاتم25795

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائينبأ عباس عطيه كاظم25796

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائينبأ عباس كاظم اسماعيل25797

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.71ادبينبأ عبد الرحيم عبد الكاظم بخيت25798

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 66.71احيائينبأ عبد سالم جعفر25799

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 79.86تطبيقينبأ عبدالزهره سعود ظاهر25800

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائينبأ عبدهللا علي مانع25801

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86احيائينبأ عدنان خزعل زيدان25802

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.14ادبينبأ عظيم جاسم محمد25803

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.86ادبينبأ عقيل جاسم محمد25804

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.71احيائينبأ عالء خضر الياس25805

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبينبأ عالء عبدالحسين عيسى25806

866 من 782صفحة 
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قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14تطبيقينبأ علي خلف مطر25807

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.00احيائينبأ علي ريزه جسام25808

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 61.29احيائينبأ علي عبد االمير جعفر25809

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 70.29احيائينبأ علي هادي دخيل25810

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.71احيائينبأ علي هادي زغير25811

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علمينبأ عماد ابراهيم عباس25812

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 87.43احيائينبأ عماد كامل هيلي25813

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 65.71احيائينبأ فارس مكي جواد25814

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.29ادبينبأ فاضل طه حسين25815

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.00احيائينبأ فراس جليل رحيم25816

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.57احيائينبأ فراس جواد رضا25817

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.29ادبينبأ فراس نبيل كامل25818

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 70.29ادبينبأ فرج محمود عبد25819

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.57احيائينبأ فالح حسن ياسين25820

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.43احيائينبأ قاسم خلف موسى25821

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 65.86احيائينبأ قاسم صياح حمود25822

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علمينبأ قصي نوري حسين25823

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.57احيائينبأ كامل محمد عكيب25824

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.29تطبيقينبأ كمال ابراهيم خليل25825

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 65.14ادبينبأ ماجد عبد باهض25826

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 73.29احيائينبأ مازن أحمد نصيف25827

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.00احيائينبأ محمد حسن بدر25828

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 62.29ادبينبأ محمد حسن جعفر25829

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 60.00ادبينبأ محمد حسن خميس25830

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71علمينبأ محمد حسن محمد25831

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.00علمينبأ محمد عبد الكاظم جاسم25832

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 62.86ادبينبأ محمد عجمي طاه25833

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائينبأ محمد هادي جابر25834

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 60.00تطبيقينبأ محمود شاكر صالح25835

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 68.86تطبيقينبأ محمود عبد الرسول حسين25836

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.14احيائينبأ محمود علي عزيز25837

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائينبأ ناهض اسماعيل ابراهيم25838

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.86احيائينبأ نجاح علي ويس25839
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قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 64.71تطبيقينبأ نصيف جاسم كاظم25840

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائينبأ وائل فاضل حسوبي25841

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائينبأ يوسف علوان معيدي25842

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 88.29علمينبراس بهير شرهان جبر25843

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 90.86علمينبراس جبار خلف محمد25844

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 59.43ادبينبراس حسين مهوس نعمة25845

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 58.43احيائينبراس عباس جوي جبر25846

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 83.71احيائينبراس عبدهللا محمد حسين25847

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.00احيائينبراس علي فرحان عبد25848

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00احيائينبراس عناد مطر سرور25849

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 68.00ادبينبراس غانم عبدهللا عبد25850

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علمينبراس فرحان دحو سالم25851

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.00ادبينبراس قاسم عبد جاسم25852

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.29تطبيقينبراس محمد عبود ابراهيم25853

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14تطبيقينبراس منير خيري مزيد25854

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 65.00ادبينبراس نعمه عباس حمادي25855

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.57ادبينبز فائق حميد امين25856

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57علمينبهان خليل عباس جاسم25857

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 58.57احيائينبهان يحيى غانم شاكر25858

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 61.29تطبيقينبيل احمد عواد محمد25859

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 60.57علمينبيل خليل صالح سليمان25860

قسم التقنيات االلكترونية- كركوك /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 64.14علمينبيل رمضان كامل نادر25861

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 62.71ادبينبيل سمير عبد االمير عاشور25862

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 84.00ادبينبيل عبدالحسين كاظم عزاوي25863

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.29علمينبيل فاضل علي حسن25864

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 69.33علمينبيل موسى علي جبر25865

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 67.43علمينبيلة حازم محمد علي25866

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 77.43ادبينبيهة ابراهيم حمادي فيصل25867

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 69.14علمينبيهة علي احمد عبد الكريم25868

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.00علمينجاة أحمد عبد خميس25869

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43علمينجاة جاسم هالل جواد25870

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 58.14تطبيقينجاة سلطان صالح احمد25871

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.57ادبينجاة طيب احمد علي25872
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قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.71تطبيقينجاة علي ناجي عبد االمير25873

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 62.14ادبينجاة محمد فرج محمد25874

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57ادبينجاة نوري حسن وهاب25875

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 62.00علمينجاح جاسم مجيسر حسان25876

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 73.14ادبينجاح رحيم عبد االمير هادي25877

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 79.14احيائينجاح علي حسين محمد25878

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 62.57تطبيقينجاح كريم كاظم مجهول25879

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 86.57احيائينجد محمد فتحي صالح25880

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.43تطبيقينجالء بالسم بزون عبود25881

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.57تطبيقينجالء زياد طارق ابراهيم25882

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.14علمينجالء شاكر صالح محمد25883

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.43احيائينجالء عادل جميل سلطان25884

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.14ادبينجالء فوزي فاضل جابر25885

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 62.43احيائينجالء كافي اليم حسب25886

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 64.57احيائينجالء كامل عبدالخالق نعمة25887

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00ادبينجالء مرتضى مهدي مجيد25888

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 91.00علمينجالء وليد عبد علي جاسم25889

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 90.00ادبينجلة حسن حنون عبدالحسين25890

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.29ادبينجم خلف مجذاب محمود25891

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43احيائينجم رياض نجم عبود25892

عام- كلية القانون - جامعة واسط 64.86ادبينجم عبد وشاح سنيد25893

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00علمينجم عبدهللا ابراهيم اسماعيل25894

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائينجم عبدهللا ابراهيم شاهين25895

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 64.71علمينجم عبدهللا كريم خضير25896

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 62.14احيائينجم عبدهللا محمود موسى25897

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 65.57ادبينجم عدنان عبود عبدالعالي25898

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 64.86احيائينجمه عواد شهاب حمد25899

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 61.43تطبيقينجوان عبدالحكيم كرم قاسم25900

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 80.71احيائينجوى احمد راضي عبد الرزاق25901

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.57احيائينجوى رضوان عبدالعظيم قاسم25902

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.00ادبينجوى سالم صالح يونس25903

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علمينجوى عبدالقادر طلب اكريم25904

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 70.14ادبينجوى عبدهللا جاسم هيالن25905

866 من 785صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00علمينجوى فالح بهاء الدين صالح25906

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علمينجوى محمود لطيف نصيف25907

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 74.00احيائينجوى نواف محمد هالل25908

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.86ادبينجوئ محمد سلطان صالح25909

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.86ادبينجيب علي عمر عالوي محمد25910

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.71احيائينداء عبدالحسين شهد جابر25911

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.57علمينداء محمد موسى داخل25912

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 55.86ادبينداء ناظم احمد خلف25913

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 60.29تطبيقيندم وضاح طالب فليح25914

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 62.43ادبيندوه محمد فتح هللا سعدون25915

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.29احيائيندى ابراهيم خلف كرم25916

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86علميندى احمد عبد سبيت25917

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميندى احمد ياسين فرحان25918

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 88.00علميندى باسل ارحيم مرزوك25919

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.29احيائيندى بشار محمود جاسم25920

قسم االثار- كلية االثار - جامعة سامراء 70.57علميندى جعفر داود زباله25921

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 58.71ادبيندى جمال سليمان حمد25922

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.14ادبيندى جواد ادريس عبدالمطلب25923

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.86ادبيندى حسن يوسف صبر25924

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.43احيائيندى حسين حبيب أسماعيل25925

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيندى حسين عبيد محمد25926

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 67.14تطبيقيندى حسين وحيد طريف25927

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.86ادبيندى حمدهللا فتحي حوير25928

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.43ادبيندى خالد فرمان دليان25929

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.00علميندى رضا جواد كاظم25930

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.43تطبيقيندى رعد ياسين خضر25931

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 70.57ادبيندى سالم محمد عبد الرزاق25932

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.57تطبيقيندى سجاد عبد الزهره عبد علي25933

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 78.86احيائيندى سعدي صالح شاهر25934

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 59.86ادبيندى سعدي صالح محمد25935

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 65.71ادبيندى سعدي محمد عبدالرزاق25936

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.14احيائيندى شبيلي طالل طواش25937

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29تطبيقيندى شحاذه احمد سلمان25938
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00احيائيندى شهاب محمد صديق25939

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 72.00احيائيندى شهيد كاظم عبيد25940

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 61.57علميندى شيال خنفوس عسكر25941

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.71احيائيندى صالح عباس صبح25942

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 66.43احيائيندى صالح عزالدين نورالدين25943

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.14ادبيندى عادل حميد شاهر25944

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.86تطبيقيندى عباس يوسف محيسن25945

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 59.43ادبيندى عبداالمير عمران مناتي25946

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.14احيائيندى عبدالحسين كاطع كريم25947

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.86احيائيندى عبدالستار زعيان لطيف25948

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.86احيائيندى عبدالكريم حربي عطيوي25949

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 75.29ادبيندى عدنان طه احمد25950

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.57علميندى عزيز هادي معيدي25951

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيندى علي اسماعيل محسن25952

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.71ادبيندى علي عباس صالح25953

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 63.86ادبيندى علي عبد الرسول عباس25954

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميندى علي كامل سريح25955

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.57علميندى علي مشرف ياس25956

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.71احيائيندى فرج عبد يوسف25957

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 73.57احيائيندى قيس محمود عبدالكريم25958

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.43تطبيقيندى كامل نعمه خشان25959

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.29احيائيندى كريم جاسم قاسم25960

عام- كلية القانون - جامعة الفلوجة 64.86ادبيندى محمد اسماعيل عواد25961

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائيندى محمد ظاهر محمد25962

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.43احيائيندى محمد ناجي شاكر25963

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.86علميندى محمود محمد اذياب25964

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 62.71ادبيندى مهدي حميد زاجي25965

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علميندى ناظم قادر كريم25966

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 75.29علميندى نجم عبد لوتي25967

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.71ادبيندى هيثم عدنان حسن25968

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.71احيائيندى وصفي صدام مجيد25969

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائينديم محيسن بعيالن دفار25970

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيندئ باسم مزهر الزم25971

866 من 787صفحة 
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قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 80.71احيائينذير حميدي علي خليف25972

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.57تطبيقينذير عابر كاظم شبرم25973

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 69.57تطبيقينذير عباس نجم الدين عبد الحسين25974

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.14احيائينذير محمد حسن عناد25975

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة بغداد 67.43علمينذير نبيل نذير يحيى25976

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 63.29تطبيقينرجس احمد سلمان حنون25977

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.29علمينرجس احمد وحيد بعيوي25978

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.57تطبيقينرجس اسعد عطوان مظلوم25979

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.71احيائينرجس بشار صبري احمد25980

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.86ادبينرجس بهاء شاكر عبد الرضا25981

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائينرجس جاسم رحيم الزم25982

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 81.71احيائينرجس جميل سبتي عبود25983

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.57احيائينرجس جهاد كاطع خليل25984

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.57احيائينرجس جواد كاظم عبدعون25985

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.86احيائينرجس حسن منصور جاسم25986

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.57ادبينرجس حسين علي حسان25987

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57احيائينرجس حسين علي عبد25988

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.71تطبيقينرجس حسين فالح ماضي25989

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.57احيائينرجس حسين مصطفى جاسم25990

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.86تطبيقينرجس خلف محمد جعفر25991

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.29تطبيقينرجس رحيم ياسين مجيد25992

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 69.57علمينرجس رضيوي عبد كاطع25993

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.14احيائينرجس ساجد فليح حسن25994

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.00احيائينرجس ستار ثويني سيد25995

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14تطبيقينرجس عارف غالب كيطان25996

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائينرجس عباس ثامر مانع25997

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 64.57احيائينرجس عبد حسن زاجي25998

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 58.57احيائينرجس عصام سلمان ضاحي25999

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 82.57احيائينرجس علي حسين علي26000

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائينرجس علي فاضل عبد الرضا26001

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 71.00تطبيقينرجس غانم محمد كويني26002

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.57تطبيقينرجس محسن علي محمود26003

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.86ادبينرجس محمد عباس حسين26004
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.29احيائينرجس محمد عكروك عكموش26005

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائينرجس محمد مهاوش غانم26006

قسم االلكترونيات البصرية- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 63.86احيائينرجس مظفر فيصل عبدهللا26007

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.00احيائينرجس مكي حسن عبد الحسين26008

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57ادبينرجس مهدي مطر رحمه26009

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 84.57احيائينرجس نصير جاسم صادق26010

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.86احيائينرجس هاني محمد حمد26011

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 92.43علمينرجس يوسف يعقوب يوسف26012

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبينرمين احمد مصطفى هورامي26013

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 67.43تطبيقينرمين حسين أحمد مهدي26014

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.71علمينريمان سليم جبير سابط26015

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبينريمان قاسم محمد درب26016

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائينزار بسام عمر احمد26017

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 64.43تطبيقينزار جمعه احمد عبدالرحمن26018

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 81.43علمينزار جميل زمام ساجت26019

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 50.71احيائينزار حافظ فاضل جارهللا26020

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.43علمينزار حسين كريم خلف26021

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائينزار خليل محمد صالح26022

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.29ادبينزار درويش سليم محمود26023

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 59.71ادبينزار رحيم حمزه جواد26024

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.86ادبينزار سمير جهاد حسن26025

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 70.57ادبينزار صاحب محمد كاظم26026

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائينزار صالح الدين احمد علي26027

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 64.43علمينزار عابد نصار جاسم26028

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 81.43علمينزار عبدهللا عباس عثمان26029

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.29احيائينزار علي جبر محيسن26030

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57ادبينزار علي عبدهللا صالح26031

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 67.43احيائينزار عمار مضر محمدعلي26032

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبينزار عيدان حمدان انصيف26033

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 71.86ادبينزار قاسم ابوشنه عبيد26034

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 66.00تطبيقينزار لفته كاظم جبر26035

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00علمينزار معيوف رمضان عبيد26036

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.00علمينزدار وعد عبدالرحمن جالل26037

866 من 789صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.57ادبينزهات حسين خطاب عبد هللا26038

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 67.86تطبيقينزهان ء عواد يوسف سردي26039

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.86ادبينزهان احمد بالل صالح26040

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 65.86ادبينزهان مجيد محسن جبار26041

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.14ادبينزيه مجيد فاضل كاظم26042

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86علمينسرين احمد بكر خلف26043

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.57ادبينسرين اسماعيل غريب قادر26044

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائينسرين جاسم محمد عايد26045

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 66.14علمينسرين حرز صابط حسين26046

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 73.00ادبينسرين حسن حمود ابراهيم26047

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14علمينسرين حسين علي محمد26048

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.00احيائينسرين رياض رحيم حمزه26049

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.00علمينسرين سعدون عوده خليفة26050

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 61.14احيائينسرين صباح حيال ثامر26051

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 66.86علمينسرين عادل مردان جويني26052

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 71.86احيائينسرين عادل نعمه سدخان26053

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.14ادبينسرين عبد الكريم سدخان علي26054

قسم اللغة العربية- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 64.71ادبينسرين عبد خيرهللا سعيد26055

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 82.71علمينسرين لؤي بشير علي26056

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00علمينسرين محسن جاسم محيميد26057

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.00ادبينسرين محمد صالح حسين26058

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 60.43ادبينسرين محمود نايف محمد26059

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.43ادبينسرين نكتل محمود جاسم26060

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.00ادبينسرين نوري عبد الرحمن يعقوب26061

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 79.71ادبينسيبة حميد عباس فرحان26062

قسم العلوم- حديثة /كلية التربية األساسية- جامعة االنبار 59.29احيائينسيبه سعيد عايد داود26063

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.71احيائينسيبه ياسين محمود خالف26064

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 58.57ادبينسيم اسماعيل حتالوي صالح26065

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 84.14علمينسيم عوده سوادي مرهوش26066

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.86تطبيقينسيمة عبداالمير محمد شيت يوسف26067

قسم العلوم السياسية- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 70.86علمينشأت سليمان عيادة ثاري26068

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائينشأت عبدالرزاق نوري محمود26069

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 58.29ادبينشوان ابراهيم مشعل حسون26070

866 من 790صفحة 
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبينشوان احمد صطام عبدهللا26071

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 65.57تطبيقينشوان حسين رستم عباس26072

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 66.86تطبيقينشوان خالد كوان عزيز26073

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 59.43ادبينشوان خلف شجاع خلف26074

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائينشوان محمد عبدالرضا عبدالساده26075

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.57احيائينشوان محمد عبدعلي احمد26076

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 69.57علمينشوان نذير هاشم سلمان26077

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 80.86علمينصار فهد نصار عنيزان26078

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 67.00علمينصار كاظم قصير عبيد26079

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.86ادبينصار كاظم نصار فالح26080

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 58.57ادبينصر شريف عبد الحسين طريف26081

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00علمينصر عبد الرزاق صعصاع كوطه26082

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 59.71ادبينصرالدين فاروق رشيد صالح26083

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 68.00علمينصرهللا هيدايت احمد غفور26084

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 66.00علمينصرت عبد الغني الياس حسن26085

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 64.71تطبيقينصيحة صائب صخي صطم26086

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.43ادبينصير عواد اعبيس عبد علي26087

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 62.71ادبينصير قحطان عبدالكاظم حسن26088

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.14علمينصيره حميد ادريس سلمان26089

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.43ادبينصيف حسن صالح محمد26090

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 64.29تطبيقينصيف خالد نصيف جاسم26091

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43احيائينضال جلوب عطيه سقف26092

قسم االجتماع- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.17ادبينضال جوده لعيبي علي26093

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57احيائينضال حامد عايد حمادي26094

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.71علمينضال حيدر صباح علي26095

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.43تطبيقينضال علي صالح عبدالنبي26096

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة االنبار 68.14ادبينضال عواد عبدالكريم مهدي26097

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 72.29علمينضال فاضل داود هتيمي26098

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.17ادبينضال محسن حميدي غضيب26099

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.50علمينضال مهدي محيميد خضير26100

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 90.14علمينظير ايمن مونس عبدالعالي26101

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 66.00احيائينظيرة لفته حمود شندي26102

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 64.00ادبينظيره جليل محمد صالح26103

866 من 791صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 78.57ادبينعم ماجد صالح مصطفى26104

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 89.29ادبينعمان عمران حريجه جاون26105

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.57ادبينعمان ياسين خضير عباس26106

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائينعمت طه محمد مختار26107

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 68.14احيائينعمت محمد ابراهيم احمد26108

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.86ادبينعمه خلف علي سليمان26109

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.71ادبينعمه شاكر جعاز نعمه26110

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.00ادبينعيم جميل مطلك عطار26111

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائينعيمة ياسين حميد عنبر26112

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 80.14احيائينعيمه نوح كردي اسماعيل26113

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 66.14علمينغم جالل احمد ايوب26114

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.86تطبيقينغم خالد كاظم ناجي26115

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.67ادبينغم سالم فرحان حبش26116

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 61.71ادبينغم سجاد كاظم ضيف هللا26117

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.43احيائينغم عبد الغفار طالب سوف26118

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.33علمينغم عبداالمير خضير عباس26119

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.00ادبينغم عبدالهادي مهدي حسن26120

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57علمينغم عدنان عبدالرضا محمدعلي26121

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.14تطبيقينغم ماجد واعي سراحان26122

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 79.86احيائينغم محمد كاظم حمادي26123

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 95.14علمينغم محمود نوري محمود26124

قسم الفنون المسرحية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 61.57ادبينغم نوري عاشور عباس26125

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 60.86احيائينغم نوفل عجيل بشير26126

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقينفين موفق محمد فرض26127

عام- كلية القانون - جامعة سومر 62.43علمينقي الدين حمودي انعيم عودة26128

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبينقي جبار نعمه ارحيمه26129

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبينماء طارق محمد عباس26130

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علمينماء محمد حسين راضي26131

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.71تطبيقينمارس صالح وذاح عبدالحسين26132

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.86احيائينمارق احمد رشيد عباس26133

قسم الجغرافية- كلية التربية - جامعة سامراء 59.86ادبينمارق احمد متعب عليوي26134

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علمينمارق سالم يونس صبيح26135

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 62.71احيائينمارق عبدهللا عليوي طعمه26136

866 من 792صفحة 
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قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57ادبينمارق محمد وادي شناوه26137

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.71احيائينمارق يثرب عبدالغني سعيد26138

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 60.57ادبينمر يحيى عبد عبد هللا26139

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.71ادبينمير ذياب جاسم محمد26140

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.86ادبينمير عبد الحسين عليوي راضي26141

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.57تطبيقينمير نعمة مراد عناد26142

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علمينميس محمد صالح عبدالقادر26143

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 82.00علمينها كريم حميد شراد26144

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.86ادبينهاد احمد حماد سويد26145

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.14تطبيقينهاد جاسم محمد مسلم26146

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 62.57تطبيقينهاد سداد فؤاد فاضل26147

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 67.14علمينهاد عالء محمد جبار26148

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.00علمينهاد مجيد مهدي صالح26149

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29علمينهاد محمد حسين محيميد26150

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 62.57ادبينهال طه شهاب احمد26151

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00احيائينهايه علي عبدهللا سلطان26152

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 66.86احيائينهروان ماهر كاظم مطر26153

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.14علمينهله احمد نصرالدين محمد26154

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29تطبيقينهله حسين ذجر سالم26155

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علمينهله خليل ابراهيم سعود26156

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائينهله شاكر رويس مناحي26157

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائينهله صالح عبد جاسم26158

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14علمينهله فالح محمد حسين26159

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.14ادبينهله محمد بهجت محمد26160

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 64.29علمينهى احسان عادل حسن26161

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 64.43ادبينهى انور حسن شنداخ26162

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 63.00تطبيقينهى باسم احمد محسن26163

قسم الفنون الموسيقية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 61.00علمينهى روفائيل ميخائيل روفائيل26164

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.14ادبينهى شاكر عبد الحميد عبد المجيد26165

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.57تطبيقينهى صبيح لفته غليم26166

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.29احيائينهى عبد زيد عكاب عطيه26167

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.43احيائينهى عبدالمحسن ابراهيم عبدالباقي26168

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة القادسية 79.29احيائينهى عظيم عبدالحسين معيبد26169
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 90.29علمينهى علي سليمان ازريجي26170

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 77.29احيائينهى ماجد تحسين هزاع26171

