
الحاسبة االلكترونية 2020/2019فأكثر ومقبولين معاهد للسنة الدراسية % 75نتائج االعتراضات للطلبة الذين معدالتهم       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي الجديدالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0احيائينبأ عباس قاسم جوده1111942096040

كلية التمريض/جامعة الموصل671.0احيائيبدران رافع محمود خضر2171941142011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل637.0احيائيرحاب رياض فيصل محمد3171942294096

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيرسول هاشم جبر جريخ4251941052025

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيمرتضى عدنان عبد الحسين محي5231941023032

كلية العلوم/جامعة كربالء566.0احيائيحيدر ماجد علوان عبود6271941046036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيسجاد هاشم عبد حميد7271941046046

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 665.0احيائيشمس جبر صالل حسن8231942103060

كلية التمريض/جامعة تلعفر628.0احيائيزينب عبد الحمزه حسين عطيه9231942117083

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائينور مهدي حمش عليوي10231942105079

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيايمن بهجت خالد حسب هللا11211941065020

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة606.0احيائيمريم عرفان عبد الرضا جعفر12251942084818

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد641.0احيائياحمد محمد محسن محمد13331941001010

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيزهراء احمد حسن وداعه14271942079046

كلية التمريض/جامعة كركوك672.0احيائيدنيا وسمي علي جمعه15211942178073

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء591.0احيائييونس صالح عبدهللا منصور16211941283009

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء662.0احيائيحوراء احمد هاشم يوسف17241942120063

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد673.0احيائينور سالم حسن علي18241942120284

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيوفاء حنظل عبد الحسين حمد19241942120311

كلية التمريض/جامعة الكوفة648.0احيائيزينب عبد هللا محمد  رحيم20251942108179

كلية العلوم/جامعة الكوفة626.0احيائيبنين علي عباس صاحب21251942084162

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائيميثم مسلم كاظم سعد22251941150393

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائيضحى عقيل كاظم زغير23251942084616

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيزيد عواد خلف سهر24251941150149

كلية العلوم/جامعة كركوك585.0احيائيزيتون هدايت حكمت حمه صالح25201942335018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيمحمد حمد حسين احمد26201941208016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك585.0احيائيمعمر اسامه محمد كلش27201941208017

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيأحمد مهدي مويش جبر28241941025001

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0احيائيده ريا غازي جليل سمين29201942345039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيحامد عدنان كاظم عليوي30261941011021

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيسجاد صالح عراك نوري31261941010090

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيامير عبد السادة دبي عبد32261941019006
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائياحمد عبدالحسين نجم عبدهللا33211941013014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك574.0احيائياحمد يوسف جبار نوري34201941364003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية632.0احيائيهدى احمد طه قادر35201942331181

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد586.0احيائيكاظم اركان فليح مضحي36261941168004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيعمر فيصل محمد مال37201941209014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيكرار حاكم عزيز حميد38261941001143

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيجيهان علي انور جاسم39261942094014

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائياحمد حمود كاظم حمود40231941002007

كلية العلوم/جامعة كركوك614.0احيائينوره فريق عمر فرج41201942350007

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0احيائيساره روكان علي مام عبد هللا42201942344092

كلية العلوم/جامعة كركوك612.0احيائيزينب مدحت شوكت مولود43201942392005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم535.0احيائيزهراء قاسم عبيد عيدان44231942138017

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائيمنه هللا باسم مطر عراك45231942111091

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيأيه عبد السجاد عبد هللا جالي46231942139004

كلية التمريض/جامعة كربالء640.0احيائيوفاء مواسم حسين سلمان47241942168124

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيكرار نجم عكار شايع48241941203223

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية655.0احيائيغدير عبد الكريم نعمه عبد49281942096018

كلية التربية/جامعة القادسية636.0احيائيرحاب قاسم طه عاجل50241942149026

كلية التربية/جامعة القادسية634.0احيائيرغد قاسم طه عاجل51241942149027

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيفاطمه مهدي الزم مطرود52241942121277

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 623.0احيائيكوثر عايد جبار ساجت53241942130094

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0احيائيعلي أياد عبد الكاظم عودة54241941169040

كلية التمريض/جامعة كركوك670.0احيائيتارا فؤاد محمد احمد55201942331051

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيمروه فرهاد ميكائيل صابر56201942334227