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 74.43علمينهى نمير سعيد محمد26172

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.00احيائينو الهدى عادل عدنان جواد26173

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 76.00ادبينوار عباس شاوي مشعان26174

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علمينوار عباس محمد علي26175

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 90.14علمينوار فهمي شعبان راضي26176

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 80.57علمينواف جاسم محمد عبدهللا26177

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 71.29علمينواف جمال عفر عبدالعزيز26178

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.57علمينواف حسين علي اصغر سليمان26179

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 91.14علمينواف عاصي راضي مبارك26180

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 82.57ادبينواف عزيز حلواص صالح26181

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.14احيائينواف علي خليفه سمير26182

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 58.86تطبيقينواف فواز حامد عبدهللا26183

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.00تطبيقينوال جميل محسن صايل26184

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 73.14احيائينوال طاهر ابراهيم عباس26185

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 66.00ادبينوال طه علي نايف26186

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.71احيائينوال عبدالقادر احمد خنجر26187

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 68.00احيائينوال علي عبد عيال26188

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.29علمينوال مسلم حمود عالوي26189

قسم العلوم- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.57تطبيقينوت فائز حمدان عرسان26190

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبينوح ابراهيم نومان مسعود26191

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.86احيائينوح خورشيد جهاد منصور26192

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 77.14احيائينوح عمر علي عبدل26193

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.14احيائينوح مهدي حميد رسن26194

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائينور ابراهيم عبد الحسين حسن26195

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 59.57ادبينور ابراهيم عبيد عبود26196

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 63.71تطبيقينور ابراهيم علي حميد26197

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.86احيائينور احمد ابراهيم محمود26198

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علمينور احمد بشت عويد26199

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 64.14تطبيقينور احمد حسن المهلهل26200

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.00احيائينور احمد زبيل علوان26201

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الموصل 63.57احيائينور احمد سالم طه26202
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 85.29علمينور احمد سعدون مسلم26203

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 63.29احيائينور احمد سلمان صالح26204

قسم علوم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 67.86علمينور احمد صاحب احمد26205

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.71ادبينور احمد صبار فرهود26206

قسم التأريخ- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.57ادبينور احمد صبيح ياسين26207

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائينور احمد عبدالكريم عبدالوهاب26208

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.14احيائينور احمد غانم الربيعي26209

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 69.43احيائينور احمد محمد عواد26210

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبينور احمد محمد يسر26211

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 67.71احيائينور احمد يونس خلف26212

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.29ادبينور ادهم برهان الدين عبد الكريم26213

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 93.14علمينور اسامه سالم اسماعيل26214

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 66.43علمينور اسد عليوي رميض26215

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.57ادبينور اسعد سلمان حميدي26216

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.57احيائينور اسعد كاظم صبيح26217

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14احيائينور اكرم ادهم اسماعيل26218

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.14تطبيقينور اكرم خلف صند26219

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبينور اكرم مخلف حسن26220

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 71.00تطبيقينور االسالم ماهر شاكر محمد26221

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.00احيائينور الحسن ضياء حسين علي26222

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.29تطبيقينور الحسن فرحان بدن جري26223

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.86احيائينور الحسن مؤيد كريم محمد جواد26224

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 70.71احيائينور الحسين حميد حسن محسن26225

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقينور الدين عبد الحسين عبدهللا عليوي26226

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 63.86تطبيقينور الدين علي مريعي عبيد26227

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 66.71ادبينور الدين ليث فخري محمد26228

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.00احيائينور الدين محمد سليم جمعه26229

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.86تطبيقينور الدين نجاح سلمان نعمه26230

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.86احيائينور الدين نعمه عاصي عناس26231

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 62.00احيائينور الدين وليد متعب علي26232

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71احيائينور الزهراء احمد سامي هاشم26233

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.00احيائينور الزهراء جاسم عداي صابط26234

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 71.71احيائينور الزهراء فائز عبد الرزاق عبد المجيد26235

866 من 795صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.00ادبينور الزهراء كاظم سعدون ثجيل26236

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقينور الزهراء منذر كاظم طليب26237

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.00احيائينور الزهراء موحان حسين زاير26238

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائينور الزهراء ميثم جواد صفر26239

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.71احيائينور الشمس عدنان احمد حسن26240

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.00تطبيقينور المرتضى حميد عزران جودة26241

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.71تطبيقينور الهدى احمد جبار محسن26242

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة ذي قار 58.29ادبينور الهدى احمد حسب عبد الحسين26243

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 55.86تطبيقينور الهدى احمد صالح حسن26244

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.43ادبينور الهدى ازهر عبد االمير راهي26245

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.00ادبينور الهدى اسعد سيد عرار26246

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 69.43احيائينور الهدى امين عطا حسن26247

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.71تطبيقينور الهدى اياد رمضان عبد النور26248

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.43احيائينور الهدى باسم احمد زغير26249

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 58.29ادبينور الهدى جاسم فاخر جوده26250

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 59.00احيائينور الهدى جبار رشك شناوة26251

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.29احيائينور الهدى جبار عبد الزهرة حسن26252

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 63.29علمينور الهدى جميل هللا ويردي رضا26253

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.86ادبينور الهدى جميل جاني اغابابا26254

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 59.71تطبيقينور الهدى جهاد داود يوسف26255

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 72.29ادبينور الهدى جواد رشيد سلطان26256

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 81.14احيائينور الهدى حامد محمد عبد الساده26257

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 68.86احيائينور الهدى حسن خيري كاصد26258

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.00احيائينور الهدى حسن محمود حسين26259

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00علمينور الهدى حسين اسماعيل جازع26260

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 57.86ادبينور الهدى حسين خليل حسين26261

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86علمينور الهدى حمدي حسن كاظم26262

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائينور الهدى حميد حسن عبيس26263

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.57احيائينور الهدى خزعل راجي صايل26264

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 63.43تطبيقينور الهدى داود سلمان محمد26265

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.14علمينور الهدى رائد عبدالزهرة تركي26266

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبينور الهدى رياض ساده محمد26267

قسم الصحافة واالعالم الرقمي- كلية األعالم - جامعة ذي قار 60.43احيائينور الهدى رياض صبار عبد26268

866 من 796صفحة 
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قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.29ادبينور الهدى سعد جبار شجر26269

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 85.14ادبينور الهدى سعدون عبد الكريم غالم26270

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 61.57تطبيقينور الهدى سعود ناهي عاجل26271

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقينور الهدى سالم عطية جودة26272

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 79.00احيائينور الهدى سلمان حسن محمد26273

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14احيائينور الهدى شاكر مجيد كريم26274

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00ادبينور الهدى شريف عبدالنبي جابر26275

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 75.00احيائينور الهدى صادق جعيول ياسر26276

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86علمينور الهدى صالح حسين صخي26277

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائينور الهدى صباح دهيوك فرج26278

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 72.43علمينور الهدى صباح سلمان حسن26279

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائينور الهدى صبر حمدان صكيل26280

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقينور الهدى صبري غيالن حسان26281

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 93.29احيائينور الهدى صبيح راهي حلو26282

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.43تطبيقينور الهدى ضاري نصيف جاسم26283

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 73.14تطبيقينور الهدى ضايف جمعه صبيح26284

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.14احيائينور الهدى ضمد محيبس حواط26285

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.43احيائينور الهدى طالب حسين راضي26286

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.86علمينور الهدى طه محمود احمد26287

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائينور الهدى عاشور عبيد عويد26288

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 62.86تطبيقينور الهدى عباس صافي دريس26289

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.14تطبيقينور الهدى عباس عبدهللا عباس26290

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 68.29ادبينور الهدى عبد االمير عبد الرزاق علوان26291

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.57احيائينور الهدى عبد االمير فرحان مبارك26292

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.29احيائينور الهدى عبد الحكيم غالب هاشم26293

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.29احيائينور الهدى عبد الكريم حمود جاسم26294

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 80.86احيائينور الهدى عبد المهدي كاظم عمران26295

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 94.71علمينور الهدى عبداالمير فالح شهاب26296

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.43علمينور الهدى عبدالهادي نواف احمد26297

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائينور الهدى عدنان خلف عباس26298

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.10احيائينور الهدى عدنان عبد اللطيف زهو26299

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.71تطبيقينور الهدى عدنان كاظم احمد26300

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائينور الهدى عزيز هادي حسن26301

866 من 797صفحة 
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قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.71احيائينور الهدى عقيل عبود نعمه26302

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 64.71احيائينور الهدى عالء عبد العالي حنون26303

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 59.00احيائينور الهدى عالء عبدالغني مطلك26304

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 71.43ادبينور الهدى علي ذيبان عبدالجبار26305

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 67.86احيائينور الهدى علي صبري عاجل26306

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 63.29ادبينور الهدى علي عبد السادة حسب26307

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 67.86احيائينور الهدى علي كامل نعيمه26308

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 65.43علمينور الهدى علي محمد نجف26309

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.86تطبيقينور الهدى عماد الدين عبد شناوه26310

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.43احيائينور الهدى غازي عبد النبي ديوان26311

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 88.14احيائينور الهدى فاضل مذبوب ساجت26312

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 84.14علمينور الهدى فاضل هوال فارس26313

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 59.71ادبينور الهدى فالح حسين شاهر26314

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 73.71تطبيقينور الهدى فاهم يونس ادريس26315

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29احيائينور الهدى فراس عباس خلف26316

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.57تطبيقينور الهدى فرحان نجم عبد26317

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 63.14احيائينور الهدى فؤاد فاضل جاسم26318

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائينور الهدى قاسم فاخر فنجان26319

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.57احيائينور الهدى قاسم فاضل عبد26320

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 74.14ادبينور الهدى قصي سامي كريم26321

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.86ادبينور الهدى كاظم عواد عيسى26322

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.71احيائينور الهدى كاظم محمد غياض26323

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 65.00ادبينور الهدى كريم عبيد عبد الحسين26324

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.00احيائينور الهدى كمال صابر ناصر26325

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.14احيائينور الهدى لقمان ذنون يونس26326

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57علمينور الهدى ماجد شرشاب عبد26327

قسم علوم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.14احيائينور الهدى ماجد شالكه بريج26328

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائينور الهدى محمد ذياب جالب26329

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علمينور الهدى محمد فاضل حسن26330

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.57احيائينور الهدى محمود رزوقي فتاح26331

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.71احيائينور الهدى مسلم حنيف راهي26332

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائينور الهدى مهدي احمد جاري26333

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 72.57علمينور الهدى مهدي جمعه حسين26334

866 من 798صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.29تطبيقينور الهدى مهدي داخل جبار26335

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 84.00احيائينور الهدى مهند حيدر جنيد26336

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.86تطبيقينور الهدى نجم عبد كاظم26337

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.57علمينور الهدى نزار حسين حمود26338

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 60.29تطبيقينور الهدى نظير عباس محي26339

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 72.57تطبيقينور الهدى نعاس خنجر شري26340

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة واسط 78.86احيائينور الهدى نمير جالل سلمان26341

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14احيائينور الهدى نوفل هاشم حميد26342

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائينور الهدى هاشم شريف رحم26343

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.43احيائينور الهدى هيثم جواد كاظم26344

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 72.57تطبيقينور الهدى وليد جمعه صالح26345

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 90.14احيائينور الهدى وميض سعيد مجيد26346

قسم تقنيات انظمة الحاسوب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.14احيائينور الهدى يحيى مراد هجاوي26347

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.00احيائينور الهدئ صاحب ناجح جاسم26348

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 65.43تطبيقينور الهدئ عباس خلف نعمه26349

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 66.64احيائينور الهدئ ماهر محمد عواد26350

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 60.14تطبيقينور الهدئ محمد صباح عريبي26351

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 68.57علمينور اميد زهير عزت26352

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 81.43علمينور امير جاسم جبل26353

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 98.57علمينور اياد عبدالحميد علي26354

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 63.00احيائينور اياد عبدالكاظم درب26355

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائينور ايهاب جبار عبدالحسين26356

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 69.86ادبينور باسل صالح مصطفى26357

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائينور باسل هاشم عبدالستار26358

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علمينور باسم عبدعلي عبدهللا26359

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.43احيائينور باسم محمد علي26360

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.71ادبينور باسم محمد علي جاسم26361

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 69.14ادبينور بدر محمد مصطفى26362

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.14احيائينور برهان غيدان سرحان26363

قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 63.43احيائينور بشير عبدالعزيز عباس26364

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبينور بالسم حسون علي26365

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.86احيائينور بهجت محمود عباس26366

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائينور توفيق شاكر جاسم26367
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قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.43ادبينور ثامر سهيل عبد الحسن26368

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.86تطبيقينور ثائر عباس فاضل26369

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 63.43احيائينور جاسم قاسم فاضل26370

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 67.29احيائينور جاسم محمد العمراني26371

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29علمينور جاسم محمد جواد26372

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71ادبينور جاسم محمد جواد صيهود26373

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 62.86علمينور جاسم محمد ناصر26374

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائينور جبار شويل حريجه26375

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.86احيائينور جبار عبادي محمد26376

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 83.43علمينور جبار قاسم حسين26377

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائينور جدعان علي ظاهر26378

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 62.57ادبينور جالل عطية مهدي26379

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.29ادبينور جمال ابراهيم خلف26380

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.43تطبيقينور جمال برقي سوادي26381

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائينور جواد كاظم خضير26382

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 71.57علمينور حاتم عبد ابراهيم26383

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43علمينور حاتم كريم عبدعلي26384

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 59.71تطبيقينور حازم غازي فرحان26385

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 74.00علمينور حاكم عباس لفته26386

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 62.86ادبينور حامد حسن زميط26387

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائينور حامد عباس عيدان26388

قسم علوم القران- كلية الفقه - جامعة الكوفة 62.29احيائينور حامد عبد الحسن ناجي26389

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 60.00ادبينور حامد عبدهللا علي26390

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 73.29علمينور حسان محسن مهدي26391

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.00ادبينور حسن جبار عباس26392

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.57احيائينور حسن خليل ابراهيم26393

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.71علمينور حسن راضي زبالة26394

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 77.43احيائينور حسن سليمان علي26395

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.57ادبينور حسن شاكر ابو اللول26396

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 72.43احيائينور حسن عويد عفن26397

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.14ادبينور حسن عيدان عبدالساده26398

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.43علمينور حسن هادي عبد26399

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.14احيائينور حسيب جواد كاظم26400
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عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 65.86علمينور حسين جبار غانم26401

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 69.71احيائينور حسين جواد كاظم26402

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.00ادبينور حسين خضير عباس26403

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة واسط 67.29احيائينور حسين خلف سلمان26404

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86احيائينور حسين رحيم عداي26405

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.71احيائينور حسين شعالن هيجل26406

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.29ادبينور حسين عبد عبيس26407

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.86احيائينور حسين عبد فاضل26408

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.86علمينور حسين عبدالحسن محسن26409

قسم الرياضيات- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 73.71علمينور حسين عبدهللا علي26410

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائينور حسين هاشم حسن26411

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 89.14احيائينور حكيم صالح هالل26412

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 73.86ادبينور حماد محمد ذكر26413

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.00احيائينور حميد ذياب صالح26414

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائينور حميد رحيم علوان26415

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائينور حميد عبدالمجيد علي26416

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 92.29علمينور حميد كاظم لحيو26417

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 65.86احيائينور حيدر جبار حرابه26418

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14احيائينور حيدر جبر محيي26419

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.71احيائينور حيدر جخيم حسين26420

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.57تطبيقينور حيدر جمعة حمودي26421

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71احيائينور حيدر حميد سعدون26422

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علمينور خالد ابراهيم نصيف26423

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.86احيائينور خالد جاسم حمودي26424

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائينور خالد جميل عبدالرضا26425

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائينور خالد عبد الكريم جميل26426

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.43تطبيقينور خالد عبد علي26427

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقينور خالد عبداالمام نجم26428

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائينور خالد فخر الدين26429

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.71ادبينور خالد فراس صالح26430

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 66.71تطبيقينور خالد محمد عجيل26431

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 61.17علمينور خلف جري تامول26432

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43احيائينور خلف حميد عمران26433
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 66.29ادبينور خليل حسين علي26434

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.29علمينور خيرهللا محمدشكر فرج26435

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 59.71احيائينور خيون طالب كيطان26436

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.29احيائينور داود سلمان حمد26437

قسم التربية االسالمية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 59.00ادبينور راجح تومان شهيد26438

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 61.43احيائينور رافع نجم عبدهللا26439

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 75.00احيائينور رائد خالد احمد26440

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.29ادبينور رائد محمد حسين26441

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 60.86تطبيقينور رائد مهدي كامل26442

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 65.57ادبينور رحمن حسين منخي26443

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.71احيائينور رحيم سلمان حسن26444

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.57علمينور رحيم شاكر حسن26445

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.57علمينور رزاق صالح ياسر26446

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 64.57ادبينور رشيد مطلك مخلف26447

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائينور رعد جفات سويد26448

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 64.71تطبيقينور رعد رحيم علي26449

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 76.00علمينور رعد قاسم محمد26450

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 76.71ادبينور رؤوف طه وتوت26451

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.43ادبينور رياض سالم ابراهيم26452

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبينور رياض شوكت طاهر26453

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائينور رياض علوان خضير26454

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43علمينور زاهد رحمان صالح26455

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.00تطبيقينور زكي ناصر الجابري26456

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.86علمينور سالم فرحان حبش26457

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 72.00ادبينور سالم كاظم راضي26458

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.71ادبينور سالم محمد ياسين26459

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.86احيائينور سامي فالح حسن26460

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائينور سامي فنجان امتاني26461

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائينور سائد محمد ضياء محمد رشيد26462

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 82.29احيائينور ستار حمزة حسن26463

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 63.29احيائينور ستار سريح جبر26464

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.57تطبيقينور ستار عبدالجبار عبداللطيف26465

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 68.57ادبينور ستار علي كمال احمد26466
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الموصل 57.43تطبيقينور سعد احمد صالح26467

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 83.14علمينور سعد جبار خليف26468

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائينور سعد حمدي علي26469

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.86علمينور سعد عباس عبادي26470

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.71احيائينور سعد عبدهللا زهوان26471

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 70.14ادبينور سعد علي مصطفى26472

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 59.00ادبينور سعد محسن جاسم26473

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.71ادبينور سعد نايف سهيل26474

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.86احيائينور سعدي جواد كاظم26475

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.29تطبيقينور سالم جاسم محمد26476

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.43ادبينور سالم خالد علي26477

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.57احيائينور سالم خيرهللا عبد26478

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علمينور سالم سلمان ريحان26479

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.43احيائينور سالم علي جديع26480

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.29احيائينور سلمان فرهود جاسم26481

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائينور سمير خضير راشد26482

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 75.00علمينور سمير وهاب مزهر26483

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 88.71علمينور سيف نايف محسن26484

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 68.86علمينور شاكر شمخي جابر26485

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 78.57ادبينور شاكر محمد حمد26486

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.71احيائينور شاكر ناصر عبد26487

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علمينور شعاع عبد النبي عبد الكريم26488

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.57علمينور صاحب جمعه حسن26489

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 69.71ادبينور صادق حنتوش ناصر26490

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00علمينور صادق الزم فارس26491

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.86علمينور صالح عبدالحسين عودة26492

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.14احيائينور صالح عبدالمحسن عبيد26493

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.86تطبيقينور صباح جواد كاظم26494

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 58.43تطبيقينور صباح حمود حسن26495

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.14ادبينور صباح صاحب بخيت26496

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائينور صباح عطيه كاظم26497

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.86ادبينور صباح غالي عذافه26498

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 65.00احيائينور صباح فاضل شبيب26499
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 58.14ادبينور صباح مجيد فيحان26500

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 62.57تطبيقينور صباح هاشم علوان26501

قسم الكيمياء- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 58.29احيائينور صبحي خلف اخبيب26502

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 62.86تطبيقينور صبر جاسم ناجي26503

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 68.57احيائينور صالح مهدي صالح26504

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 70.57ادبينور ضياء جمعه الماجدي26505

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 78.29احيائينور ضياء حسين موله26506

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.00احيائينور طارق جاسم محمود26507

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كركوك 73.71علمينور طارق عبدهللا علي26508

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.57احيائينور طارق مهدي عبود26509

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.14احيائينور طالب عبدهللا حسين26510

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 66.57ادبينور طالل عجيل علي26511

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 64.00ادبينور طه ياسين احمد26512

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 63.43ادبينور ظافر كاظم جلوب26513

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علمينور عادل ابراهيم عبود26514

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.67علمينور عادل حميد شكر26515

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 72.57علمينور عادل خفيف خضير26516

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.71احيائينور عادل رشيد مهدي26517

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.00ادبينور عامر عبدالكريم جاسم26518

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائينور عباس بدوي مسير26519

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.71علمينور عباس خربوت شالكه26520

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 77.29ادبينور عباس خضير عباس26521

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 64.29ادبينور عباس خلف ابراهيم26522

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 91.43احيائينور عباس داود سلمان26523

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.86ادبينور عباس رخيص حافظ26524

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.43علمينور عباس عبد الستار حسن26525

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 60.57ادبينور عباس علوان عبطان26526

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.29علمينور عبد الحسين عبد زيد جاسم26527

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.00علمينور عبد الحمزة كاظم حمزة26528

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00علمينور عبد الرضا مكي كبح26529

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 61.86احيائينور عبد الستار جبار عبد الحسين26530

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.14علمينور عبد الستار عبد الجبار حامد احمد26531

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.14علمينور عبد الستار عبدالجبار حامد26532

866 من 804صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.14ادبينور عبد العزيز يونس طليع26533

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.86احيائينور عبد الكريم مهدي ابراهيم26534

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.29ادبينور عبد الكريم هاشم مهدي26535

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 62.00ادبينور عبد الوهاب منصور فيصل26536

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 62.71احيائينور عبد مسلم غالي عبد26537

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 63.29ادبينور عبداالمير محمد محمدعلي26538

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 71.29احيائينور عبدالرحمن حسين دخل هللا26539

قسم التربية الفنية- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.86ادبينور عبدالرزاق حسون عباس26540

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 74.14احيائينور عبدالرضا فالح خضير26541

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 68.57ادبينور عبدالكريم شهاب احمد26542

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.57تطبيقينور عبدهللا حسين اسماعيل26543

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 65.14علمينور عبدهللا علي داود26544

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 67.86علمينور عبدهللا محمد غريب26545

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 65.57تطبيقينور عبدهللا ناجي عبدهللا26546

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 78.43ادبينور عبدالواحد مهدي حسين26547

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00احيائينور عبود هادي جابر26548

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 67.57احيائينور عدي جار هللا فرج26549

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائينور عدي عباس رشيد26550

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.71احيائينور عزيز حسن مطو26551

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 57.29علمينور عزيز كريم لهمود26552

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 62.71ادبينور عصام أحمد موسى26553

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 73.43تطبيقينور عقيل عبدهللا مزعل26554

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 66.14ادبينور عكلو فتين مسعد26555

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 87.57علمينور عالء جاسم محمد26556

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 59.43تطبيقينور عالء صاحي عبد الهادي26557

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.71تطبيقينور عالء فاضل عباس26558

عام- كلية القانون - جامعة بابل 65.29علمينور عالء محمد القريشي26559

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علمينور عالء ياسين عبد الرحيم26560

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 62.86ادبينور علي اسماعيل حسين26561

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 68.43علمينور علي حسن شنيور26562

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.71ادبينور علي حسين ضاري26563

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 80.29احيائينور علي خالد عبد الزهره26564

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.43علمينور علي خضير عباس26565
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(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائينور علي زكي عبد26566

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 72.00علمينور علي صابر هاشم26567

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.71احيائينور علي طالب عباس26568

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.57احيائينور علي طالب محمد علي26569

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.00احيائينور علي عبد االمير حسان26570

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.00علمينور علي عبد الرضا موسى26571

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.86احيائينور علي عبدالحميد عمر26572

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائينور علي عبدالزهرة جاسم26573

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.86ادبينور علي عبدالكريم حسين26574

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 71.14ادبينور علي عطية كاظم26575

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 62.86احيائينور علي عوده جاسم26576

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.86احيائينور علي عيسى علي26577

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.29احيائينور علي غافل مهجج26578

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 71.29احيائينور علي كالن خلف26579

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.29احيائينور علي محمود محيسن26580

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.00احيائينور علي ناصر كاظم26581

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 60.57احيائينور علي ياسر معتوق26582

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.00علمينور عماد حسن محمود26583

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.14ادبينور عماد حمود محمد26584

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.43تطبيقينور عماد حنون هادي26585

قسم علوم االغذية- كلية علوم الهندسة الزراعية - جامعة بغداد 63.14احيائينور عماد خليل كاظم26586

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 74.29احيائينور عماد خليل ناصر26587

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.14احيائينور عمار عيدان محمد26588

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.14علمينور عمار كاظم حسن26589

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 68.14تطبيقينور عمار كاظم زويني26590

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29ادبينور عمر حامد مهدي26591

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.57تطبيقينور عمران موسى علوان26592

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.43علمينور عيدان جخيور سعدون26593

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 72.00ادبينور عيسى حمد عواد26594

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.14احيائينور فاروق عبد الرحمن اسماعيل26595

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.14تطبيقينور فاضل حمزه ياسين26596

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14علمينور فاضل عبدالجبار محمد26597

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 81.14علمينور فاضل محمد خضير26598

866 من 806صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 63.00ادبينور فاضل محمد عبدهللا26599

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 63.86ادبينور فاضل محمد ياسين26600

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.71احيائينور فالح هادي خليفة26601

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.29احيائينور فرحان مسيم حاتم26602

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.29علمينور فالح حسن علي26603

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.00علمينور فالح حسن محمد علي26604

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.57احيائينور فؤاد داود سلمان26605

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 62.71ادبينور فؤاد شعبان ثابت26606

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.14علمينور فؤاد كاظم عريبي26607

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 79.43احيائينور فيصل عبدالرحمن ظاهر26608

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.29تطبيقينور قاسم سالم مشرف26609

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57علمينور قاسم عبد المجيد رشيد26610

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائينور قاسم كاظم الدريسات26611

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.57احيائينور قاسم لعيوس هاشم26612

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 65.86احيائينور قاسم محمد جاسم26613

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائينور قحطان عدنان حسين26614

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.14احيائينور كاظم جبار هايت26615

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.57تطبيقينور كاظم جواد العبايجي26616

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71احيائينور كاظم شكر محمود26617

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 59.86ادبينور كاظم عناد نعيمه26618

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علمينور كاظم ماذي الزم26619

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 67.86تطبيقينور كاظم ناصر حسين26620

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 80.33ادبينور كامران عزيز فالمرز26621

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.71علمينور كامل كاظم هادي26622

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبينور كريم حمزه عبد26623

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 61.00تطبيقينور كريم رشيد خلف26624

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبينور كريم سلمان رسن26625

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.43ادبينور كريم عباس حسن26626

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57احيائينور كريم عبد الحسن ماضي26627

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 72.29ادبينور كمال جمعة احمد26628

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.57احيائينور كنعان خضير محمود26629

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائينور لطيف دلي سدخان26630

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.29احيائينور لفته حسن منصور26631

866 من 807صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمينور ماجد طعمه عبد عيد26632

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 64.71احيائينور ماجد عبدالحسن عبدالرحمن26633

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائينور مازن جبار كزار26634

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائينور مازن حميد مهدي26635

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.43احيائينور مازن محمد حسين26636

قسم الحاسوب- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 68.86احيائينور ماهر خضر حسون26637

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.14احيائينور ماهر عبد العزيز رؤوف26638

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.57علمينور مجيد جابر عبد الحسين26639

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 74.86احيائينور محسن محمد سليمان26640

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 85.71احيائينور محسن هالل مهدي26641

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.00ادبينور محمد ابراهيم هندي26642

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائينور محمد جابر عبدالرحمن26643

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.00ادبينور محمد جاسم محمد26644

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 67.57احيائينور محمد جوهر حامد26645

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.43ادبينور محمد حسين كمر26646

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.57علمينور محمد رجب هادي26647

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائينور محمد رشيد حسن26648

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.57علمينور محمد زكي فاضل احمد26649

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.71علمينور محمد سعد عيد26650

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 64.43ادبينور محمد صيهود محمد26651

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 64.29ادبينور محمد عباس حسن26652

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 77.57احيائينور محمد عبد الحسين موسى26653

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.57احيائينور محمد عبد الساده عيسى26654

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 74.57احيائينور محمد عسكر حسن26655

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.86تطبيقينور محمد فارس عباس26656

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.57تطبيقينور محمد فالح الصبيح26657

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.14تطبيقينور محمد فخري منصور26658

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00علمينور محمد فياض شكر26659

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.86احيائينور محمد قاسم يحيى26660

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.14علمينور محمد كاطع شلتاغ26661

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.43احيائينور محمد كريم سلمان26662

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 66.14علمينور محمد كريم شاهين26663

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائينور محمد محسن شلتاغ26664

866 من 808صفحة 
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عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 66.14علمينور محمد محسن كاظم26665

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائينور محمد مطلك خضير26666

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.71احيائينور محمد يوسف خليفه26667

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00ادبينور محمدصالح احمد صالح26668

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.57ادبينور محمود حميد مصطفى26669

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 78.71علمينور محمود شاكر باقر26670

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائينور محمود علي بردي26671

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57علمينور محمود لطيف نصيف26672

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 71.43ادبينور محمود محمد العيثاوي26673

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 69.00احيائينور مخلص حسين علي26674

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 81.29علمينور مزهر جمعة جاسم26675

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 63.00ادبينور مشتاق زامل جاسم26676

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 69.14احيائينور مشتاق منعم ناصر26677

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.14ادبينور مشكور جالب كشكول26678

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.00تطبيقينور مصطفى اسماعيل جمشير26679

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 66.86ادبينور مصطفى حمدان احمد26680

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 65.14احيائينور مصعب زيد نجم26681

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 93.57علمينور منصور عبدهللا حسين26682

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الكوفة 61.29احيائينور مهدي صاحب حمد26683

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 78.86ادبينور مهدي صالح عبدالرزاق26684

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 61.29احيائينور مهدي محمود صالح26685

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 88.43احيائينور موفق سعيد محمود26686

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 72.57ادبينور موفق علي مطر26687

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.14تطبيقينور مولود عزيز محمد26688

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 60.14احيائينور مؤيد ابراهيم حسن26689

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 69.86ادبينور مؤيد صادق بالو26690

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.29علمينور مؤيد عوده سالم26691

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علمينور ميثم سوادي كاظم26692

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.43احيائينور ميثم محسن غني26693

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.14تطبيقينور ميسر محمد احمد26694

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.00تطبيقينور ناجي شرهان خنيفر26695

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29علمينور ناجي فرحان زياد26696

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 67.14احيائينور ناصر حسين صالح26697

866 من 809صفحة 
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قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائينور ناصر محمد طه26698

قسم تقنيات المحاسبة- الكوت /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 62.57ادبينور ناظم بعير سفيح26699

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 75.57احيائينور ناظم عبد راضي26700

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 66.14احيائينور نافع عناد زيدان26701

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 59.86تطبيقينور نجاة نامق علي26702

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 59.86ادبينور نجاح نوري كيفان26703

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائينور نجدت محمد علي حسين26704

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.71احيائينور نجم الدين عبدالكريم حسن26705

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.86ادبينور نجم عبد الخالق زغير26706

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 71.29احيائينور نجم عبد طعمه26707

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57احيائينور نجم عبدالحسين كريم26708

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 70.86ادبينور نجم فاضل عباس26709

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.71ادبينور نجم كريم حميد26710

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 71.86علمينور نزار مجيد صالح26711

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.86علمينور نسيم محمد عباس26712

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائينور نصيف زيدان خلف26713

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائينور نهاد حبيب محمود26714

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.71احيائينور نوفل حسيب سلمان26715

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 78.14احيائينور نوفل ناصر حنون26716

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.00احيائينور هاشم العيبي محيسن26717

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 60.71علمينور هاشم جالب علوان26718

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 71.17علمينور هاشم حبيب مهدي26719

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.71علمينور هاني حازم علي26720

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 61.57ادبينور هيثم نجم عبود26721

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.14احيائينور هيثم نضال الدين فاضل26722

عام- كلية القانون - جامعة ميسان 58.43احيائينور هيزم عبداللطيف جاسم26723

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 75.57احيائينور واثق شهيد صالح26724

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 77.71احيائينور واثق كاظم جاسم26725

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.86ادبينور وائل نبيل عبدالحميد26726

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 52.57تطبيقينور وجدي شاكر جميل26727

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 73.86ادبينور وجدي عبدالعزيز الغصاب26728

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00ادبينور وعدهللا سلطان يونس26729

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 71.71علمينور وليد حسن مجيد26730
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.00احيائينور وليد سلمان صالح26731

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.29تطبيقينور وليد محمد اسماعيل26732

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 62.14احيائينور ياس خضر احمد26733

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 77.86ادبينور ياسين ابراهيم علي26734

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 69.71احيائينور يحيى غازي ناصر26735

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86احيائينور يحيى مجيد السعدي26736

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.57ادبينور يعرب كاظم حطيحط26737

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 85.71علمينور يوسف حميد راشد26738

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.00تطبيقينور يونس ماهي عون الرفيق26739

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 59.00احيائينورا جالل شكر ابراهيم26740

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.57ادبينورا جمال عبدالعباس عيسى26741

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00تطبيقينورا حازم ناظم فاضل26742

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 59.14ادبينورا حسن ابراهيم علي26743

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.29ادبينورا رزاق حسين علي26744

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 76.86ادبينورا رزاق كاطع كيطان26745

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائينورا سمير جواد علي26746

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 64.86تطبيقينورا شهاب احمد داود26747

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 63.86ادبينورا صادق حبيب حسين26748

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.43ادبينورا صباح مجيد حميد26749

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.57ادبينورا صباح مهدي خضير26750

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.86تطبيقينورا عادل مهدي عبد االمير26751

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائينورا عبد علي كحيوش حسن26752

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 67.29ادبينورا عبداالمير عطيه راضي26753

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.43احيائينورا عصام شكور محمود26754

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.86احيائينورا علي موفق ناجي26755

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.29احيائينورا عواد كاظم علوان26756

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقينورا محمد صالح عبد الهادي26757

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29احيائينورا محمد عباس رضا26758

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.14تطبيقينورا محمد عثمان اسماعيل26759

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبينورا محمود عبدهللا محمد26760

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.71احيائينورا نزار خالد عبدالكريم26761

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.86ادبينورا نعيم حسن محمد26762

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علمينورا نوزاد خليل غني26763
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قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة سامراء 58.00احيائينورااليمان ماجد احمد محمود26764

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.00ادبينورالحسين هاشم فيصل رشيد26765

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائينورالدين بهمان جمعه حسين26766

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 78.57احيائينورالدين خالد محمود معارك26767

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.00تطبيقينورالدين رعد عبدهللا شالل26768

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.71تطبيقينورالدين سعد علي حافظ26769

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.71ادبينورالدين سلمان مهوس بنيان26770

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 79.86علمينورالدين شاكر حيدر شاكر26771

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.86تطبيقينورالدين صبيح ناظم مطرود26772

قسم تقنيات الكهرباء- بغداد /معهد التكنلوجيا- الجامعة التقنية الوسطى 57.57تطبيقينورالدين عباس فاضل كاظم26773

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.71احيائينورالدين محمد منهي محمد26774

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علمينورالزهراء حسين عبد عباس26775

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.14احيائينورالزهراء عبدالحسين سلمان ناصر26776

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائينورالزهراء عقيل عزيز جاسم26777

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.00ادبينورالغدير اياد حميد فرحان26778

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.00احيائينورالمصطفى محمد جايش مالك26779

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.57ادبينورالهدى اكرم عزالدين داؤد26780

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائينورالهدى اياد كاطع خليل26781

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 59.14ادبينورالهدى جمال حاشوش ناصر26782

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 67.57احيائينورالهدى جمعه جابر عويز26783

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.71احيائينورالهدى حبيب خلف شهيب26784

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.14ادبينورالهدى حسن زاير مطر26785

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 88.43احيائينورالهدى حيدر راضي محيسن26786

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علمينورالهدى خليل علي عباس26787

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة سومر 64.29تطبيقينورالهدى ستار محمود قادر26788

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 66.00تطبيقينورالهدى طارق هداب جواد26789

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائينورالهدى طالب حسن نعمه26790

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 64.00تطبيقينورالهدى طه زيدان حميد26791

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 73.29احيائينورالهدى عامر جميل ايوب26792

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 64.00تطبيقينورالهدى عبدالهادي خنجر محسن26793

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.14علمينورالهدى عزيز حسين غولي26794

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 75.00احيائينورالهدى عزيز طه صالح26795

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائينورالهدى علوان عذيب عبد26796
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 75.71احيائينورالهدى علي ابراهيم ناجي26797

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.14احيائينورالهدى علي خضير سلمان26798

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.14تطبيقينورالهدى فراس حسن جابر26799

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 64.86احيائينورالهدى فالح عبدالجبار عيفان26800

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 76.43احيائينورالهدى قاسم محمد صنكور26801

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.00احيائينورالهدى كاظم هاشم عباس26802

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.71ادبينورالهدى كريم كرمل رسن26803

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.14احيائينورالهدى محسن حسين حياوي26804

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.00احيائينورالهدى محسن عبد مشحول26805

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.29تطبيقينورالهدى مظر رشيد موسى26806

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.00تطبيقينورالهدى منتظر عبدالرحمن عيسى26807

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 63.14ادبينورالهدى مؤيد سلمان زلمه26808

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائينورالهدى نصير عالوي محمد26809

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 51.71احيائينورالهدى نعمه محمدعلي علي26810

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.00احيائينورالهدى هادي ساجد راضي26811

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.57احيائينورالهدى وليد احمد زيدان26812

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.00احيائينوران جودت علي حسن26813

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.71احيائينوران كريم خضير عباس26814

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.71تطبيقينوران مثنى خطار نصيف26815

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.57احيائينوران محمد احمد محمدسعيد26816

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 65.57تطبيقينورة ثائر هاشم رشيد26817

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.29احيائينورة جمعة سعيد ملوح26818

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 65.29تطبيقينورة حسين بكر مصطفى26819

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة كركوك 62.00تطبيقينورجان اشرف قاسم عبدالواحد26820

اللغة التركية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.00علمينورجان حيدر نجف صالح26821

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.00ادبينورجان نورالدين ستار سمين26822

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة الكوفة 56.57ادبينورس احمد عبدالعزيز حميد26823

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14علمينورس أحمد علوان حمد26824

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 62.43ادبينورس جاسم محمد حسين26825

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.71ادبينورس جاسم محمد نايل26826

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 63.00احيائينورس جاسم معارج علي26827

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 83.71ادبينورس جليل حافظ عطيه26828

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.14علمينورس جواد اسماعيل عمارة26829
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قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29علمينورس جواد كاظم الخفاجي26830

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 61.86ادبينورس حازم حافظ عبد26831

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29علمينورس حامد حمودي عباس26832

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 72.29احيائينورس حسن فاضل سعيد26833

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.33احيائينورس حيدر اسماعيل محمد26834

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57علمينورس شاكر عيدان كمر26835

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.00ادبينورس صباح تقي اسفنديار26836

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.57احيائينورس طالب كامل فرحان26837

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.57احيائينورس عادل مطشر عكار26838

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 54.00ادبينورس علي حسين محمود26839

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.71ادبينورس علي شهاب احمد26840

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 60.43تطبيقينورس عوده جبر عبدعلي26841

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائينورس غني عبد خليف26842

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.00تطبيقينورس فاضل حسن سرحان26843

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 70.71احيائينورس فاضل مناع سريح26844

قسم العمليات الكيمياوية- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 65.71احيائينورس فاضل هليل حسن26845

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 72.86علمينورس كريم دحام زغير26846

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.14علمينورس محيسن سعدون رحيمه26847

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71علمينورس مكي سلمان جاسم26848

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.57علمينورس منتظر جبار يوسف26849

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 79.14ادبينورس مهدي خضير عبود26850

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 59.14احيائينورس وسام حواس مشعب26851

قسم الجغرافية التطبيقية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 61.43ادبينوره جسور طعمه حمود26852

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.00ادبينوره حسن جبر وناس26853

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.29احيائينوره حقي اسماعيل ابراهيم26854

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.57علمينوره خلف عباس حسين26855

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.00احيائينوره زايد هادي بدن26856

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 63.14ادبينوره سعد احمد كاظم26857

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائينوره شخير عباس حسين26858

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.14تطبيقينوره صباح حاجم محمد26859

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 74.29احيائينوره صحو خلف محمد26860

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14احيائينوره طاهر طريف سرحان26861

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 70.57احيائينوره طه ياسين محمد26862
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.86علمينوره عبد الستار حليم شاكر26863

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 59.00تطبيقينوره عبد هللا منصور مصلح26864

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 58.43ادبينوره عبدالحسن شاكر عبيد26865

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 64.43ادبينوره عبدالموجود محمد كاظم26866

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.29احيائينوره عالء كريم محمود26867

قسم الكهرباء وااللكترونيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 72.86علمينوره علي حمود علوان26868

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.57ادبينوره علي سوادي شبير26869

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57علمينوره علي عباس حسون26870

قسم علوم الحاسوب- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.29احيائينوره فاضل نصار حسن26871

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 73.71ادبينوره فالح حسن جليب26872

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علمينوره قاسم خضير درويش26873

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائينوره كريم خليفه علي26874

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائينوره ماجد علوان فرحان26875

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 72.71علمينوره محمد خضير عباس26876

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.14احيائينوره محمد لعيبي حسب هللا26877

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائينوره محمد هادي جواد26878

قسم التاريخ- كلية التربية - جامعة سامراء 66.57ادبينوره محمود عبد هللا جاسم26879

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.43احيائينوره مظفر علي شيرزاد26880

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 85.14علمينوره هالل مركز منشود26881

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.00احيائينوره ياسر عبد جامل26882

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.29ادبينورهان احمد ناصر حمود26883

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 72.00احيائينورهان باسم جاسم خزعل26884

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71علمينورهان جبار كاظم جاسم26885

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57احيائينورهان خالد حسن ضاحي26886

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 68.14احيائينورهان رياض فرحان عبد النبي26887

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.86ادبينورهان صالح عاجل عبد26888

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.57ادبينورهان عبد االمير فوزي حسن26889

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 79.29احيائينورهان عبدالستار سماوي حسن26890

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائينورهان عثمان محمد عبدهللا26891

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.86احيائينورهان محمود سليمان حمد26892

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.43احيائينورهان ناصر علوان حمزة26893

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 66.14ادبينوري حسن عبدهللا خلف26894

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 74.14ادبينورين صبري جبر جالل26895
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قسم تقنيات ادارة المكتب- الحويجة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.86ادبينوزاد محيا احمد محمود26896

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.86ادبينوزت سعيد محمد يونس26897

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.43احيائينوف صالح زعيزع كيطان26898

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.57احيائينوف محمد ياقوت حمدان26899

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.71علمينوف نزار بدر عبدهللا26900

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.57ادبينوفل عياده غتار ذاكر26901

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 67.86علمينوفل نجم عبد شهاب26902

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.29احيائينياز عصام عاصي وهاب26903

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبينيان نعمان عبدهللا مجيد26904

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.14ادبينيبار صالح طاهر صالح26905

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 69.43علمينيجير صباح جالل محمود26906

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 64.86ادبينيران فاضل حسين عبد26907

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.00علمينيران كامل ناسي بدر26908

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.67علمينيرة وليد حميد شهاب26909

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائينيره صالح مهدي صالح26910

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 74.86علمينيسان رأفت صابر كريم26911

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 55.00ادبينيفين جميل لفته عرمش26912

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.43ادبينيفين سالم ابراهيم مهدي26913

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 65.86ادبينيفين كمال مولود فتاح26914

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.00احيائينيكار مصطفى محمد رشيد26915

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 79.86علمينيكار يوسف محمد علي محمد26916

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.00ادبينيله جرجيس محمد رشيد26917

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.71احيائينيله حسن علي احمد26918

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.71تطبيقينيله رعد يوسف حيال26919

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.29احيائيها جر عبد الواحد حسان عبد26920

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57احيائيهاتو اسماعيل لفته سعيد26921

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 75.00ادبيهاجر ابراهيم جياد عبد هللا26922

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 61.43تطبيقيهاجر احسان ارحيم محمد26923

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.29احيائيهاجر احسان عبدالكريم مجول26924

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.29احيائيهاجر احمد سلمان حمد26925

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 58.57ادبيهاجر احمد عدنان عبد الجبار26926

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57احيائيهاجر احمد محمد عبدالواحد26927

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 71.29احيائيهاجر احمد يحيى راشد26928

866 من 816صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيهاجر احمد يوسف محمد26929

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86احيائيهاجر اسعد سلمان رحمه26930

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 65.43ادبيهاجر اسكندر حسن عباس26931

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.43تطبيقيهاجر اياد عبدعلي محسن26932

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 70.43ادبيهاجر باسم محمد علي جبر26933

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 63.71احيائيهاجر ثامر درب منصور26934

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 93.14علميهاجر ثامر قاسم عباس26935

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 61.14تطبيقيهاجر جاسم حسون حمودي26936

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 80.14ادبيهاجر جاسم عبد ناني26937

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.86تطبيقيهاجر حاتم ريسان محمد26938

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 68.43احيائيهاجر حازم ريسان مهاوي26939

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 70.57احيائيهاجر حاكم مرهج ثامر26940