كلية العلوم/جامعة كركوك634.0احيائيآيه فؤاد نصرت سليمان57201942334015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0احيائيحسين محمد طاهر جبر58261941044015

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيحوراء محمد حسين تقي59271942055071

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيرسل حاتم عبد العباس عيدان60271942056124

كلية التمريض/جامعة كركوك665.7احيائيمريم علي حاتم محمد61201942398028

كلية العلوم/جامعة كركوك644.0احيائيهافين هاشم عبد هللا احمد62201942332040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائياحمد محمد نجاة نوري63201941259045

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية670.0احيائيمصطفى سعدون علي عبدهللا64211941003167
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل672.0احيائيطيبة صدام سامي محسن65211942121094

كلية العلوم/جامعة ديالى583.0احيائيشهد سعد عبد الوهاب جسام66211942103040

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائيطالل اسود نجم محمود67211941009087

كلية التمريض/جامعة بغداد650.0احيائيحنين حسين كاظم علوان68211942140049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائينور محمد عبد الزهره هادي69251942084888

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيكرار خالد جاسم عباس70211941005127

كلية التمريض/جامعة الكوفة662.0احيائيايمان محمود طعيمه جاسم71251942170047

كلية العلوم/جامعة الكوفة632.0احيائيزهراء رعد محمد ابراهيم72251942062343

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة530.0احيائيشهد صباح غازي سهر73251942084583

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0احيائيتبارك صالح مهدي شاكر74251942084188

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0احيائيرغد نبيل محمد مراد75211942092039

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائينرجس سالم صبيح كاظم76251942101270

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية649.0احيائيمحمد علي عبد الوهاب محمد77201941390088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك528.0احيائيملكان روكان جرو خلف78201942104024

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0احيائيحسين خلف خليفه دوشان79201941019038

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيجلنار حسن عبد الرزاق علي80271942060088

كلية العلوم/جامعة كركوك636.0احيائيشيالنه هاشم عبدالرحمن محمد81201942139082

كلية التمريض/جامعة كركوك660.0احيائيسكينه نجاة شكور موسى82201942118116

كلية العلوم/جامعة كركوك594.0احيائيسليمان كمال فاتح امين83201941303084

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0احيائيدانيه خالد محمد سامي عبد العزيز84271942063048

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء669.0احيائيسراء سمير علي محمد85271942060219

كلية العلوم/جامعة كركوك628.0احيائيسارة مازن حميد مزهر86201942114040

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى553.0احيائيسجاد محمد كاظم بندر87261941027063

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0احيائيعبد هللا حمد خلف جمعه88201941026022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائيمنتظر ياسر علي ادريس89261941010232

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء593.0احيائينور كاظم شكر محمود90271942063189

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائياتيال صالح محمد نوري لطيف91201941390008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى672.0احيائيفاطمه محمد مهدي علي92271942062099

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0احيائيصالح زبن عماش حسين93201941257006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيعبد هللا احمد علي جلعوط94261941020021

كلية العلوم/جامعة واسط598.0احيائياحمد هشام حسن مهدي95261941001020

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0احيائياحمد يوسف عمران دهيدي96261941001022
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيايات عبد االمير جاسم محمد97241942110009

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0احيائيأحمد فاضل سالم درجال98281941011005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل661.6احيائيسما حافظ خليف عزيز99271942060226

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيطيبه عامر عبد الكاظم ناصر100271942060244

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيغدير حيدر علي مهدي101271942060253

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيغدير هاشم عبد الكريم محمد102271942060256

كلية العلوم/جامعة واسط610.0احيائياسراء خالد فرمان مريان103261942132007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيعلي رياض كاظم سرهيد104261941033079

كلية العلوم/جامعة واسط605.0احيائيوفاء منصور حسين لطيف105261942090067

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيمحمد غايب دردش دحام106241941013115

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك545.0احيائيمحمد عبدالواحد عبدالحميد محمد107201941259286

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد632.0احيائيزهراء داود حمزه حسن108261942120091

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيمرتضى حامد باقر مكي109271941014226

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0احيائيعامر بدر عامر حميد110211941257018