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57علميهاجر حسام محمد خضير26941

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 58.71احيائيهاجر حسن عبيد محمد26942

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميهاجر حمد محمد مخلف26943

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 69.43ادبيهاجر حيدر مكي حبيب26944

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيهاجر خضير عباس علي26945

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيهاجر خليل ابراهيم خلف26946

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 67.71علميهاجر داود سالم عباس26947

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 62.86احيائيهاجر رباح صبري كريم26948

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائيهاجر رحيم زيدان خلف26949

هندسة الحاسوب والسيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 72.86احيائيهاجر رضا عليوي منحوش26950

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة االنبار 61.57احيائيهاجر سبتي حمد مركب26951

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 63.57ادبيهاجر سرحان سهم جاسم26952

قسم تقنيات االعالن- كلية الفنون التطبيقية - الجامعة التقنية الوسطى 60.43ادبيهاجر سعد جواد كاظم26953

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 74.14احيائيهاجر سلمان حسين محمد علي26954

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.57احيائيهاجر شاكر عبد عطية26955

قسم العلوم- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 60.14تطبيقيهاجر صباح نوري مصحب26956

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 59.43ادبيهاجر صباح هبال علي26957

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 63.57احيائيهاجر ضياء فالح يوسف26958

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 58.86احيائيهاجر طالب مهوس عبد26959

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.57احيائيهاجر طالل حمدون حامد26960

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميهاجر عامر عبد القادر محمد26961
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قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 64.86تطبيقيهاجر عامر محمد جالب26962

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميهاجر عبدالحميد حمد شكر26963

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.14احيائيهاجر عبدهللا عجمي دبي26964

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة ميسان 85.43تطبيقيهاجر عدنان جاسم محمد26965

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 75.29تطبيقيهاجر عدنان فاضل شريجي26966

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيهاجر عصمت كاظم مهدي26967

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 60.14احيائيهاجر عقيل خضر جالب26968

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 61.00احيائيهاجر عماد حمدان عبد الجبار26969

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.43احيائيهاجر عمر عبدالرحيم عبدالحميد26970

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.14احيائيهاجر غني عمير عبد الغني26971

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 58.00ادبيهاجر فخري حامد مجيد26972

قسم العقيدة والفكر االسالمي- كلية العلوم االسالمية - جامعة الموصل 59.71ادبيهاجر فواز محسن عبد26973

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.43احيائيهاجر فوزي عبد ذياب26974

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.71تطبيقيهاجر كاطع حمود بداي26975

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71احيائيهاجر كاطع عطيه مهوس26976

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 61.43احيائيهاجر كاظم حسين علي26977

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.71احيائيهاجر كاظم شنيتر شجال26978

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.86احيائيهاجر ماجد عبد االمير عبد هللا26979

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.00ادبيهاجر ماجد عبدالسالم عاشور26980

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.14احيائيهاجر محمد حلو جبر26981

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 64.00احيائيهاجر محمد حماد حوران26982

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيهاجر محمد خضير حسن26983

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.86تطبيقيهاجر محمد خيون عبد26984

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 73.00علميهاجر محمد شهاب جبر26985

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.86احيائيهاجر محمد عبدالجبار توفيق26986

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.43ادبيهاجر محمد عبدهللا حسين26987

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.71تطبيقيهاجر محمد علي رشيد26988

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.43احيائيهاجر محمد فاضل علوان26989

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43احيائيهاجر نورالدين محمد عريان26990

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيهاجر وجدي احمد عاشور26991

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائيهاجر وضاح فخري صالح26992

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.86احيائيهاجر ياس خضير جعفر26993

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 67.71احيائيهاجر يوسف كزار خماط26994

866 من 818صفحة 
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قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.14ادبيهادي ابراهيم حسن مهدي26995

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 63.43تطبيقيهادي بدر ربيع موسى26996

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.00ادبيهادي بدران دكنوش علي26997

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب والرياضيات - جامعة الموصل 80.14احيائيهادي جاسم علي جاسم26998

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 60.14تطبيقيهادي جواد كاظم عوده26999

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيهادي حردان عبد الحسن وشيح27000

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 76.86ادبيهادي خضير راضي كظوم27001

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 67.43تطبيقيهادي خلف ناصر سوادي27002

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائيهادي راكان هادي حمد27003

قسم هندسة تقنيات الطيران- النجف /الكلية التقنية الهندسية- جامعة الفرات االوسط  التقنية 60.00علميهادي رحيم هادي ساجت27004

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 76.43تطبيقيهادي رياض عبدالرزاق ثجيل27005

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.71علميهادي سالم شنخور ضمد27006

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيهادي سلمان هاني عكله27007

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.71احيائيهادي صالح عزيز مهدي27008

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.71ادبيهادي طالب خماط زغير27009

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 72.29احيائيهادي عباس عبيد عبدايوب27010

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 69.14تطبيقيهادي عصام جبار سلمان27011

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيهادي عالء هادي خليفة27012

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.14ادبيهادي فرج افضالة محمد27013

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيهادي مزهر قاسم محمد27014

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.00علميهادي مسلم طه علي27015

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.14ادبيهارون الرشيد ادريس طابور قدير27016

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 62.29ادبيهازه عادل جوامير احمد27017

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.14علميهازه علي امير علي27018

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 62.86ادبيهاشم اسعد زيدان خلف27019

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 64.00ادبيهاشم اياد عناد عبدهللا27020

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.00ادبيهاشم أحمد حسن أحمد27021

عام- كلية القانون - جامعة كربالء 67.71ادبيهاشم جاسم عباس فهد27022

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 58.29تطبيقيهاشم زكي جميل حيدر27023

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.29ادبيهاشم زكي موسى يعقوب27024

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 59.71ادبيهاشم سعدون حمادي جاسم27025

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة القادسية 64.00تطبيقيهاشم صالح صادق حسن27026

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14علميهاشم طه هاشم الحلو27027
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قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.86احيائيهاشم عباس ذياب حمزة27028

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.43احيائيهاشم عبد الكريم حلواص جواد27029

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 51.43ادبيهاشم عبدالخالق محمدطالب علي27030

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 60.29ادبيهاشم عبدالكريم هاشم عاكف27031

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة البصرة 87.57علميهاشم عبدهللا هاشم شناوه27032

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 77.71ادبيهاشم علي احمد شهاب27033

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 80.00علميهاشم علي عبيد خلف27034

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيهاشم علي موسى ياسر27035

قسم تقنيات المساحة- الكوت /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 55.29تطبيقيهاشم فارس عجم حساني27036

قسم تقنيات المعلومات والمكتبات- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 50.14ادبيهاشم فاضل هاشم ياسين27037

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.71تطبيقيهاشم فيصل علي محمد27038

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيهاشم قاسم فاضل عاشور27039

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة سومر 61.29ادبيهاشم كنيدح سلمان جميل27040

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57علميهاشم محمد باقر ابراهيم27041

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 83.57احيائيهاشم نعمه عبد جاسم27042

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.29ادبيهالة شامر حسين علوان27043

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 70.57احيائيهالة صالح الدين عدنان ابراهيم27044

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00علميهالة عصمت شريف عزيز27045

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 60.43احيائيهالة عالء ناصر سلمان27046

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 61.29ادبيهالة نوار عبد الرزاق سالم27047

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 61.71ادبيهاله احمد جعفر محسن27048

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 80.43ادبيهاله انور عبدالجبار عبدالرزاق27049

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيهاله جبار توفيق عبدهللا27050

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 74.43احيائيهاله حامد معتوق مجيد27051

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيهاله حكمت تركي مهبول27052

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.71ادبيهاله حميد برع شالل27053

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 66.29ادبيهاله رياض شاكر راجح27054

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.00تطبيقيهاله زهير صالح خطاب27055

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 65.71احيائيهاله شبيب حسين علي27056

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.83علميهاله صادق اسماعيل قاسم27057

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.14احيائيهاله صبار غزال عوده27058

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 65.14علميهاله عادل سالم عبد27059

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقيهاله عدنان هاشم عبدالعباس27060
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قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 57.29ادبيهاله عقيل مجيد محمود27061

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.57ادبيهاله علي محمد علي27062

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.71ادبيهاله فؤاد عبدالحسن عبدالرحيم27063

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 70.71ادبيهاله محمود عبد خضر27064

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.86ادبيهاله موحان مولى عذيب27065

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 63.57علميهاله مولود كامل عبود27066

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 66.14احيائيهاله نبيل حميد عطيه27067

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 60.57احيائيهاله ياسين محمد ياسين27068

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57علميهانا بكر محمد توفيق27069

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيهانا محمد رشيد سعدهللا27070

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيهاني جودي عبد الحسين كاظم27071

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.14احيائيهاني حبيب عزيز صالح27072

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 69.86ادبيهاني دلي عيسئ سالم27073

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 62.14تطبيقيهاني سلمان تايه عبد27074

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 69.29علميهاني شاكر عبد كاظم27075

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 60.86علميهاني صادق كريم محسن27076

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 83.71احيائيهاني عارف جعفر عباس27077

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.14ادبيهاني عبد الزهره حميد حسين27078

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.14تطبيقيهاني فاخر جيجان بشاره27079

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 85.43علميهاني كاظم محمد مهاوش27080

قسم تقنيات المحاسبة- السماوة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 60.29ادبيهاني محسن جفات الحمداوي27081

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.57تطبيقيهاني منير طالب عبد27082

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.43ادبيهاني موسى زينل طلحة27083

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71علميهاوري خليل فاتح قادر27084

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 74.14احيائيهاوري لقمان احمد رشيد27085

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 80.57احيائيهاوزين اسعد محمد حسين27086

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 67.14ادبيهاوزين شريف سعيد كريم27087

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 86.29احيائيهاوزين شهاب احمد قادر27088

قسم اللغة العربية- طوزخورماتو /كلية التربية- جامعة تكريت 61.29ادبيهاوزين طالب ابراهيم شريف27089

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 76.71ادبيهاوزين عبدالسالم خضر عبدهللا27090

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 65.43علميهاوزين فيض هللا عبدهللا محمد27091

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 62.00ادبيهاوزين نعمان سالم حسن27092

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.57علميهاوسه ر سيروان محمد ياسين27093
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عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 77.00علميهاوسه ر صدرالدين صالح رمضان27094

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.71علميهاوشين ساالر محمد خورشيد27095

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 75.29ادبيهاوكار جبار جرجيس حكيم27096

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 84.86علميهاوكار حيدر رحمن عباس27097

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.14ادبيهاوكار كاوه حويز قادر27098

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 84.29احيائيهايدي خالد سهيل نجم27099

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 70.43ادبيهبة هللا حسين كريم جاسم27100

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.00احيائيهبة هللا زهير حسين عبيد27101

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائيهبة هللا طارق حسين سالم27102

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.29تطبيقيهبة بيار ابراهيم عثمان27103

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائيهبة جريان عبد الكريم محمود27104

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 91.29علميهبة خالد عامر رشيد27105

قسم رياض االطفال- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 63.14تطبيقيهبة رشيد نور مهدي27106

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 83.00ادبيهبة شاكر محمود اسد27107

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيهبة صالح حمود حسون27108

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.57احيائيهبة عباس مجبل قاسم27109

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.86احيائيهبة عبدالقادر علي فهد27110

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.86احيائيهبة عصام حسن عبدهللا27111

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.14تطبيقيهبة عطا هللا محمود عناد27112

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.86احيائيهبة علي كريم نعمة27113

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 67.86ادبيهبة علي محمد حماوي27114

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.57ادبيهبة فاروق فاضل حسين27115

قسم علوم الحياة- كلية التربية - جامعة سامراء 62.00احيائيهبة قصي عبدالكريم اسماعيل27116

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 74.71ادبيهبة محمد سليم سعيد27117

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.14احيائيهبة هاشم حقي حسن27118

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 68.14ادبيهبة وعد محمد سعيد27119

قسم التقنيات االلكترونية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 58.86تطبيقيهبة يوسف عطية زايد27120

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.57علميهبه اسامة علي فرج27121

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.71ادبيهبه اسماعيل خلف نجم27122

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 61.43ادبيهبه هللا صباح اسماعيل محمد27123

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86احيائيهبه اياد احمد محمد27124

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 93.86احيائيهبه أحمد عبد علي27125

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ميسان 61.71احيائيهبه ثائر زياره وذيح27126
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عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.14ادبيهبه جاسم داخل ظاهر27127

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.86احيائيهبه جاسم محمد حسن27128

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.14علميهبه جبار كاظم عبادي27129

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميهبه جبار محمد حسين27130

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيهبه حامد درج نايف27131

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 62.86ادبيهبه حسن عبدالهادي مخيف27132

قسم رياض االطفال- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 60.43تطبيقيهبه حسن عبدعلي جويد27133

قسم الخدمة االجتماعية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 63.71ادبيهبه حسن علي عبيد27134

قسم تقنيات المحاسبة- بعقوبة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 52.86ادبيهبه حسين علي حسين27135

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 79.29احيائيهبه حيدر حسن شمخي27136

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيهبه حيدر عبد الرضا مجيد27137

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.14ادبيهبه حيدر عبه حمود27138

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 58.71ادبيهبه خالد محمد خلف27139

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 67.00علميهبه خضير صويل مشكور27140

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29احيائيهبه راضي جبر ناصر27141

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 67.43احيائيهبه رحيم عرير منومس27142

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 59.14ادبيهبه رسول هاشم محمد27143

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 68.71ادبيهبه ريسان مسير السعدون27144

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 71.00تطبيقيهبه زهير دريول خنيفر27145

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 73.57ادبيهبه زهير عباس محمد27146

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.86احيائيهبه ساجد مالك زغير27147

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.43احيائيهبه سعد جسام عبد27148

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائيهبه سعد كامل عالوي27149

قسم التحسس النائي- كلية التحسس النائي والجيوفيزياء - جامعة الكرخ للعلوم 58.29تطبيقيهبه سالم خليل داود27150

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.14احيائيهبه سلمان مالك عبد الحسين27151

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.57احيائيهبه صباح نوري عباس27152

عام- كلية القانون - جامعة واسط 58.29ادبيهبه صبحي نوري كيفان27153

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 59.71تطبيقيهبه صبري لطيف داود27154

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 68.29ادبيهبه طه حمد علي27155

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.57ادبيهبه عبد االله يونس موسى27156

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 69.14علميهبه عبد االمير رهيف ذجر27157

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.57علميهبه عبد الجواد عضيب خضر27158

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميهبه عبداالمير حسين علي27159
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قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 64.29احيائيهبه عبدالجبار رمضان رشيد27160

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 74.00علميهبه عبدالحسن موزان حسن27161

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيهبه عبدالحسن موسى حسن27162

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.86ادبيهبه عبدالرضا حمود علي27163

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 61.71تطبيقيهبه عبدالكريم غضبان جبر27164

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 60.86ادبيهبه عبدالواحد علوان حمود27165

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 64.43تطبيقيهبه عدنان فارس راضي27166

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 94.00علميهبه عزيز جبار نايف27167

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 61.57ادبيهبه عصام حسين علي27168

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 62.43علميهبه عقيل زهير كاظم27169

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة الكوفة 71.43ادبيهبه عقيل مجيد حميد27170

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيهبه عالء ستار احمد27171

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43احيائيهبه عالء شاكر خطار27172

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.71تطبيقيهبه عالء عبدالزهره حبش27173

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 66.29ادبيهبه علي اسماعيل كاظم27174

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 62.71ادبيهبه علي زيدان فريس27175

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيهبه علي ستار حسن27176

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 54.57تطبيقيهبه علي عبد الساده حسين27177

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 82.14احيائيهبه علي كاظم حمد27178

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيهبه علي مكي حسين27179

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.00ادبيهبه عليوي كظيم غانم27180

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 73.14احيائيهبه عماد عباس يسر27181

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علميهبه عماد كاظم صيهود27182

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ذي قار 66.57احيائيهبه عواد نعيثل صجم27183

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميهبه فرحان مهاجر شلتاغ27184

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.29تطبيقيهبه فالح عبد الحسين كاظم27185

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14علميهبه قاسم عباس قدوري27186

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبيهبه كامل عيدان شديد27187

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 71.43ادبيهبه كامل نادر خضر27188

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 62.43ادبيهبه كريم عواد صالح27189

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 58.71ادبيهبه محسن عبدعلي مشتت27190

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 76.14علميهبه محمد جاسم صكر27191

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.71احيائيهبه محمد جبار وداعه27192
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.86تطبيقيهبه محمد صالح محمود27193

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.71احيائيهبه محمد عبدهللا لشه27194

قسم الفنون التشكيلية- كلية الفنون الجميلة - جامعة ديالى 60.71ادبيهبه محمود سلوم محمود27195

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 60.00احيائيهبه محمود عبد الحسن جويهل27196

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.57احيائيهبه مروان علي عزيز27197

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.86ادبيهبه مطر محسن عيال27198

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.29علميهبه مناف جيجي طه27199

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 76.14احيائيهبه مناف علي طاهر27200

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.43ادبيهبه ميثم عبدزيد عبدعلي27201

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 66.29ادبيهبه ناصر حسين سلمان27202

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.29احيائيهبه ناصر كريز سلمان27203

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 65.86ادبيهبه ناظم مطيع حمد27204

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71علميهبه نافع خزعل صالح27205

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.29احيائيهبه نايف عبدالرزاق علوان27206

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيهبه نبيل صبحي علوان27207

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 63.86احيائيهبه نظيف حبار مذخور27208

قسم التربية االسالمية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.71ادبيهبه نوري مذري ايدام27209

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيهبه هادي حسن علي27210

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 71.86ادبيهبه هاشم احمد متهوش27211

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 74.43علميهبه هاشم حسين كركوش27212

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00ادبيهبه هيثم كاظم كريم27213

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 69.57ادبيهجران جابر محمد لفته27214

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.86علميهجران حسين علي حسين27215

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.00احيائيهجران رمضان محمد عبد الحميد27216

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.57احيائيهجران طارق نعيم صالح27217

قسم اللغة العربية- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 60.14تطبيقيهجران عدنان جارح حمود27218

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيهجران علي عزيز كريم27219

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.29ادبيهجران علي الزم جبارة27220

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.43احيائيهجران غني جبار فرحان27221

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائيهجران محمد حسين عباس27222

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 58.00احيائيهدى احمد سعدي محمد27223

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 90.29احيائيهدى احمد طه قادر27224

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.00احيائيهدى احمد عيسى عزيز27225

866 من 825صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 69.29احيائيهدى احمد فشاخ حاشي27226

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.00احيائيهدى احمد كريم محمدعلي27227

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.57ادبيهدى احمد مصطاف محمد27228

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 67.71احيائيهدى اركان عبد القادر عبد الكاظم27229

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 60.71ادبيهدى اسعد احمد خميس27230

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 89.86احيائيهدى اسعد جبار زوير27231

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 71.29ادبيهدى اسعد جبار عبد الحسن27232

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 84.00علميهدى اسماعيل قاسم محمد27233

عام- كلية التمريض - جامعة المثنى 69.86علميهدى امجد حافظ عبد الرزاق27234

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 62.43احيائيهدى اميد محمد علي27235

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيهدى انعام حميد مجيد27236

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 65.29احيائيهدى انمار يوسف عبدالحق27237

قسم اللغة العربية- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.14ادبيهدى أياد أحمد سلمان27238

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.71علميهدى باسم كاظم سلمان27239

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 77.57احيائيهدى بدر ناصر يونس27240

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57تطبيقيهدى تورهان نامق اسماعيل27241

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86احيائيهدى توفيق داود سلمان27242

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.14احيائيهدى ثمين حسين عداد27243

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 86.57علميهدى جابر خلف جبر27244

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيهدى جاسم محمد احمد27245

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 72.57ادبيهدى جبار دولة خليفه27246

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 72.00احيائيهدى جبار سلطان ميمون27247

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.86احيائيهدى جليل زبون مبارك27248

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.57علميهدى جمال جهاد حسيب27249

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.14احيائيهدى جمعه مجبل عبدهللا27250

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 72.29تطبيقيهدى جواد احمد عبيد27251

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 58.57احيائيهدى جواد كاظم مسير27252

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 69.14احيائيهدى حاكم كاظم حسين27253

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.86علميهدى حامد حمود جاسم27254

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 84.00احيائيهدى حسن عودة بساس27255

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 69.71ادبيهدى حسين اسكندر اسماعيل27256

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.71علميهدى حسين اسماعيل عبدهللا27257

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.71احيائيهدى حسين خليل مهدي27258

866 من 826صفحة 
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 62.86ادبيهدى حسين سلمان حنون27259

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائيهدى حسين علي اسماعيل27260

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.14علميهدى حسين عمر مصطفى27261

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 89.14علميهدى حسين كطافه المي27262

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 67.14ادبيهدى حسين مزهر حنون27263

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 81.00علميهدى حمزه حليم جبر27264

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.14احيائيهدى حمزه كيطان موحي27265

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 58.57تطبيقيهدى حميد سعدون طلب27266

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 61.14ادبيهدى خالد خليف احمد27267

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.00تطبيقيهدى خالد كاظم غالي27268

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29علميهدى خضير عباس علوان27269

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.71علميهدى خليل ابراهيم احمد27270

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميهدى خليل أحمد باوي27271

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29علميهدى خليل عبد الستار محمود27272

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.29علميهدى داود سلمان خليفه27273

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.71احيائيهدى ذياب شعالن ماشي27274

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 90.14احيائيهدى رافع خلف حمد27275

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29علميهدى رأفت حيدر عبد الحسين27276

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 58.57احيائيهدى رزاق راهي وادي27277

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29احيائيهدى رزاق عبد هللا ابراهيم27278

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.14علميهدى رسول لطيف جبار27279

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.57علميهدى رضا جبير عبد27280

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 66.71ادبيهدى رضا كريم هاشم27281

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 65.43احيائيهدى رعد تركي امانه27282

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيهدى رعد جمعه عبد الهادي27283

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيهدى رعد عبيد عويد27284

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 94.00احيائيهدى رعد وحيد خطاب27285

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 64.00احيائيهدى زهير محمد لفته27286

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية - جامعة سامراء 91.00علميهدى سالم صالح حسن27287

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.29احيائيهدى ساهي فيصل عبود27288

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 61.57ادبيهدى ستار محمود فريح27289

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.86احيائيهدى سرحان اسكندر محمد علي27290

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 86.14احيائيهدى سعد محمد عبد27291

866 من 827صفحة 
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قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 61.43تطبيقيهدى سعد مرعي حسن27292

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائيهدى سعيد جبر محمد27293

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.29ادبيهدى شعيب صالح مهدي27294

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 64.71علميهدى صادق جعفر حبش27295

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 73.71تطبيقيهدى صادق مزهر ثامر27296

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.71علميهدى صالح عباس علي27297

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.57احيائيهدى ضياء كاظم عبد هللا27298

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيهدى طالب راشد خلف27299

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 76.57علميهدى طالب محسن هداد27300

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.29احيائيهدى طالل مهدي محمد حسون27301

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.57احيائيهدى طه احمد محمد27302

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 59.43علميهدى عادل اسماعيل محمد27303

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 75.00احيائيهدى عادل فالح فاضل27304

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.00ادبيهدى عامر احمد عبد27305

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيهدى عامر صالح عبدالحسين27306

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائيهدى عامر عبد االمير عبد الحسين27307

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.14احيائيهدى عائد غني جواد27308

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 76.43احيائيهدى عباس زبير عباس27309

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.29علميهدى عباس عاصف علوان27310

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 74.00علميهدى عبد الجبار درويش رضا27311

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.43علميهدى عبد الجليل مزعل بنيان27312

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 61.29ادبيهدى عبد الحسن خلف اسماعيل27313

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.14احيائيهدى عبد الحسين حميد عبد27314

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.43علميهدى عبد الرزاق باقر عبد الحسين27315

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.00ادبيهدى عبد الرزاق فاخر عباس27316

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 74.86ادبيهدى عبد الرضا خضير جبل27317

قسم الدراسات القرانية- كلية العلوم االسالمية - جامعة كربالء 58.71تطبيقيهدى عبد الشهيد مهلهل عبد الحسن27318

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبيهدى عبد الكاظم عباس حنون27319

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.71ادبيهدى عبد الكريم عزيز داود27320

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 72.43احيائيهدى عبد هللا جواد كاظم27321

قسم تقنيات المحاسبة- رميثة /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 55.57ادبيهدى عبد المنعم كاظم عباس27322

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14احيائيهدى عبد علي داخل عبادي27323

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 76.29ادبيهدى عبد كاظم وادي27324

866 من 828صفحة 
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 68.00تطبيقيهدى عبدالحسين جري فنجان27325

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.86تطبيقيهدى عبدالحمزة منصور ذياب27326

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.00ادبيهدى عبدالزهره حبيب مشكور27327

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.86علميهدى عبدالساده عبدالخضر حسن27328

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.86احيائيهدى عبدالستار عبدالكريم قاسم27329

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 84.43احيائيهدى عبدالقادر محمود شاكر27330

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29علميهدى عبدالكريم حسين عبد27331

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 80.57احيائيهدى عبدهللا خشمان حسين27332

عام- كلية التمريض - جامعة الكوفة 84.71احيائيهدى عبدهللا رزاق عبدالرضا27333

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيهدى عدنان طاهر احمد27334

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 65.29احيائيهدى عدنان عوده خلف27335

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.57علميهدى عصام عيسى حسين27336

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 67.57احيائيهدى عالء الدين محمد علي مهدي27337

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.29احيائيهدى علي بدر كريم27338

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.86احيائيهدى علي حسن ناصر27339

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 63.57تطبيقيهدى علي خلف مراد27340

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.14علميهدى علي عبد الحسين وزير27341

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 67.14تطبيقيهدى علي كريم حميدي27342

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 63.57ادبيهدى علي مهدي صالح27343

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.00تطبيقيهدى عماد عبد الحسين عباس27344

قسم اللغة العربية- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 59.86ادبيهدى عماد عبد علي درويش27345

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.14علميهدى عمار حسين علي27346

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 70.57ادبيهدى عمران فرمان محمد27347

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 68.71ادبيهدى عيسى حسن علي27348

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 59.86ادبيهدى عيسى محارب عامر27349

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 86.86احيائيهدى غازي جميل مزهر27350

قسم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.71ادبيهدى غانم مصطفى عبدهللا27351

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 62.00احيائيهدى فاروق عبدالكريم فارس27352

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائيهدى فاضل جاسم متعب27353

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 64.00احيائيهدى فاضل حاجم سلطان27354

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 77.29ادبيهدى فاضل عبدعلي حسن27355

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 73.86ادبيهدى فاضل محمد عبدهللا27356

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 60.14ادبيهدى فاضل نجم عبيد27357

866 من 829صفحة 
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قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.57ادبيهدى فؤاد فليح حسن27358

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بابل 67.14احيائيهدى قاسم حسن كاظم27359

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 58.43ادبيهدى قاسم حمزه محيسن27360

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.57ادبيهدى قاسم نعمه فحامه27361

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.00احيائيهدى قيس عبد الرضا شعالن27362

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 75.29احيائيهدى قيس يحيى معن27363

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 65.71احيائيهدى كدر مرود والي27364

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيهدى كريم محمد غالم27365

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.57احيائيهدى كمال جالل فقي احمد27366

قسم علوم القران والتربية االسالمية- الشطرة /كلية التربية للبنات- جامعة ذي قار 59.29ادبيهدى لفته عطيه عبدهللا27367

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 72.57احيائيهدى ليث حميد ياسين27368

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.57احيائيهدى ماجد هاشم مجيد27369

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.29احيائيهدى محسن جعفر زبون27370

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 58.00ادبيهدى محسن لعيبي جاسم27371

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علميهدى محمد جاسم محمد27372

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 74.57علميهدى محمد جواد علي27373

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 55.57تطبيقيهدى محمد جواد كاظم27374

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43احيائيهدى محمد حسين علوان27375

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 61.14علميهدى محمد راضي جوهر27376

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 52.57ادبيهدى محمد سالم خلف27377

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 71.57احيائيهدى محمد شطاوي عبدهللا27378

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.71علميهدى محمد عباس فرحان27379

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86علميهدى محمد عبد هللا عباس27380

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.43ادبيهدى محمد عبدالقادر محمد27381

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 64.29احيائيهدى محمد عبدهللا عبد27382

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.00احيائيهدى محمد عبدالوهاب جاسم27383

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.29علميهدى محمد هاشم حسن27384

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.57احيائيهدى محمدعلي خضر قلي27385

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57علميهدى محمود محمد عبداللطيف27386

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائيهدى مسلم مدلول كزار27387

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.71احيائيهدى مظلوم علي هاشم27388

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كربالء 63.00تطبيقيهدى مكي نجم عبد27389

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة البصرة 66.14احيائيهدى منتظر عوده عبد الصاحب27390
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 70.14ادبيهدى منذر عبدالحسين محمد27391

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 58.00ادبيهدى منصور وحيد كاظم27392

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 92.43احيائيهدى مهند سالم غضبان27393

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيهدى مؤيد جواد كاظم27394

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 66.71ادبيهدى ميثاق نور حميد27395

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 65.29ادبيهدى ناصر عبد الحسين صادق27396

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.00احيائيهدى نجدت حسين حسن27397

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00احيائيهدى نجدت قاسم حيدر27398

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 73.57علميهدى نجف حسين قنبر27399

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.57احيائيهدى نعيم راضي يلوي27400

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 77.14احيائيهدى نوري محسن حبيب27401

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 64.43احيائيهدى نوري محمدصادق باقر27402

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 61.71ادبيهدى نوزاد حسن صابر27403

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 61.57تطبيقيهدى نوزاد قادر امين27404

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 61.00ادبيهدى هادي زاير ناصر27405

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.00احيائيهدى هادي عبد شمخي27406

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 77.29احيائيهدى هادي فزع كركز27407

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.57احيائيهدى هادي نجم علي27408

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 63.43تطبيقيهدى هاشم سعيد عاشور27409

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.29احيائيهدى وجدي حسين حمد27410

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.14ادبيهدى وسام جاسم خالد27411

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.71احيائيهدى وعدهللا اسماعيل موسى27412

قسم تقنيات التمريض- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيهدى والء خيري مزهر27413

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00علميهدى وليد شغاتي هاشم27414

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.71احيائيهدى وليد عمران محمد27415

قسم الخط والزخرفة- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 64.57علميهدى وليد كاظم طاهر27416

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 68.00ادبيهدى ياس خلف زيدان27417

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 70.00ادبيهدير احمد كريم عيسى27418

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيهدير برع كريم كاظم27419

قسم تقنيات ادارة المكتب- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.00تطبيقيهدير ثائر حارث عباس27420

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 66.57احيائيهدير حسين عوده علي27421

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.86علميهدير رائد باقر كنهور27422

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 64.00تطبيقيهدير رحيم خضر حمود27423
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قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 65.00علميهدير رعد مطشر عباس27424

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 73.43ادبيهدير رياض شفيق اسماعيل27425

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 64.71ادبيهدير زهير مصطفى امين27426

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 61.86ادبيهدير سالم طامي عليوي27427

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43علميهدير صادق جعفر عبدهللا27428

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 86.14علميهدير صباح رحيم جبار27429

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 70.86علميهدير علي كريم عبد هللا27430

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيهدير علي ناصر حسين27431

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.86احيائيهدير عماد جاسم مطر27432

قسم الكيمياء- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 62.86احيائيهدير عماد كاظم محسن27433

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86علميهدير كاوه عباس محمد27434

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.71ادبيهدير محمد عماش عبدهللا27435

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة بابل 73.43علميهدير محمود شاكر جابر27436

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 79.29تطبيقيهدير نضال حسين علي27437

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.00ادبيهديل ابراهيم عبدهللا حسين27438

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 60.14احيائيهديل احمد جاسم محمد27439

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 66.43احيائيهديل احمد سلمان صالح27440

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 73.00احيائيهديل اكرم نافع عباس27441

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.14ادبيهديل ايوب حياوي علي27442

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.43تطبيقيهديل بحلوك شاكر مهدي27443

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.71علميهديل بلو صحن ساجت27444

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 73.86احيائيهديل تحسين عالوي حسون27445

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86علميهديل تركي حمود صالح27446

قسم نظم المعلومات الحاسوبية- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 62.57تطبيقيهديل جواد احمد حسين27447

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 64.86علميهديل جواد شنو مظلوم27448

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.71ادبيهديل حارث عبداالمير حسن27449

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29علميهديل حسن جبار علوان27450

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 58.43تطبيقيهديل حسين عبد بكال27451

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.29احيائيهديل حسين كاظم حسن27452

قسم طرق تدريس القران والتربية االسالمية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.71ادبيهديل حسين الزم جبر27453

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.71احيائيهديل حميد عبدالرزاق حسين27454

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 68.00ادبيهديل حيدر سعدون مجيد27455

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 66.14ادبيهديل خالد هالل عوض27456
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قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.86ادبيهديل خضير عباس محمد27457

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 63.57ادبيهديل خميس سليمان مشعان27458

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 82.43احيائيهديل داود سالم احمد27459

قسم الليزر- هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية - الجامعة التكنولوجية 69.00تطبيقيهديل دريد علي وهيب27460

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.71علميهديل سالم جاسم حلو27461

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.57تطبيقيهديل ستار جابر كزار27462

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 92.71علميهديل ستار شبوط شريدة27463

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.29تطبيقيهديل سعد ناجي حمودي27464

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 73.43احيائيهديل سعيد حميد كاظم27465

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة المثنى 59.29احيائيهديل سلمان جبير كويني27466

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.43احيائيهديل سليم عفات فوار27467

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.43احيائيهديل سهيل عبد خلف27468

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 60.86ادبيهديل شاكر محمود عباس27469

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.71علميهديل شاكر منصور احمد27470

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 59.71ادبيهديل شفيق حمادي كاطع27471

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.71احيائيهديل صادق كامل جبر27472

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 60.29احيائيهديل صباح نوري نعمه27473

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.00ادبيهديل صالح خليل مصطفى27474

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.29ادبيهديل عامر زكي علي27475

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 63.14ادبيهديل عبد الحميد فيصل كاظم27476

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 56.57ادبيهديل عبد الستار عبد الجبار علي27477

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.57علميهديل عبد الكريم انور هادي27478

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.86علميهديل عبد هللا بدر محمد27479

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14علميهديل عبد الهادي حسان عليوي27480

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.29تطبيقيهديل عبد حسين عباس27481

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 62.29ادبيهديل عبدالرزاق سالم احمد27482

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.57تطبيقيهديل عبدالصاحب طريخم ضرس27483

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.29احيائيهديل عبدالكريم نجم حسن27484

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 64.86ادبيهديل عبدالكريم ياسر عوجان27485

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57علميهديل عبدهللا فالح حسن27486

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 60.29ادبيهديل عالء حسين حسن27487

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 61.71تطبيقيهديل عالء كاظم عبد27488

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - جامعة ديالى 59.14ادبيهديل علوان مغير محمود27489

866 من 833صفحة 
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيهديل علي احمد عبد27490

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.29علميهديل علي حسين علي27491

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائيهديل علي حمد علوان27492

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.71احيائيهديل علي سالم جابر27493

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 85.29ادبيهديل عماد خزعل نجم الدين27494

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 63.86احيائيهديل عماد محمد داود27495

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 67.29احيائيهديل عماد يوسف كريم27496

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 64.57احيائيهديل غالب علي عجيل27497

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائيهديل فرج محمد اضحيوي27498

قسم التفسير- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 72.71ادبيهديل فيصل ناجي سلوم27499

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.86علميهديل قاسم يبير موسى27500

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 62.29ادبيهديل قيس عبد عواد27501

قسم علوم القران والتربية االسالمية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 65.57ادبيهديل كاظم غريب فياض27502

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.86ادبيهديل كريم نعيم كاطع27503

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيهديل ماجد مزهر محمد27504

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.29علميهديل مالك حاجم كاظم27505

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائيهديل مالك عباس علوان27506

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 77.57احيائيهديل ماهر مجيد مهوس27507

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 58.43تطبيقيهديل مجيد نعيم صبر27508

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57احيائيهديل محسن حسين كتان27509

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.57ادبيهديل محمد فرحان حبيب27510

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 66.86علميهديل محمد كاظم عبد27511

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 64.14احيائيهديل محمد ناجي علوان27512

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.29احيائيهديل مراد شنان كشيش27513

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيهديل مكي كامل منصور27514

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 73.14علميهديل موفق عزيز مال هللا27515

قسم اللغة العربية- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 58.14احيائيهديل نصر عبد صالح27516

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 62.57ادبيهديل نعيم ياسر طاهر27517

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.71ادبيهديل هاشم رزيج صبر27518

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 59.71تطبيقيهديل هاشم عبيد هادي27519

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.71ادبيهديل هاشم عزيز كاظم27520

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43احيائيهديل هاشم محمود ابراهيم27521

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 60.43تطبيقيهديل هاشم ناصر كاظم27522

866 من 834صفحة 
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قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.43تطبيقيهديل هاني سالم عمر27523

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.00ادبيهديل هشام عزيز كاظم27524

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 63.43تطبيقيهديل هيثم كاظم صبي27525

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 64.86ادبيهديه صالح عبدالرسول عباس27526

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.57ادبيهديه طلعت شمس الدين همزه27527

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 82.57تطبيقيهديه كاظم فياض رهيج27528

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 82.57احيائيهذال ابراهيم جاسم حسين27529

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 72.71احيائيهذال طالب فرج خلف27530

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 61.29تطبيقيهريم هاشم محمدشريف محمد27531

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 65.43احيائيهزاع علي عبد ابراهيم27532

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائيهزاع مالك جازع عوده27533

عام- كلية القانون - جامعة سومر 73.29ادبيهشام تركي خضير عوده27534

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 63.14ادبيهشام جاسم محمد خليفة27535

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.86علميهشام حامد محمود حمدان27536

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 61.57تطبيقيهشام حميد عامر بريس27537

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 59.29علميهشام سالم عناد حامد27538

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 79.00تطبيقيهشام سامي اكريم حسون27539

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 74.43احيائيهشام سعيد صويح بنون27540

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.00علميهشام عبد الواحد حسين لطيف27541

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 64.43تطبيقيهشام عالء عبدالحسين عناد27542

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.57تطبيقيهشام علي بادي مزيعل27543

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.43علميهشام فاضل عكاب جابر27544

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائيهشام كامل داود باني27545

قسم ادارة انظمة المعلوماتية- كلية معلوماتية االعمال - جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 62.71علميهشام محمد مرتضى محي27546

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.43احيائيهشام محمد مطلك حماد27547

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.14تطبيقيهشام محمود ابراهيم حمادي27548

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 62.14ادبيهشام مرسال هاشم محمد27549

قسم تقنيات المحاسبة- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 56.71ادبيهشام مصطفى سليمان رزيك27550

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 60.29علميهشام نزار محمود هزاع27551

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائيهضاب عبد هللا عواد نعمه27552

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.86احيائيهال وعد هللا ابراهيم عثمان27553

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.43ادبيهالله جليل محمد صالح عزيز27554

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.71احيائيهمام احمد خليل منخي27555

866 من 835صفحة 
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قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 62.86تطبيقيهمام احمد محمود مجباس27556

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 76.57احيائيهمام اكرم عبدهللا حسين27557

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57احيائيهمام جبار حميد حامد27558

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 72.57علميهمام حمادي وطبان حماد27559

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.00ادبيهمام حمدان اسماعيل خلف27560

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية- كلية هندسة المواد - جامعة بابل 75.43تطبيقيهمام حميد حسين علوان27561

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 62.00ادبيهمام رائد عبد المجيد عبد الساده27562

عام- كلية القانون - جامعة بابل 59.57تطبيقيهمام رياض سعيد زباله27563

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.29ادبيهمام زهير مهنه لوفه27564

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 68.00تطبيقيهمام سالم مشكور محمود27565

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائيهمام سلوان محمود بريس27566

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيهمام صباح محمد خلف27567

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.57تطبيقيهمام عبدالرحيم حسن حمادي27568

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.00احيائيهمام عبدالقادر عمر نجم27569

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 58.29ادبيهمام علي خالص حسن27570

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 64.71احيائيهمام علي شاكر علي27571

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة القادسية 63.86ادبيهمام عماد حنويت عطيوي27572

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة سامراء 58.71تطبيقيهمام لؤي احمد طالب27573

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 76.29علميهمام مجيد حسن عليوي27574

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.57احيائيهمام محسن ماضي فاضل27575

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.00ادبيهمام محمد فيصل هادي27576

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 60.57تطبيقيهمسة عز كاظم عبود27577

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 75.14تطبيقيهمسة هيثم كامل عبدالحسين27578

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.71احيائيهمسه امين رحيم جاسم27579

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 62.00ادبيهمسه كاطع جبار عبدهللا27580

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.57احيائيهمسه محمد عبدالمحسن عبدالجبار27581

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 63.43تطبيقيهناء جابر وهيب مزبان27582

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 58.71ادبيهناء جبار ابراهيم جادر27583

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.29تطبيقيهناء جواد كاظم خرباط27584

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.86تطبيقيهناء حسين خضير قاسم27585

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 72.71احيائيهناء خلف احمد رجب27586

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 75.29احيائيهناء دحام فتحي عبدهللا27587

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 62.71ادبيهناء صابر غانم ثجيل27588
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قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميهناء عبدالمنعم مصطفى بكر27589

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة تكريت 64.29تطبيقيهناء عالء وسمي احميد27590

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.00احيائيهناء غازي عيادة صباح27591

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14تطبيقيهناء كاظم فاتح قادر27592

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ديالى 58.86علميهناء محسن علوان حربي27593

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.71علميهناء مهدي حسين غضيب27594

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 78.00احيائيهناء يونس عبدهللا حسين27595

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 72.57علميهنادي شاكر عبد كاظم27596

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 64.00احيائيهنادي عبدهللا ابراهيم منخي27597

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 65.71احيائيهنادي علي شمخي جبر27598

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 60.86تطبيقيهنادي كاظم عبد الصاحب جبار27599

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 61.14تطبيقيهنادي مبارك عطيه زنيهر27600

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 91.29علميهنادي وعد خيرهللا عودة27601

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة سامراء 62.00تطبيقيهند احمد حميد عطوان27602

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 75.14ادبيهند اياد عبد الجبار عبد اللطيف27603

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.14احيائيهند ثامر مدلول احمد27604

قسم علوم الحياة- القرنة /كلية التربية- جامعة البصرة 59.00تطبيقيهند جهاد سعد محمد27605

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.14علميهند جواد كريدي كنداوي27606

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 58.14احيائيهند خليل ثامر حسين27607

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.86احيائيهند رفعت عبد الكريم حازم27608

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 80.43احيائيهند سامي حمود محمد27609

قسم الجغرافية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 61.43ادبيهند سهيل سبع حميد27610

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميهند طارق سلمان جواد27611

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 65.86علميهند عبد حسين احمد27612

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيهند عبدالحكيم عمر علي27613

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 59.57احيائيهند عبدالهادي عبيد حمد27614

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 59.14ادبيهند عدنان محسن علي27615

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 78.00علميهند علوان حمدي اسماعيل27616

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 62.43ادبيهند علي اكرم غانم27617

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.57احيائيهند عماد مصلح مصطفى27618

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 67.57احيائيهند عمار عالوي مطر27619

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 65.43ادبيهند عيدان عفلوك محمد27620

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.86علميهند فارس حمدان محمد27621
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.86احيائيهند فاضل مظهور كاظم27622

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة بابل 78.29ادبيهند فالح عبدهللا عبيد27623

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.43علميهند قاسم محمد رزوقي27624

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 74.57ادبيهند كاظم حمزه حسين27625

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 60.29ادبيهند كريم شاكر مجلي27626

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 61.29ادبيهند محمد رسول علي27627

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 78.43احيائيهند مشعان رميض حماده27628

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 75.14ادبيهند مهند محمود محمد27629

قسم اللغة العربية- القائم /كلية التربية- جامعة االنبار 58.29ادبيهند ناجي صالح حسين27630

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71احيائيهند ناجي غالب طوفان27631

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.29ادبيهند ناظم فرحان حسين27632

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 75.71علميهند نزار عبد الرسول عيسى27633

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 65.29علميهند ياسين وهيب صالح27634

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.29ادبيهندرين عبدالغفور فرج عبدهللا27635

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 74.43احيائيهنى موفق سعيد احمد27636

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 50.86احيائيهه تاو زياد نوري رسول27637

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 80.86تطبيقيهه ريم امين خورشيد امين27638

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 66.57احيائيهه زار اميد سعدهللا بكر27639

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 60.00علميهه زين تحسين محمد صالح27640

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.00احيائيهه ستى فرهاد نجم الدين طيب27641

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 80.43علميهه نار جبار جوهر عزيز27642

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 57.43ادبيهوازن عبدهللا عبداللطيف محمود27643

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علميهوازن محمد حتروش عليان27644

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 69.86تطبيقيهواس احمد محمود خلف27645

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86احيائيهوراز علي رشيد علي27646

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 82.57احيائيهوزان طارق مجيد رضا27647

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 63.00علميهوزان كاكه امين سليمان محمد27648

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.86تطبيقيهوشنك باخوان سعيد امين27649

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 60.43ادبيهوشيار رشاد فاتح عبد هللا27650

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.50علميهونالين ازاد عبدال كريت خضر27651

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.00علميهونر رشيد علي امين27652

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 67.29علميهونر عبد الخالق خالد ولي27653

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.14علميهونر نجم الدين نوري كريم27654
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قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71علميهونيار حكيم رحيم وادي27655

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 68.71ادبيهويدا علي عبداالمير حسين27656

قسم السيراميك ومواد البناء- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 87.67علميهويدة ابراهيم احمد ياسين27657

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.86ادبيهيا تحسين اسماعيل عبدالسالم27658

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.14علميهيا حازم محمد محمد27659

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 61.14احيائيهيا فاروق رجب حمود27660

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 61.71ادبيهيا فؤاد ضياء مبارك27661

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيهيام امير هاشم رحيم الدين27662

قسم التأريخ- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 60.29ادبيهيام أمين شعيوط عبود27663

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 70.57ادبيهيام جميل محمد فاضل27664

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.86احيائيهيام جواد امير راشد27665

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14علميهيام حاتم حمودي مطر27666

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 73.14احيائيهيام حامد حميد كاظم27667

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.14احيائيهيام حسن شواش اليذ27668

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.43ادبيهيام عباس حسين الساري27669

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة الكوفة 75.14علميهيام عالء كامل سلمان27670

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 66.14علميهيام علي حبيب محيبس27671

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 65.43احيائيهيام ممدوح ناصر ممدوح27672

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 67.29احيائيهيبت ستار ابراهيم داخل27673

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.43احيائيهيثم احسان جاسم علي27674

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.71علميهيثم احمد تركي عبدهللا27675

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 77.71تطبيقيهيثم احمد سلطان احمد27676

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00احيائيهيثم احمد سليمان عباس27677

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.29ادبيهيثم ثامر حسون عليوي27678

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86علميهيثم جابر علوان عباس27679

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86احيائيهيثم حمزة علي سلطان27680

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 62.57ادبيهيثم حمزه رشيد محمد27681

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.43ادبيهيثم سهيل ثامر عباس27682

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.29احيائيهيثم صاحب وادي اسماعيل27683

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 68.29علميهيثم صالح عبدهللا عبود27684

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 70.14علميهيثم عادل نايف سالم27685

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 60.29تطبيقيهيثم عامر زويد محمد27686

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كركوك 60.71تطبيقيهيثم علي نجم عبدهللا27687

866 من 839صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86ادبيهيثم عماد رحمان علي27688

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00علميهيثم عمادالدين عبداالمير محمد27689

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 75.00ادبيهيثم غانم جبر بندر27690

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 64.29علميهيثم فاروق صالح فضيل27691

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 77.14ادبيهيثم فاضل جاسم محمد27692

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 60.71تطبيقيهيثم فياض نزهان حجاب27693

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.86ادبيهيثم قاسم احمد عمر27694

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.29احيائيهيثم قاسم ندى وزاي27695

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 62.00ادبيهيثم كاظم غالي حسن27696

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائيهيثم لطيف كامل هليل27697

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيهيثم متعب كريم كيطان27698

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 59.00علميهيثم محمود شهاب احمد27699

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيهيثم نجمان خالد علي27700

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.71تطبيقيهيجاء سلمان عوده علي27701

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 58.57احيائيهيدي ازاد كاكل حميد27702

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 80.14علميهيدي اكبر رشيد صالح27703

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.57احيائيهيرو رشيد محمدعلي امين27704

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 65.29ادبيهيرو طارق عزالدين ستار27705

قسم تقنيات االدارة القانونية- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.86ادبيهيرو على عثمان على27706

قسم االحصاء- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 63.00علميهيرو فاتح غفور حسن27707

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة سومر 73.29احيائيهيفا عبد العالي رسول سلمان27708

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 72.57ادبيهيفاء جابر مسير هويدي27709

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كربالء 65.08تطبيقيهيفاء جبار عبيد سريبت27710

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.29تطبيقيهيفاء حسين وحيد طريف27711

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة الكوفة 61.71تطبيقيهيفاء خضير عبد العباس عيدان27712

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 73.00ادبيهيفاء رياض هادي شريف27713

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيهيفاء سعد محمود خلف27714

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 81.14احيائيهيفاء عبداالمير حسين عبدهللا27715

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.71احيائيهيفاء غالب شاكر بحيت27716

قسم تقنيات المحاسبة- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 55.71ادبيهيفاء فهد فليح حسن27717

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 71.43احيائيهيفاء محمد عبد حميد27718

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 68.29احيائيهيفاء نشات محمد رحيم27719

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 92.86احيائيهيفان عبد الجبار رحيم جاري محمد27720
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قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 68.57احيائيهيفر ابراهيم سعيد محمد27721

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 71.33ادبيهيالن ازاد عبدال كريت خضر27722

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 71.86ادبيهيالن خليل زيدان خلف27723

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 84.14علميهيالن طه نجم عبدهللا27724

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.43تطبيقيهيالن يونس طه محمد27725

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 59.29علميهيلين رياض عبد الواهب بكر27726

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.57علميهيلين عبدالمطلب كاطع عبد27727

قسم التربية الخاصة- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.71تطبيقيهيلين قاسم مهدي خلفي27728

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.29احيائيهيلين مريوان سعيد عبدهللا27729

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.57ادبيهيمن برزان خورشيد سعيد27730

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 81.43تطبيقيهيمن خالد موسى محمد27731

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.29ادبيهيمن صالح محمد رحيم27732

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 70.00ادبيهيمن كريم علي مجيد27733

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 67.14ادبيهيوا صالح محمد رحيم27734

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 72.00علميهيوا محمد قادر كاكل27735

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة الكوفة 59.71تطبيقيواثق حسن سلطان حسن27736

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.14تطبيقيواثق طه حسن حمد27737

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 65.29علميواثق عايد طلب نصار27738

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 65.86تطبيقيواثق علي عطوان مجبل27739

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.57احيائيواثق محمد حمزه حيال27740

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 74.00تطبيقيواثق نجم عبد الواحد ايوب27741

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 83.57تطبيقيواثق يوسف عباس طالل27742

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00علميواجده محمد غني حمزة27743

قسم الكهرباء- الهندسة الكهربائية - الجامعة التكنولوجية 71.43علميوارث عدنان جبار عباس27744

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.71علميوالي مجيد كاظم حسين27745

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 87.14احيائيوائل حاتم خماط زامل27746

قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.29تطبيقيوائل خالد خضير سلمان27747

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86تطبيقيوائل سعد شاكر عبد27748

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.43علميوائل عبداالمام ناصر دايش27749

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة القادسية 72.71علميوائل عبدالرزاق باقر جاسم27750

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.86علميوائل عبدهللا حسين فرج27751

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 84.43احيائيوائل علي محسن توفيق27752

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 70.29علميوائل محمد شاكر محمود27753
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قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الفلوجة 59.57ادبيوائل محمد عبد عباس27754

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86احيائيوائل محمد موسى مطلك27755

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.86احيائيوائل مزهر محمد فرحان27756

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86تطبيقيوائل وحيد عقال ضمد27757

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 63.43ادبيوجدان اسماعيل عبد عطاهللا27758

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 79.29احيائيوجدان بلبول هليل كاطع27759

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 76.57ادبيوجدان جابر عكيد رحم27760

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.29احيائيوجدان جعفر محسن فهد27761

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 72.00احيائيوجدان حمودي شدهان مطيلب27762

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.86علميوجدان خالد جوحي طاهر27763

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00علميوجدان رضا سليم حسن27764

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 64.71ادبيوجدان صادق حامد كمر27765

قسم اللغة العربية- كلية التربية - جامعة ميسان 61.00ادبيوجدان صبيح محمد جاسم27766

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 64.86ادبيوجدان عدنان هذال احمد27767

عام- كلية القانون - جامعة سومر 66.17علميوجدان عكار علي صبيح27768

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 90.00احيائيوجدان علي رحم برهي27769

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 62.29احيائيوجدان غني علي عوده27770

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00علميوجدان فهد جاسم مهدي27771

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.14احيائيوجدان قاسم راضي كاظم27772

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 77.43ادبيوجدان محمد عايد ازهمك27773

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 57.57ادبيوجدان محمد علي عبدالرضا27774

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 88.57احيائيوجدان ناجي حسن فراك27775

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميوجدان نجم عبد كاطع27776

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.43احيائيوجيه صبار جاسم محمد27777

قسم تقنيات صحة المجتمع- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.00احيائيود جاسب جباره علوان27778

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 75.29احيائيود سعيد صبار جليد27779

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 73.86احيائيود مثنى عبدالوهاب عبدالرزاق27780

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.29ادبيود محمد عبدالرحمن اسماعيل27781

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 63.86تطبيقيوداد خورشيد كريم احمد27782

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.29علميوداد هاشم نجم عبدهللا27783

قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.14ادبيودق انمار ياسين عبد العزيز27784

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.00احيائيودق قاسم زاير دوحي27785

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.86احيائيودق كامل جبر زامل27786

866 من 842صفحة 



قسم الحاسبة 2019-2020للسنة الدراسية  (القناة العامة)نتائج القبول لطلبة الدراسة المسائية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة واسط 58.14ادبيوديان حميد فالح شناوه27787

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 58.00ادبيوديان عبد محيل شمخي27788

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة تكريت 58.43ادبيوديان عدنان شهد عافص27789

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 58.71احيائيوديان علي احمد نايف27790

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.71تطبيقيوديان فوزي نوري عبد حسان27791

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 70.86ادبيوديان قيس احمد محمد27792

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 74.57احيائيوديان كاظم راشد جبر27793

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.29ادبيوديان محمد حسن رمح27794

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.00احيائيوردة سداد وداد محمد27795

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 74.57ادبيورده كامل حسن احمد27796

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 90.86احيائيورقاء أحمد هالل عبدالغني27797

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.57تطبيقيورقاء ساجد عطوان ابراهيم27798

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.57ادبيورقاء علي جاسم حمودي27799

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 61.86احيائيورود احمد ناظم رضا27800

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.71علميورود تحسين حسين علي27801

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة القادسية 68.00احيائيورود حسن فشالن صافي27802

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بابل 77.14ادبيورود رحيم محمد مجيد27803

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.86علميورود سالم عبيد سلوم27804

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.71احيائيورود عادل عبداللطيف احمد27805

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة الكوفة 70.29علميورود عباس عبد الستار حسن27806

قسم رياض االطفال- كلية التربية االساسية - جامعة الكوفة 58.00ادبيورود عبد الرزاق مهدي اسماعيل27807

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.86علميورود علي انور حمودي27808

قسم علوم الحياة- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.71احيائيورود عمر خلف محمود27809

قسم علوم القران والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - الجامعة العراقية 70.29ادبيورود فالح جاسم ذيب27810

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 70.14ادبيورود كاظم شواي بداي27811

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.14احيائيورود كريم ادعير محمد27812

قسم التأريخ- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 59.14ادبيورود محسن علي جواد27813

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 85.29احيائيورود محمد علي كاطع27814

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 67.43احيائيورود منذر سالم عبداالمير27815

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائيورود منصور محمد غريب27816

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 62.29ادبيورود هشام محمد مسافر27817

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 58.86علميوريا عبدالرحمن محمد حسن27818

قسم التقنيات الكهربائية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 59.43تطبيقيوسام امجد حمد رمضان27819
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معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 60.00تطبيقيوسام امجد كاظم ربيع27820

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.00ادبيوسام جالل حسين رضا27821

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 63.86ادبيوسام جمال يحيى علي27822

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.29ادبيوسام حازم احمد محمد27823

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة البصرة 60.43ادبيوسام حبيب سلمان مهنى27824

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 73.29علميوسام حسن عبود علي27825

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.86علميوسام حسين علي فرحان27826

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 73.29ادبيوسام حمد خليل عباس27827

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 86.00علميوسام حنون علوان عواد27828

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.14احيائيوسام حيدر حمودي عبد27829

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 68.86ادبيوسام حيدر عيسى محمد27830

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.29احيائيوسام خضر حسين علي27831

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 65.86تطبيقيوسام خليل حسن عبدي27832

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 59.71احيائيوسام خليل يوسف عياف27833

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.71تطبيقيوسام ربيع منادي حريجه27834

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 62.29تطبيقيوسام رحيم جلوب بوهان27835

قسم علوم القران- كلية العلوم االسالمية - جامعة بابل 59.57ادبيوسام رزاق كطران علي27836

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 68.86احيائيوسام رياض فرحان عبداالمير27837

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 58.29احيائيوسام سالم عبيد عبدان27838

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 66.29ادبيوسام سالم محمد علي27839

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.86احيائيوسام سعيد ذياب عالوي27840

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 66.43ادبيوسام سعيد عطا هللا جالب27841

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 65.43ادبيوسام سليمان حمد خلف27842

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 62.00تطبيقيوسام شيحان يوسف ساجت27843

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 66.57علميوسام طاهر هارف مهاوي27844

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 64.71تطبيقيوسام عادل كاظم مري27845

قسم تقنيات المحاسبة- العمارة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 54.00ادبيوسام عارف شبل عيسى27846

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 57.14ادبيوسام عبد الرزاق طالب عبد27847

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 65.71تطبيقيوسام عبد حمد نصار27848

قسم علوم الحياة- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 58.29احيائيوسام عبدالسالم محمد محمود27849

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 60.14تطبيقيوسام عبدالكريم احمد علي27850

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - جامعة كركوك 60.71تطبيقيوسام عبدهللا صالح عبدهللا27851

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة الكوفة 58.57احيائيوسام عدنان عايد راضي27852
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قسم التقنيات االحيائية- كلية العلوم - جامعة بغداد 70.57احيائيوسام عالء محمد ياسين27853

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 61.00تطبيقيوسام علي خلف عبيد27854

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية- البصرة /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الجنوبية 68.00تطبيقيوسام علي عبد الرضا شناوه27855

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 59.14ادبيوسام عواد شركي احمد27856

قسم اللغة العربية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 58.43ادبيوسام غازي خلف سالم27857

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة ديالى 86.86علميوسام غضبان دوشان فرحان27858

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.43ادبيوسام قيس محمد كاظم27859

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 80.71علميوسام كريم محمد صياح27860

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.86احيائيوسام محمد حسين سالم27861

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 78.43علميوسام محمد حميد محمد27862

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيوسام محمد زويد كاظم27863

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 77.00ادبيوسام محمد غازي مهدي27864

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 59.57ادبيوسام محيسن محمد حسن27865

قسم االلكترون واالتصاالت- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 80.14احيائيوسام نور كاظم اسد27866

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 54.29ادبيوسام يونس خضر مصطفى27867

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.57ادبيوسام يونس عبد علي27868

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 58.00تطبيقيوسن باقر هاشم عبدالرضا27869

قسم الطب الحياتي- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 79.71علميوسن ثامر صالح عوده27870

قسم الكيمياء التطبيقية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 58.86تطبيقيوسن ثائر عبدالستار عواد27871

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 60.14ادبيوسن جاسم محمد عبد هللا27872

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيوسن حماد مصلح خلف27873

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة المثنى 70.00ادبيوسن ساجت شنان ناهي27874

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 60.43ادبيوسن سلمان رسن كاطع27875

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة البصرة 65.71ادبيوسن عباس جعيز وهير27876

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.14علميوسن عوده حسون صياح27877

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيوسن فالح محمد ستار27878

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 69.00احيائيوسن ليث احمد حسن27879

قسم اللغة العربية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 62.00احيائيوسن محسن سلمان فليح27880

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 85.86علميوسن معتوق عبد الواحد معتوق27881

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائيوسن موسى شمسي عبد الحسين27882

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.57تطبيقيوسن هادي محمد عبود27883

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة ديالى 57.14ادبيوسناء ابراهيم رشيد غفور27884

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 60.29تطبيقيوسناء عبد الكريم مهدي عبد الحسن27885
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قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 58.86احيائيوسناء محمد فاضل كريم27886

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 65.86احيائيوسيم بشار فاضل عبدهللا27887

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.00احيائيوسيم شعبان صباح عبد اليمة27888

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.43ادبيوسيم قيس سعد حسين27889

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 61.14احيائيوشيار خالد ابراهيم اسماعيل27890

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.00احيائيوصال عبدالكريم زبين مونس27891

قسم تقنيات ادارة المكتب- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 66.86ادبيوصال فاضل محمود كشيش27892

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 55.71ادبيوصال مطر صالح غالم27893

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 70.71علميوصفي قيس منصور شمخي27894

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.43علميوضاح جاسم محمد ضبع27895

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 64.14احيائيوضاح رسول عبدالزهرة مشكور27896

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 66.29ادبيوضاح غازي فيصل حمد27897

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.00تطبيقيوضاح محمد قاسم محمد27898

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 71.71علميوضاح محمود احمد محمد27899

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.14ادبيوطبان خضير محمد علي27900

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 64.00علميوطبان خليل أحمد سنجار27901

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 79.67ادبيوطبان عبدهللا صيهود عبدهللا27902

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.29ادبيوطبان محمد علوان مجيد27903

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.43تطبيقيوطبان نوح احمد يونس27904

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة االنبار 68.00ادبيوطفاء جسام مطلك جاسم27905

قسم التاريخ- الحويجة /كلية التربية- جامعة كركوك 71.86ادبيوعد خلف علي زنبور27906

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 66.86تطبيقيوعد خليف فتحي محمد27907

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 64.43احيائيوعد رحيم دودان لعيوس27908

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 63.14احيائيوعد كحط ياسين وادي27909

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.00احيائيوعد كريم مهدي ابراهيم27910

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيوعد محمد صالح حجي27911

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة كركوك 85.57علميوعد محمود ياسين طه27912

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 60.43تطبيقيوعدهللا سعيد محمد سعدو27913

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 68.71ادبيوفاء احمد جبار جوده27914

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.00احيائيوفاء جواد كاظم علي27915

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 69.00ادبيوفاء حازم محمد فاضل27916

قسم المحاصيل الحقلية- كلية الزراعة - جامعة المثنى 62.14علميوفاء حسن حمود ابو دكة27917

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00احيائيوفاء حسن صابر كريم27918
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قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 84.67علميوفاء حكمت وديع سلومي27919

عام- كلية التمريض - جامعة ميسان 69.71احيائيوفاء حلو محمد نصيف27920

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.14احيائيوفاء خليف عبيس علوان27921

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.29احيائيوفاء داخل خيون غريب27922

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 72.86ادبيوفاء دحام حمود كنفذ27923

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 59.86ادبيوفاء زهير عبدهللا عبد27924

قسم تقنيات صحة المجتمع- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 86.57علميوفاء زيدان خلف عبد27925

قسم االحياء المجهرية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 69.14احيائيوفاء ستار حنون محيسن27926

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 69.29احيائيوفاء سمين ابراهيم خليل27927

قسم سيطرة المنظومات النفطية- كلية هندسة النفط والمعادن - جامعة تكريت 73.00علميوفاء شباط دلي مغيليث27928

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.00ادبيوفاء طالب هاشم علي27929

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 71.17ادبيوفاء عبادي رسول حسين27930

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 67.29احيائيوفاء عبداالمير حسين خسرو27931

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائيوفاء عبدالوهاب علي حسين27932

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43علميوفاء علي عبدهللا احمد27933

قسم تقنيات التمريض- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 70.71احيائيوفاء فاضل نعيمه عليوي27934

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 82.14احيائيوفاء قاسم جلوب كاطع27935

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 74.71ادبيوفاء كامل ناجي نجم27936

قسم القران الكريم والتربية االسالمية- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 76.57علميوفاء محمود عبدالمنعم نعمان27937

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 96.29علميوفاء نصرهللا عبدالرحمن نصرهللا27938

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.57تطبيقيوفاق محمدعلي عبدالرزاق علوان27939

قسم اللغة الفرنسية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 62.57احيائيوفاق وفقي حميد عبد هللا27940

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 64.00ادبيوفر ازهر عبدالسادة نوفان27941

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 82.57ادبيوفيق سهيل نجم عبدهللا27942

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.43احيائيوقار عباس محمد علي ابراهيم27943

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.86احيائيوالء احمد طاهر محمد27944

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 81.00احيائيوالء اسعد حسن جعاز27945

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 69.14احيائيوالء باسم محمد عبود27946

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 75.57ادبيوالء تحسين علي حسين27947

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.71علميوالء جليل جاسم الياس27948

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 72.43احيائيوالء حازم شكر محمود27949

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائيوالء حسين خطاب حمد27950

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 60.71ادبيوالء حيدر قاسم جمري27951
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عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة كربالء 57.00ادبيوالء خالد مرعي حسن27952

قسم علوم القران- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيوالء رفعت شريف صالح27953

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.71علميوالء ساجت عايز حكيم27954

قسم تقنيات المختبرات الطبية- العمارة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 78.29علميوالء سعدون هاشم عبيد27955

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.71احيائيوالء سالم محسن علي27956

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 60.57ادبيوالء سلمان خليل جوده27957

عام- كلية القانون - جامعة بابل 64.71علميوالء صالح فليح حسن27958

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 67.00ادبيوالء عباس حمزه دهيلي27959

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.14احيائيوالء عبد علي داخل خليف27960

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.29ادبيوالء عماد غني محمد27961

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائيوالء عمر سعيد حسين27962

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57ادبيوالء غانم دوهان ناصر27963

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 73.86علميوالء فراس طه نجم27964

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 60.86ادبيوالء لفته عبد علي شالكه27965

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 54.71ادبيوالء محمد بدن فاضل27966

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.43ادبيوالء محمود حمزة ساجت27967

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 68.14علميوالء منذر جغيل سلمان27968

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 65.00احيائيوالء مهدي عوده كاظم27969

قسم الجغرافية- كلية التربية للبنات - جامعة البصرة 65.43ادبيوالء ناظم عبد االمام حمادي27970

قسم السياحة- كلية العلوم السياحية - الجامعة المستنصرية 72.00ادبيوالء نور الدين انور27971

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.29علميوالء وليد سلمان محمد علي27972

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.71احيائيوالء وليد علي محسن27973

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.14احيائيواليه قاسم علي شريف27974

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 81.71احيائيولدان مؤيد محمد سعيد عبدالقادر27975

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 86.29علميولي الدين علي عبد الحسين جبار27976

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 62.00احيائيولي رزاق والي عبود27977

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 62.14تطبيقيوليد ابراهيم عبد حمد27978

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.43علميوليد ابراهيم مهدي نجم27979

قسم الشبكات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 69.86علميوليد احمد ابراهيم عساف27980

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.14ادبيوليد احمد شكر محمود27981

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 74.00علميوليد احمد محمد حسين27982

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 72.43ادبيوليد توفيق حسين ابراهيم27983

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 81.14علميوليد جاسم حسان بديوي27984
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قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 61.86ادبيوليد حسين حمد عطيه27985

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة كربالء 69.57علميوليد حميد جابر عبد علي27986

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 76.00علميوليد خالد جراد دايج27987

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائيوليد خالد حسن جياد27988

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 59.86تطبيقيوليد خالد حلف جواد27989

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علميوليد خالد شريف شغي27990

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 60.86ادبيوليد خالد عبد هللا حسين27991

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.86تطبيقيوليد خالد لطيف صالح27992

قسم الرياضيات- كلية العلوم - جامعة كركوك 58.71علميوليد خالد مجيد عثمان27993

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.29ادبيوليد خالد محمد رمضان27994

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 62.57ادبيوليد خالد مهدي منصور27995

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14احيائيوليد خلف ثجيل جبر27996

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.57علميوليد سعد احمد شكر27997

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 59.86احيائيوليد سعد ساجت شريف27998

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.00ادبيوليد عاشور علوان جواد27999

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 64.67ادبيوليد عايد محمد علي28000

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 59.86احيائيوليد عباس عيدان كطاع28001

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.57علميوليد عبد الباقي ناصر فالح28002

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 59.43تطبيقيوليد عبد الزهره حسين سلمان28003

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 89.00احيائيوليد عبدهللا احمد عبد28004

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 69.33ادبيوليد علي كديو علوان28005

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.29احيائيوليد علي متعب فياض28006

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 74.29علميوليد عواد حسن مصطفى28007

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة المثنى 58.00ادبيوليد عواد مزعل رعيد28008

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة القادسية 66.50ادبيوليد فريد صالح ختالن28009

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 70.86علميوليد كاظم جوني رسن28010

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.00علميوليد مالح ناصر حيال28011

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيوليد مجيد خواف حسين28012

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 78.29علميوليد محسن خفيف سوير28013

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 86.14احيائيوليد محمد ابراهيم طه28014

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 74.00علميوليد محمد عبد الحميد عبد الوهاب28015

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 74.57ادبيوليد مصلح جاسم محمد28016

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 79.71علميوميض طارق جليل مظهور28017

866 من 849صفحة 
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القبولالمعدلالفرعاسم  الطالبت

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.57احيائيونر رشاد عبد حسين28018

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.71تطبيقيوهاب حسن عبدهللا غالب28019

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 62.43تطبيقيوهاب خالد صالح عبد الحمزة28020

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 83.00علميوهاب غالب بختيار حسن28021

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 67.00ادبيوهاب غضبان عطار طارش28022

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 63.00ادبيوهاد علي يوسف فارس28023

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.57علميوئام خلف ظفير ساجت28024

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة البصرة 71.71تطبيقيوئام داخل جواد عبيد28025

قسم التاريخ- كلية التربية للبنات - جامعة بغداد 71.29ادبيوئام صباح خماس موزان28026

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 76.14علميوئام عبد جوير حسن28027

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 66.29تطبيقيوئام علي صبيح جاسم28028

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 69.00علميوئام كريم محمد عاشور28029

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86علميوئام محمد طه كريم28030

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.57ادبيياران حسين حسن وتكن28031

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائيياس حيدر مالك عبد28032

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كربالء 64.43تطبيقيياس خضير مهدي صالح28033

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.43ادبيياس طاهر محمد احمد28034

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيياس عدنان عزيز عباس28035

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.29علميياس غازي محمود خلف28036

قسم اللغة العربية- العزيزية /كلية التربية األساسية- جامعة واسط 58.43ادبيياسر احمد بديوي ناصر28037

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 63.71ادبيياسر احمد خلف حسن28038

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 67.86احيائيياسر احمد طه توفيق28039

قسم هندسة تقنيات الحاسوب- الموصل /الكلية التقنية الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 60.86تطبيقيياسر اسماعيل خلف صالح28040

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائيياسر اسماعيل سليمان حسن28041

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 62.14ادبيياسر اسود جبير عبدهللا28042

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00علميياسر اياد عبد القادر عبد الكريم28043

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43علميياسر إبراهيم صالح عادل28044

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 58.71ادبيياسر باسل عبدهللا صالح28045

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 95.57احيائيياسر باسم علي محمد28046

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.14ادبيياسر بهاء الدين حسين عباس28047

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 67.43ادبيياسر تركي خلف جمعه28048

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.86علميياسر ثامر عباس محمد28049

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.57احيائيياسر جاسم حميد دهش28050

866 من 850صفحة 
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قسم تقنيات االدارة القانونية- االنبار /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الوسطى 55.14ادبيياسر جاسم فرج زعيتر28051

قسم االتصاالت- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 64.71علميياسر جبار صالح محمد28052

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائيياسر جميل مرتضى محمد علي28053

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 72.29تطبيقيياسر حسن صالح حسن28054

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.71ادبيياسر حسن صالح حسن28055

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14احيائيياسر حسن ناصر قاسم28056

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.00ادبيياسر حسين عكار محسن28057

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57احيائيياسر حسين علي حمد28058

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 76.14احيائيياسر حسين علي خلف28059

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 59.57ادبيياسر حسين علي فرحان28060

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 61.71ادبيياسر حسين علي محمد28061

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 89.43احيائيياسر حسين كوكز كاظم28062

قسم المواد- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 64.43علميياسر حميد احمد عبد هللا28063

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 92.57علميياسر حيدر عبيد حسون28064

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة المثنى 64.00تطبيقيياسر رحيم جبير ياسر28065

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.14علميياسر رزاق حسن فرهود28066

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.71ادبيياسر رشيد حمد خميس28067

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 64.71علميياسر سامر عكيدي فتحي28068

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.29احيائيياسر سامي احمد عطية28069

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 67.71ادبيياسر ساهر كريم محمد28070

قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 61.57ادبيياسر سعد عباس حسن28071

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيياسر شعيب حمزة ابراهيم28072

قسم التقنيات الميكانيكية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 55.57تطبيقيياسر صادق فاخر حسن28073

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 60.29تطبيقيياسر طه غريب موسى28074

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة تكريت 59.14علميياسر طه محمود احمد28075

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 58.14علميياسر عامر جاسم احمد28076

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 77.71علميياسر عامر جواد جوالن28077

قسم امنية المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 59.29تطبيقيياسر عامر عبدالرضا اسماعيل28078

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كربالء 59.14ادبيياسر عامر عبيد خضير28079

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 59.71تطبيقيياسر عباس جهاد عباس28080

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 65.71احيائيياسر عباس خلوف محمد28081

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 66.71تطبيقيياسر عباس علي جاسم28082

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.00تطبيقيياسر عباس فاضل عبدهللا28083

866 من 851صفحة 
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قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 79.71علميياسر عبد الستار سلمان محمد28084

قسم التكييف والتجميد- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.14علميياسر عبدالمجيد علي حسين28085

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 63.14تطبيقيياسر عدنان عبود لفته28086

عام- كلية القانون - جامعة المثنى 59.43علميياسر عدنان هاني مطهر28087

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 71.71علميياسر عزال هوسي عصمي28088

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.00احيائيياسر عزيز عيسى احمد28089

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 60.43ادبيياسر علي احمد علي28090

قسم تكرير النفط والغاز- الهندسة الكيميائية - الجامعة التكنولوجية 90.43علميياسر علي حسين كاظم28091

قسم علوم القران- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 61.29ادبيياسر علي كرجي نجرس28092

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة الموصل 62.86احيائيياسر عمار اسماعيل عبد القادر28093

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43احيائيياسر عمار جواد كاظم28094

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.86ادبيياسر عمار حسن محمد28095

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.00تطبيقيياسر عمار عبدهللا بدر28096

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة ذي قار 72.86احيائيياسر عمار عدنان يوسف28097

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.00احيائيياسر عمار محمد فرحان28098

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة تكريت 69.14ادبيياسر عواد صالح ابراهيم28099

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 61.57احيائيياسر فليح حسن علي28100

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة كركوك 77.50علميياسر فؤاد محمود خضر28101

قسم الشريعة- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 61.86ادبيياسر فيصل عباس مهدي28102

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 88.57احيائيياسر قاسم ابراهيم حمد28103

قسم السينمائية والتلفزيونية- كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد 61.43علميياسر قاسم شرهان خلف28104

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.29احيائيياسر قاسم محمد مهدي28105

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.14احيائيياسر قصي حسين كاظم28106

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة القادسية 72.71ادبيياسر كاظم حسن ربيع28107

قسم تقنيات ادارة االعمال- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 58.86ادبيياسر كاظم ناصر موسى28108

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة البصرة 60.14ادبيياسر كريم صكر جياد28109

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 65.86ادبيياسر لطيف كعيد رميض28110

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 87.29علميياسر مال هللا علي كاظم28111

قسم تقنيات الكهرباء- بعقوبة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الوسطى 59.00علميياسر ماهر غضبان شعالن28112

قسم التقانات االحيائية- كلية التقانات االحيائية - جامعة القاسم الخضراء 60.57احيائيياسر ماهر موسى حميد28113

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة بغداد 59.00ادبيياسر محمد حسن عذار28114

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.43ادبيياسر محمد حسين عبد28115

قسم الكيمياء- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.14تطبيقيياسر محمد سعيد جاسم28116

866 من 852صفحة 
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قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 62.00تطبيقيياسر محمد صالح مهنه28117

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.57احيائيياسر محمد صوين غافل28118

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.00علميياسر محمد عباس عبدهللا28119

عام- كلية التمريض - جامعة ذي قار 83.00احيائيياسر محمد عبد وريور28120

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 74.71علميياسر محمد عبدالستار عبدالجبار28121

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.86احيائيياسر محمد مهدي محمود28122

قسم الصحافة- كلية األعالم - الجامعة العراقية 58.71ادبيياسر محمود احمد علي28123

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 85.14علميياسر محمود رزك سعيد28124

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 67.14ادبيياسر محي علوان مرهون28125

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 72.43تطبيقيياسر مشرف محمد سليمان28126

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 59.86ادبيياسر مهدي جبار ابراهيم28127

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 58.29تطبيقيياسر مهند ياسين شالل28128

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة تكريت 66.43احيائيياسر موفق سلوم حسين28129

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 56.29ادبيياسر مؤيد خلف جابر28130

قسم التقنيات المدنية- البصرة /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الجنوبية 61.14تطبيقيياسر ميالد سعيد علي28131

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبيياسر نصير علي نجم28132

قسم البيئة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 85.29علميياسر نعمه نايف مزعل28133

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 58.29ادبيياسر نعمه ياسين غزاي28134

قسم اصول الفقه- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 65.14ادبيياسر هالل فرحان رمضان28135

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 63.00تطبيقيياسر وسام عاشور حلبيت28136

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 63.29احيائيياسر يونس احمد حمد28137

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.14علميياسمين ابراهيم عبد لفتة28138

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 76.57احيائيياسمين المتولي صبري المتولي28139

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة االنبار 59.14ادبيياسمين امجد عويد احمد28140

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.57احيائيياسمين جمال جميل فريق28141

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 60.43احيائيياسمين حمد محيميد خلف28142

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.86احيائيياسمين حيدر حسن كاظم28143

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بابل 86.71علميياسمين خالد مقصد راضي28144

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 66.71احيائيياسمين خلدون نوار صالح28145

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة االنبار 61.86احيائيياسمين صادق عبد حسن28146

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 88.57علميياسمين عبد الحسين بادي كاظم28147

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 66.67علميياسمين عبد الرزاق حسن عبد الرزاق28148

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 77.29تطبيقيياسمين عبد الزهره كريم حسن28149
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قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.57احيائيياسمين عبد المنعم عباس غانم28150

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 65.71احيائيياسمين عبدالكاظم نعمان علي28151

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.43احيائيياسمين عدنان لفته زامل28152

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 93.43علميياسمين عدنان محسن مرزه28153

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 60.14ادبيياسمين عصام كاظم فتحي28154

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 59.29احيائيياسمين علي جاسم محمد28155

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 65.43تطبيقيياسمين عماد صالح علي28156

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 61.86احيائيياسمين فارس ثجيل مزعل28157

عام- كلية القانون - الجامعة المستنصرية 69.00ادبيياسمين فائز كاظم سلمان28158

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة ديالى 71.86احيائيياسمين محمد مهدي صالح28159

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائيياسمين مروان عبد محسن28160

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 67.29ادبيياسمين مزهر ناصر حسين28161

قسم تقنيات صحة المجتمع- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.00احيائيياسمين ميثاق ياسين مطر28162

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 60.57احيائيياسمين ناجي بردي راضي28163

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 74.14احيائيياسمين نغيمش مزعل خليف28164

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 73.86احيائيياسمين يحيى محيسن جالب28165

قسم اللغة العربية- كلية التربية األساسية - جامعة المثنى 63.43ادبيياسه كريم جحيور مكاوي28166

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 59.14ادبيياسين احمد نايف دخيل28167

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 58.00تطبيقيياسين اسود حسن ياسين28168

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 63.71ادبيياسين اكرم ابراهيم عبدهللا28169

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 85.71احيائيياسين الياس صادق عبدهللا28170

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كربالء 84.57تطبيقيياسين جابر كريم هاشم28171

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 83.14احيائيياسين جمعة محمد عمران28172

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.29احيائيياسين حسين بالل محمد28173

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 81.71احيائيياسين حمزه حسن حمزه28174

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة واسط 66.14علميياسين حمزه حسين علوان28175

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 63.29ادبيياسين خضير احمد محمد28176

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 64.43تطبيقيياسين خضير هربود غافل28177

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة ديالى 74.86احيائيياسين خلف ذياب حمادي28178

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.71احيائيياسين رافع رشدي محمد28179

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 82.71احيائيياسين رحيم اسماعيل ابراهيم28180

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 66.00تطبيقيياسين زيدان خليف عبيد28181

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.14ادبيياسين صهيب عبدالحميد خليل28182
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قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ديالى 59.71احيائيياسين طه دايس حنيتر28183

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية- هندسة المواد - الجامعة التكنولوجية 73.00علميياسين طه سعدون سعد28184

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 92.00احيائيياسين طه مظهر داود28185

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 69.86تطبيقيياسين عبد الجليل ياسين احمد28186

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.29علميياسين عبد الرحمن عبد عوده28187

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كربالء 71.29تطبيقيياسين عبد العادل شافي ضيدان28188

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 58.14ادبيياسين عبد علي صالح28189

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 87.29احيائيياسين عطيه ضحوي حربي28190

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 68.86علميياسين عقيل خضير رهك28191

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.29احيائيياسين عيسى ذيبو عوض28192

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة كربالء 64.43احيائيياسين فاضل عبدزيد حسين28193

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائيياسين فتحي خلف محيمد28194

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 59.14ادبيياسين ماهر عبدالرحمن محمد28195

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 64.71تطبيقيياسين مبدأ محمد باقر عبد العباس28196

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 69.57ادبيياسين محمد حبيب ابراهيم28197

عام- كلية القانون - جامعة القادسية 63.14تطبيقيياسين محمد عبدالحسن راضي28198

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 63.00تطبيقيياسين محمد علي عريبي28199

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 76.00احيائيياسين محمد عليوي راضي28200

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.14احيائيياسين نخل خليفه حنوش28201

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 76.14ادبيياسين هاشم ناصر ابراهيم28202

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.00احيائيياوز عباس فاضل عاشور28203

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 81.43علمييثرب عبدالكريم ياسين رمضان28204

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 66.43تطبيقييحيى ابراهيم اسماعيل حسن28205

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 62.14احيائييحيى ابراهيم عبيد مزيد28206

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 61.71علمييحيى احسان جابر غانم28207

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 72.29علمييحيى باسم جاسم محمد28208

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 65.71تطبيقييحيى بشار يحيى قاسم28209

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.71ادبييحيى جاسم عبدعون عكار28210

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 62.86تطبيقييحيى حسن غليم عطيه28211

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14علمييحيى حسين عباس فراك28212

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة واسط 59.57تطبيقييحيى حميد كامل حسون28213

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة الكوفة 76.14علمييحيى حميد كريم علي28214

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 69.71علمييحيى حيدر عبد الغفور داود28215
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قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائييحيى خالد حميد علي28216

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.00ادبييحيى خليل كاظم خليفة28217

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ذي قار 63.14احيائييحيى صبار جاسم بديوي28218

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة االنبار 86.14علمييحيى صبحي يحيى عبد القهار28219

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 64.29تطبيقييحيى طارش سعد عواد28220

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 58.86ادبييحيى عبد الوهاب رزاق لعيوس28221

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 70.00علمييحيى عبدالخضر طالب بنيان28222

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 65.43احيائييحيى عبدالعظيم عبدالكريم علي28223

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 68.14احيائييحيى عبيد امين بكر28224

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 67.86تطبيقييحيى علي سليم محمد28225

قسم تقنيات صناعة االسنان- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.71احيائييحيى عمار سامي محمد28226

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.57احيائييحيى فؤاد احمد عمر28227

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 63.14تطبيقييحيى قاسم خلف سليمان28228

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 85.14علمييحيى كمال جالل نوري28229

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 61.00احيائييحيى مازن محمد اشنيور28230

قسم الفلسفة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 81.57علمييحيى محمد رضا جابر28231

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 60.14ادبييحيى محمد عبد الباري جاسم28232

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 69.14ادبييحيى محمد مهدي فارس28233

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 70.00ادبييحيى محمد نجم عبدهللا28234

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 66.71احيائييحيى محمد هواش درويش28235

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.43تطبيقييحيى محمديونس عمر اسماعيل28236

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 74.29تطبيقييحيى ناظم غانم عبدهللا28237

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة القادسية 62.43احيائييحيى ناظم مجهول ساجت28238

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.86تطبيقييحيى نزار هاشم احمد28239

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.14علمييحيى يوسف جواد كاظم28240

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 69.57علمييحيى يوسف محمد عبدهللا28241

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.71احيائييزن جاسم طهمان علي28242

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 71.00احيائييزن جمال عبد االمير كاظم28243

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.86ادبييزن مزاحم عبدالمحسن صالح28244

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 69.14تطبيقييسر خلدون غازي رحيم28245

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 72.29ادبييسر سمير نعمة جاسم28246

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة واسط 59.43ادبييسر صبحي عبودي سعيد28247

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.00احيائييسر صالح مهدي عبد الصاحب28248

866 من 856صفحة 
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قسم االدارة العامة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 59.43ادبييسر عبد الرزاق خلف رحيم28249

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 94.44احيائييسر علي محمود حبيب28250

قسم الترجمة- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 61.00ادبييسر غسان ابراهيم علي28251

قسم الفيزياء الطبية- كلية العلوم - جامعة الكرخ للعلوم 71.57احيائييسر مهدي صالح محمد28252

قسم تقنيات المختبرات الطبية- البصرة /الكلية التقنية الصحية والطبية- الجامعة التقنية الجنوبية 88.00علمييسرا محمد علي راضي28253

قسم تقنيات التمريض- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43علمييسرى ابراهيم موسى ابراهيم28254

قسم الفيزياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.29احيائييسرى احمد ارهيف صبر28255

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 58.67ادبييسرى حسن غالم اسد28256

عام- كلية التمريض - جامعة تلعفر 67.43احيائييسرى خليل حسن زينل28257

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 72.14ادبييسرى زبين محيسن لعيبي28258

قسم التقنيات المالية والمصرفية- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 61.43احيائييسرى سامي حسين جاسم28259

قسم علوم الحياة- الطارمية /كلية التربية- الجامعة العراقية 59.29احيائييسرى سامي صالح جاسم28260

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة كركوك 92.57علمييسرى سعدالدين عبدالقادر محمد فائز28261

قسم علوم الحياة- كلية العلوم للبنات - جامعة بغداد 79.00علمييسرى عبد الحمزة يوسف عبدهلل28262

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 65.14ادبييسرى عبد حسن سليمان28263

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 63.43تطبيقييسرى عبداالمير هاشم محمد28264

قسم البيئة- هيت /كلية العلوم التطبيقية- جامعة االنبار 62.71احيائييسرى محمد حسن محمد28265

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.86احيائييسرى مهدي رضا حسن28266

قسم علوم الحياة- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 62.86احيائييسرى مهند حسين خميس28267

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.43احيائييسرى ميثم صالح خضير28268

قسم تقنيات التمريض- الناصرية /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 83.29احيائييسرى ياس سلمان دخيل28269

قسم التقنيات الكهربائية- الموصل /المعهد التقني التكنلوجي- الجامعة التقنية الشمالية 56.43احيائييشار بهجت فاضل محمد28270

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة الموصل 66.43ادبييعرب جاسم حمد خضر28271

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبييعرب صاحب عبدهللا علي28272

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 82.29احيائييعرب مشتاق طالب جواد28273

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.86علمييعرب نزار جاسم حمد28274

قسم الفيزياء- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 59.00احيائييعقوب ثامر حسين محمد28275

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 60.57تطبيقييعقوب ثامر عبد الكاظم حسين28276

قسم الجغرافية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 60.14ادبييعقوب حسين برغش تايه28277

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.86احيائييعقوب خلوق مجيد دريس28278

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الكوفة 58.14ادبييعقوب شاكر فاهم كشيل28279

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 58.00ادبييعقوب عوده شكر كسوب28280

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.43علمييعقوب فرحان عبيد غشان28281

866 من 857صفحة 
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قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم الطبية التطبيقية - جامعة كربالء 79.14احيائييعقوب كريم عطيه عباس28282

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائييعقوب مجيد كاظم محيسن28283

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 77.71علمييعقوب مكي محمود فجوري28284

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 62.29ادبييقين امجد حسين نعمة28285

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.43احيائييقين حازم ابراهيم عبد28286

قسم الجغرافية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 59.43ادبييقين حسن نجرس كعود28287

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 61.29احيائييقين حسين علي كامل28288

قسم تقنيات التمريض- السماوة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.86احيائييقين حيدر جبر كاظم28289

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.57ادبييقين ربيع ثجيل منشد28290

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كربالء 66.14تطبيقييقين سعد حمزة خضير28291

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 83.29احيائييقين سمير ضيول قاسم28292

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 92.29احيائييقين صالح شخير هاشم28293

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة بغداد 81.00احيائييقين صالح الدين محمد نواف28294

عام- كلية التمريض - جامعة بابل 64.00احيائييقين طالب محسن ختالن28295

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة تكريت 58.57احيائييقين طالب محمود بديوي28296

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 62.43احيائييقين عباس حسن مهدي28297

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 65.71ادبييقين عبداالمير ثامر علي28298

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة العراقية 67.29احيائييقين علي حسين عيسى28299

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 66.00تطبيقييقين علي حنون جارهللا28300

قسم العلوم- كلية التربية األساسية - جامعة سومر 58.57تطبيقييقين علي خضير عجيل28301

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 58.43احيائييقين علي وفيق عبود28302

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 61.14احيائييقين عماد كريم نعمه28303

قسم الكيمياء- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 74.14احيائييقين عمار ياسر بني28304

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 76.14احيائييقين فرحان جاسم سلمان28305

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 63.43علمييقين قاسم كاظم علي28306

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29علمييقين كامل صبار جبر28307

قسم العمارة- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 74.29تطبيقييقين محمد جاسم محمد28308

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة االنبار 71.71احيائييقين محمد طالب خلف28309

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 57.86احيائييقين محمد يونس حسن28310

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة سامراء 63.57ادبييقين مرشد مرهج جاسم28311

قسم تقنيات التمريض- الصويرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 76.57احيائييقين مهدي مرغيل صالح28312

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوفة /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 92.86علمييقين نعمه عبود بالسم28313

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 77.43احيائييقين هيثم جليل داوود28314

866 من 858صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائييمام عباس خضير عبد28315

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.86احيائييمامة جعفر عبد شناوة28316

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 61.29تطبيقييمامة محمد عباس عبد الكريم28317

قسم الفيزياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 58.57احيائييمامه اياد جاسم محمد28318

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.00احيائييمامه حميد محمد داود28319

قسم اللغة العربية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 69.00ادبييمامه رزاق علي عمران28320

قسم االتصاالت- كلية الهندسة - جامعة ديالى 77.71احيائييمامه زياد طارق عبدالرحمن28321

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للبنات - جامعة االنبار 58.71احيائييمامه فاضل جبل مغير28322

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 63.29علمييوسف ابراهيم خليل كريم28323

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 61.00ادبييوسف احسان جابر غانم28324

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - جامعة بغداد 62.29تطبيقييوسف احسان عبدالعزيز كريم28325

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 87.43تطبيقييوسف احسان علي كاظم28326

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 60.29ادبييوسف احمد حمدون حامد28327

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.71احيائييوسف احمد شكر حمود28328

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.14احيائييوسف احمد عزيز عيسى28329

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة ديالى 65.00ادبييوسف احمد عيدان محمد28330

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 79.29احيائييوسف احمد غالي محمد28331

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.00تطبيقييوسف احمد محمود شكر28332

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 61.57تطبيقييوسف احمد ناصر عبود28333

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 88.43احيائييوسف احمد يوسف خلف28334

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.71ادبييوسف الياس محمد حسين28335

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 64.33ادبييوسف اياد رحيم روئيل28336

قسم اإلنتاج- هندسة االنتاج والمعادن - الجامعة التكنولوجية 63.29تطبيقييوسف اياد سلمان حميد28337

قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 89.29علمييوسف اياد عباس نوار28338

عام- كلية القانون - جامعة الكوفة 68.00علمييوسف اياد عبد االمير نعمة28339

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة البصرة 67.14تطبيقييوسف ايوب يوسف عبد الحسين28340

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 74.43احيائييوسف أحمد جاسم فجر28341

عام- كلية القانون - جامعة البصرة 59.57ادبييوسف أسعد عطا جواد28342

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 89.14علمييوسف بشار ثابت خميس28343

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 59.00تطبيقييوسف بشير جمعه الزم28344

قسم البرامجيات- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة واسط 59.43احيائييوسف بشير عبدعلي عليوي28345

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 83.14علمييوسف بالل محمد صديق عمر28346

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 62.14تطبيقييوسف جابر عبدالمحسن زباري28347

866 من 859صفحة 
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قسم الكهربائية وااللكترونية- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 91.14علمييوسف جاسم محمد بنيان28348

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.57احيائييوسف جاسم محمد عزيز28349

قسم االعالم- كلية اآلداب - جامعة االنبار 58.86ادبييوسف جمعه خلف عناد28350

قسم الرياضيات- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 58.29احيائييوسف جميل يوسف محسن28351

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 62.00احيائييوسف جواد حاتم رسن28352

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 87.43احيائييوسف جواد كاظم شبوط28353

قسم رياضيات وحاسوب- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 59.57احيائييوسف حازم رعد وافي28354

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبييوسف حازم شاكر سالم28355

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة البصرة 91.14علمييوسف حبيب حسن محمد28356

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 59.86علمييوسف حسن توفيق عبدهللا28357

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.43تطبيقييوسف حسن جمعه ثويني28358

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 75.29ادبييوسف حسن علي عبدهللا28359

قسم اللغة العربية- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.14ادبييوسف حسن كاطع العيوس28360

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 55.57ادبييوسف حسين خلف علي28361

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 83.57تطبيقييوسف حسين علي مفتن28362

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.86احيائييوسف حسين محمود صالح28363

قسم التاريخ- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 61.71ادبييوسف حميد شمخي علي28364

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.57احيائييوسف حميد عبد عبطان28365

قسم الحديث وعلومه- كلية العلوم االسالمية - جامعة الفلوجة 67.00ادبييوسف حميد كعيد فرحان28366

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 67.34احيائييوسف حيدر عبدهللا سلمان28367

قسم شبكات المعلومات- كلية تكنولوجيا المعلومات - جامعة بابل 62.57احيائييوسف خالد كريم محمد28368

قسم السيطرة- هندسة السيطرة والنظم - الجامعة التكنولوجية 70.14علمييوسف خالد مبدر فرحان28369

قسم العلوم التربوية والنفسية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 69.43ادبييوسف خلف عبد هللا سعيد28370

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 61.00تطبيقييوسف خليل مريود عناية28371

قسم العلوم المالية والمصرفية االسالمية- كلية العلوم االسالمية - الجامعة العراقية 65.43ادبييوسف خميس نجم سهيل28372

قسم المواد- كلية الهندسة - جامعة البصرة 81.14علمييوسف خيرهللا علي مصطفى28373

قسم التاريخ- كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية - جامعة بغداد 58.00ادبييوسف داود سلمان خلف28374

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 59.86تطبيقييوسف دحل فاضل حميد28375

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 63.14تطبيقييوسف رحيم جاسم محمد28376

قسم العمارة- كلية الهندسة - جامعة واسط 75.71تطبيقييوسف رزاق عويد عفن28377

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.14ادبييوسف رشيد حميد عباس28378

قسم تقنيات االشعة- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 93.00احيائييوسف زكريا قاسم جاسم28379

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة الموصل 65.29علمييوسف زياد عبدالغني يوسف28380
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 60.00علمييوسف زينل محرم عبد هللا28381

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 64.29تطبيقييوسف ساجد جبار جوني28382

قسم الكهرباء- كلية الهندسة - جامعة ميسان 69.43تطبيقييوسف سامي عبد هادي28383

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 60.14تطبيقييوسف ستار شريف عبود28384

قسم تقنيات التخدير- بغداد /كلية التقنيات الصحية والطبية- الجامعة التقنية الوسطى 91.57علمييوسف سعد زيدان خليفة28385

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 63.71تطبيقييوسف سعد سالم طه28386

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة بابل 70.14ادبييوسف سعد عبيد نهار28387

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة كركوك 61.86ادبييوسف سعدون عاصي حسين28388

قسم الكيمياوي- كلية الهندسة - جامعة تكريت 69.14احيائييوسف سعدي عزيز صبح28389

قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية- كلية األعالم - الجامعة العراقية 59.57ادبييوسف سعدي ناجي زوين28390

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.29ادبييوسف سعيد سلمان عبود28391

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة تلعفر 59.86تطبيقييوسف سعيد عباس يونس28392

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - الجامعة المستنصرية 58.00تطبيقييوسف سالم جسام محمد28393

قسم تقنيات االدارة الصحية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 78.00احيائييوسف سنان عبد الجبار كمال28394

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 86.71احيائييوسف سيروان عزالدين محمد28395

عام- كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد 60.86ادبييوسف شريف هاشم عبد الحسن28396

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائييوسف شعبان عبدالرسول احمد28397

قسم تقنيات المحاسبة - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.00تطبيقييوسف شهاب احمد محمد28398

قسم الميكانيك- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 81.57علمييوسف شهيد عجه بدر28399

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - الجامعة العراقية 66.29احيائييوسف صباح خليفه بازول28400

قسم تقنيات صحة المجتمع- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.71احيائييوسف صدام عباس حريب28401

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 84.71احيائييوسف صالح الدين قادر محمد28402

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 58.14ادبييوسف طالب شبيب علي28403

عام- كلية الحقوق - جامعة تكريت 61.29ادبييوسف طلب محمد خلف28404

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائييوسف طه محمد دربو28405

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ذي قار 66.29احيائييوسف ظاهر صبح حسين28406

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 84.71احيائييوسف عادل عبيد فارس28407

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.57ادبييوسف عائد علي محمود28408

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 69.43ادبييوسف عباس ظاهر علي28409

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 81.71احيائييوسف عباس عمر رشيد28410

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 69.57علمييوسف عبد الحسين هاشم عزيمه28411

قسم الرياضيات- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14احيائييوسف عبد الستار جبار كيالن28412

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 64.29احيائييوسف عبد السالم شتر محمد28413
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قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة ذي قار 59.00تطبيقييوسف عبد الغفار وهاب محمد28414

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 88.43احيائييوسف عبد الكريم عباس محمد عباس28415

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 80.86علمييوسف عبدالحافظ يوسف عبدالواحد28416

قسم علم االرض- كلية العلوم - جامعة البصرة 59.29تطبيقييوسف عبدالحسين خلف عبدهللا28417

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائييوسف عبدالرؤف منسي صاحب28418

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 71.86ادبييوسف عبدالغني حسين الياس28419

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.00احيائييوسف عبدهللا ابراهيم شاهر28420

قسم الرياضيات- كلية التربية - جامعة ميسان 62.57تطبيقييوسف عبدالواحد اعطيه امشاره28421

قسم تقنيات المساحة- السماوة /المعهد التقني التكنلوجي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 57.14تطبيقييوسف عدنان اجيمس مرهج28422

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.43علمييوسف عزام زيدان خلف28423

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 63.86تطبيقييوسف عصام شيت حمدي28424

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 67.86احيائييوسف عصام عبدالعزيز كريم28425

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 58.14تطبيقييوسف عطا هللا حرجان جاسم28426

قسم الفيزياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.57احيائييوسف عالء صافي علي28427

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 62.29احيائييوسف عالء كاظم جاسم28428

قسم تقنيات صحة المجتمع- كربالء /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.14علمييوسف علي حسين عباس28429

قسم الطب الحياتي- كلية الهندسة - جامعة ذي قار 82.71احيائييوسف علي عبد الحسين موسى28430

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 64.43تطبيقييوسف علي عبد زوير28431

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.57احيائييوسف علي عفراوي فهد28432

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 86.14احيائييوسف علي لطيف ابراهيم28433

قسم هندسة تقنيات المساحة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 72.14علمييوسف علي محمد صالح قادر28434

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 86.86احيائييوسف علي محمد هادي عباس28435

قسم تقنيات االدارة القانونية- بغداد /معهد االدارة التقني- الجامعة التقنية الوسطى 56.86احيائييوسف علي محمد وصفي28436

قسم القانون- كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية 75.86ادبييوسف علي محمود علي28437

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 72.57علمييوسف علي يوسف علي28438

قسم الكيمياء- كلية التربية - جامعة القادسية 61.86تطبيقييوسف عماد شاكر عزيز28439

قسم تقنيات التخدير- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 91.43احيائييوسف عمار ابراهيم محمد28440

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة ديالى 59.00ادبييوسف عمار اسكندر سلمان28441

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - جامعة بغداد 60.43ادبييوسف عمار ضياء محمد28442

عام- كلية التمريض - جامعة البصرة 87.43احيائييوسف عمر محمد فاضل28443

قسم الحاسوب- كلية الهندسة - جامعة البصرة 85.71احيائييوسف غازي محبس مدلول28444

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 58.43ادبييوسف فارس يوسف محمد28445

قسم علوم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة البصرة 64.57تطبيقييوسف فاضل عبدالعباس عبود28446
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قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة بابل 58.29ادبييوسف فاضل علي كزار28447

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.17احيائييوسف فخر الدين ياسين كريم28448

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 52.29ادبييوسف فريدون نورالدين يوسف28449

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 65.00احيائييوسف فكرت وهبي حكمت28450

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 90.00تطبيقييوسف فالح حسن نعمة28451

قسم اللغة االنكليزية- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 61.43ادبييوسف قاسم شامخ ابراهيم28452

معلم الصفوف االولى- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 59.29ادبييوسف قرحان حاتم الحريشاوي28453

قسم تقنيات الصيدلة- البصرة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الجنوبية 91.71احيائييوسف كاظم حسين غافل28454

قسم المدني- كلية الهندسة - جامعة بابل 64.57تطبيقييوسف كاظم خانس شنان28455

قسم تقنيات المحاسبة- النجف /المعهد التقني االداري- جامعة الفرات االوسط  التقنية 80.29علمييوسف كامل علي عطيه28456

عام- كلية القانون - جامعة ذي قار 66.29ادبييوسف كردي بطاح دواف28457

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 70.14احيائييوسف كمال عثمان حسين28458

قسم علوم الحياة- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 64.43احيائييوسف لؤي محمد فاضل توفيق28459

قسم االقتصاد- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة البصرة 58.14ادبييوسف ماجد هاشم بنية28460

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.29احيائييوسف مازن غانم سعيد28461

قسم االعالم- كلية اآلداب - الجامعة المستنصرية 65.00ادبييوسف مالك جبار باهض28462

قسم تقنيات فحص البصر- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.86احيائييوسف مثنى صاحب شاكر28463

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة ميسان 59.29ادبييوسف مجيد ثاني طاهر28464

قسم هندسة النفط والغاز- كلية هندسة النفط والغاز - جامعة البصرة للنفط والغاز 89.29تطبيقييوسف محسن عدنان عباس28465

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة البصرة 58.00تطبيقييوسف محمد جاسم محمد28466

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة العراقية 65.57ادبييوسف محمد خالد خليل28467

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 62.57تطبيقييوسف محمد خضر محمود28468

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.29تطبيقييوسف محمد خلف عبد28469

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة بغداد 68.43تطبيقييوسف محمد خليفه مسعود28470

قسم تقنيات المحاسبة- الرصافة /معهد االدارة- الجامعة التقنية الوسطى 59.57تطبيقييوسف محمد رسول يوسف28471

قسم علوم الحاسوب- كلية العلوم - الجامعة المستنصرية 58.67علمييوسف محمد رشيد احمد28472

قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86احيائييوسف محمد صالح ابراهيم28473

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - الجامعة المستنصرية 61.86احيائييوسف محمد عبد الرزاق حسين28474

قسم التاريخ- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.14ادبييوسف محمد عبدهللا حسين28475

عام- كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة - جامعة بغداد 60.57ادبييوسف محمود عباس حسن28476

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 61.00تطبيقييوسف محمود فتحي احمد28477

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية - جامعة ميسان 72.71ادبييوسف محيسن برهان دويخ28478

قسم المدني- كلية الهندسة - الجامعة المستنصرية 63.86تطبيقييوسف مقدام قيس شاكر28479

866 من 863صفحة 
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قسم الحاسوب- كلية التربية - جامعة الكوفة 59.14تطبيقييوسف مهدي حذيه عبد28480

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.71تطبيقييوسف مهند يوسف محمد28481

قسم الكيمياوية- كلية الهندسة - جامعة بابل 86.29علمييوسف موحان سمير جلود28482

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة ديالى 68.43ادبييوسف ناصر جزاع احمد28483

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائييوسف ناصر عواد مديد28484

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 64.29ادبييوسف ناصر يوسف حمو28485

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 83.00احيائييوسف ناظم جاسم علي28486

عام- كلية العلوم السياسية - الجامعة المستنصرية 64.71علمييوسف ناظم عبود جاسم28487

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة تكريت 70.86تطبيقييوسف ناهي عبدهللا جاسم28488

عام- كلية التمريض - جامعة كربالء 80.57احيائييوسف نبيل حسن نعمه28489

قسم المحاسبة- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد 66.14تطبيقييوسف هاشم ابراهيم حسن28490

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة البصرة 78.57تطبيقييوسف هاشم نعمه فيصل28491

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 59.43ادبييوسف هاني احمد امين28492

قسم الطائرات- الهندسة الميكانيكية - الجامعة التكنولوجية 69.97احيائييوسف هيثم هادي حسين28493

قسم تقنيات المحاسبة- البصرة /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الجنوبية 52.71ادبييوسف وحيد بروان الجابر28494

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة الموصل 68.14ادبييوسف وعد احمد اسعد28495

قسم الجغرافية- كلية التربية - الجامعة المستنصرية 63.14ادبييوسف ياس هادي حرب28496

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.00تطبيقييوسف ياسين خضير ضامي28497

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 90.29احيائييوسف يسر جيجان جليل28498

قسم تقنيات صحة المجتمع- القادسية /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 85.57احيائييوسف يعقوب فريح غضب28499

قسم التربية االسالمية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 63.14ادبييونس ازهر احمد علي28500

قسم االلكترونيك- كلية هندسة االلكترونيات - جامعة نينوى 75.29علمييونس اسماعيل فتحي محمد28501

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 81.00احيائييونس آزاد زينل حسن28502

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 88.00احيائييونس جاسم عبد حميد28503

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة واسط 59.00احيائييونس جبار عفر زميل28504

قسم الرياضيات- كلية التربية األساسية - جامعة ميسان 61.00علمييونس جبار عموري صبيح28505

قسم التقنيات المحاسبية- الرصافة -بغداد/الكلية التقنية االدارية- الجامعة التقنية الوسطى 60.00ادبييونس حازم خضير صيهود28506

قسم تقنيات المختبرات الطبية- الكوت /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.14احيائييونس حسن عبداالمير صادق28507

قسم تقنيات الصيدلة- بغداد المنصور /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 94.43احيائييونس حكيم محمد حسين28508

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة الموصل 74.71علمييونس خلف حمو سليمان28509

قسم الترجمة- كلية اآلداب - جامعة تكريت 59.71احيائييونس خلف محمد خلف28510

قسم العلوم المالية والمصرفية- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 74.57علمييونس ذنون يونس داود28511

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.00ادبييونس سالم اسماعيل داود28512

866 من 864صفحة 
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قسم تقنيات صحة المجتمع- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 85.86علمييونس سعد مجيد محمود28513

قسم الكيمياء- كلية العلوم - جامعة كركوك 66.43تطبيقييونس سعود محمدامين غريب28514

قسم الرياضيات- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة ذي قار 59.57تطبيقييونس سلمان محمد زيارة28515

قسم التربية الفنية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة تكريت 58.86ادبييونس شالش خلف عبدهللا28516

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 84.43احيائييونس صالح عبدهللا منصور28517

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.57احيائييونس عادل حسن علوان28518

قسم المعلومات واالتصاالت- الخوارزمي -كلية الهندسة- جامعة بغداد 71.00علمييونس عباس فاضل درب28519

قسم التأريخ- كلية اآلداب - جامعة تكريت 58.00ادبييونس عبدالرزاق هاشم واسم28520

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 66.00احيائييونس عبدالسالم شتر محمد28521

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية- بغداد /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية- الجامعة التقنية الوسطى 77.14تطبيقييونس عبدالقادر محمد غريب28522

قسم تقنيات ادارة المكتب- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 58.43ادبييونس عبدهللا داود سليمان28523

قسم تقنيات انظمة الحاسبات- موصل /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 56.57احيائييونس علي احمد محمود28524

قسم اللغة العربية- الشرقاط /كلية التربية األساسية- جامعة تكريت 60.71ادبييونس علي حسين احمد28525

قسم اللغة االنكليزية- كلية اللغات - جامعة الكوفة 64.57تطبيقييونس علي عبدالكاظم حلبوص28526

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 58.29ادبييونس فرحان ابراهيم احمد28527

قسم الفيزياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة االنبار 58.86احيائييونس قاسم عبدالكريم حميد28528

قسم الكيمياء- ابن الهيثم /كلية التربية للعلوم الصرفة- جامعة بغداد 71.00تطبيقييونس كامل حسين كعيد28529

عام- كلية الحقوق - جامعة الموصل 73.29ادبييونس محمد حسين مطلك28530

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 61.14علمييونس محمد علي حميد ولي28531

عام- كلية التمريض - جامعة الموصل 89.14احيائييونس محمد غزال صالح28532

قسم تقنيات االشعة- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 87.57احيائييونس محمد مهدي يونس محمد28533

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.14احيائييونس محمود احمد خضر28534

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم التطبيقية - جامعة سامراء 76.86احيائييونس محمود جمعه يونس28535

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 67.29احيائييونس محمود صالح احمد28536

قسم تقنيات صحة المجتمع- االنبار /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 80.71احيائييونس محمود يونس حمد28537

قسم تقنيات المختبرات الطبية - (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 85.71احيائييونس مهدي جاسم محمد28538

قسم التحليالت المرضية- كلية العلوم - جامعة واسط 65.43تطبيقييونس موحان سمير جلود28539

قسم تقنيات التمريض- بعقوبة /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.14احيائييونس موفق علي محمد28540

قسم تقنيات المختبرات الطبية- بابل /المعهد التقني الطبي- جامعة الفرات االوسط  التقنية 89.14احيائييونس نعمان وحيد حامد28541

قسم اللغة االنكليزية- كلية التربية األساسية - جامعة الموصل 62.29تطبيقييونس وسيم اديب عبدهللا28542

قسم تقنيات التمريض- بغداد باب المعظم /المعهد الطبي- الجامعة التقنية الوسطى 82.43احيائييونس وسيم قاسم يونس28543

قسم ادارة االعمال- كلية االدارة واالقتصاد - جامعة الموصل 58.00علمييونس يوسف عزيز شريف28544

قسم علوم الحياة- كلية العلوم - جامعة كركوك 71.14احيائيروان شهاب حمه صالح؟م؟ ئار28545

866 من 865صفحة 
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قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة- كركوك /الكلية التقنية االقسام الهندسية- الجامعة التقنية الشمالية 87.43علميئارام ازر حسن سليمان28546

قسم النفط- كلية الهندسة - جامعة كركوك 77.29علميئارام سالم محمد خورشيد28547

قسم تقنيات المحاسبة- كركوك /المعهد التقني االداري- الجامعة التقنية الشمالية 53.43علميئاسو باهر محمد كريم28548

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 72.71احيائيئافان عثمان قادر ابراهيم28549

قسم تقنيات صحة المجتمع- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 86.00احيائيئاكرين غازي محمد عزيز28550

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 68.29احيائيئاال برزان فريق خورشيد28551

عام- كلية التمريض - جامعة كركوك 71.57احيائيئاال عمر فاضل امين28552

قسم الجغرافية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 59.71ادبيئاواره فائق عبدهللا صالح28553

قسم تقنيات التمريض- كركوك /المعهد التقني الطبي- الجامعة التقنية الشمالية 82.86احيائيئآره زو خليل ابراهيم احمد28554

قسم الحاسوب- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات - جامعة كركوك 64.43تطبيقيئه زي عبدالعزيز احمد عزيز28555

قسم اللغة العربية- كلية التربية للعلوم االنسانية - جامعة كركوك 58.00ادبيئه وزين لطيف سعدهللا عبدهللا28556

قسم الكيمياء- كلية التربية للعلوم الصرفة - جامعة كركوك 62.29تطبيقيئيفان هلو عبيد رحمان28557

866 من 866صفحة 