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيزينب صباح عزيز نايف111271942081050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى664.0احيائيطيبه عمار محمد احمد112211942244012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك618.0احيائيأسين محمد صالح الدين محي الدين113201942118005

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0احيائينور رياض حسن لطيف114211942140203

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيحسين اياد حمد مكي115271941014052

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائيمصطفى محمود حاكم عناد116271941005279

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيمحمد ميزر علي خليل117331941070078

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0احيائيعلي سعيد حميد لفته118271941005157

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائيعلي قاسم نعمة خسباك119271941005172

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى646.0احيائيمرتضى احمد خضير عبيس120271941010165

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0احيائياحمد عويد عزيز محمد121211941043004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيهشام سليم محيميد عواد122211941043047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة526.0احيائيزينب صفاء كاظم لفته123251942086041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك629.0احيائينورا وسام جرجيس صالح124201942139114

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائيطيبه مظفر عباس حرب125211942226020

كلية التربية/جامعة القادسية617.0احيائيحوراء حامد شهاب عبد126241942115012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيخديجه راضي كريم عبيد127241942114079

كلية التمريض/جامعة بابل645.0احيائيزينب حسين عمران حسن128231942108034
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت628.0احيائيكوثر احمد هاشم يوسف129241942120244

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيبراء كريم عنيد جناني130281942059024

كلية التربية/جامعة ميسان669.0احيائياساور عباس وحيد عوده131281942080001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيسالم صادق عبيد كامل132231941002116

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية636.0احيائيفواطم جواد عبد الكاظم مهدي133241942108141

كلية التمريض/جامعة ميسان642.0احيائيزهراء عالء عبد الستار عبد االمير134281942052047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية651.0احيائيازهار علي جبر دعير135281942062001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيهبة غانم محمد زباله136231942136032

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائيمرتضى هلول خلبوص دخان137291941029003

كلية التربية/جامعة القادسية602.0احيائيزهراء عقيل جليل مزهر138241942114133

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية665.8احيائيمحمد علي كريم كاظم139281941026025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك646.0احيائيبراء قاسم محمد سلطان140201942144019

كلية التربية/جامعة القادسية643.0احيائيزهراء رعد تكليف مطر141241942101052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى638.0احيائيزهره جمال حسين عسكر142201942154035

كلية التمريض/جامعة ميسان638.0احيائييقين علي هاشم حسن143281942081064

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائيعلي كريم مطر سلومي144261941014069

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائياحمد سعيد حمد هللا عبد الرضا145241941204003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0احيائياحمد سعد كاظم زغير146261941202003

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0احيائيمصطفى احمد فرحان عذاب147241941037057

كلية العلوم/جامعة البصرة673.0احيائيمقتدى صدام جاسم حاتم148281941001124

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0احيائيحيدر صدام عاتي لفته149281941008029

كلية العلوم/جامعة واسط623.0احيائيساره ليث رحيم محمد رضا150261942099027

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0احيائيحسن خضير عباس مهدي151241941012016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى643.0احيائيمحمود مجبل عكار نهيب152241941035107

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية619.0احيائيمحمد أحمد عبد الكاظم جابر153241941003228

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0احيائيحسين محمد عليوي عبعوب154261941009044

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك528.0احيائيامينه ابو بكر شريف محمد155201942331022

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0احيائيزهراء مسعود شعالن عبيد156241942134080

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائيرعد محمد كامل حسين157291941022007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائيهبة هللا طارق حسين سالم158261942120262

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0احيائيحسين عبد الزهره شاكر عبيس159241941001065

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيحسن عباس مدحت شاكر160231941002050
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قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائياحمد رحيم عبد السادة لطيف161241941035007

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيعلي غالب جاسم فرحان162241941036091

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيحسين علي مهدي ثويني163241941012027

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0احيائيغفران ماجد محسن كريف164261942110032

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0احيائياديان عمار جبير جياد165241942104011

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيمنير شاكر حسن حسين166241941046023

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0احيائيزينه غانم هالل سباهي167261942169008

كلية التربية/جامعة سامراء540.0ادبيعبد هللا ناصر حسين ياسين168261921013098

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0احيائيمريم فاضل عبد طارش169141942225122

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية665.0احيائيعلي ليث نوري حسين170141941182053

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0احيائيسلسبيل ناظر فرحان صالح171141942135029

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0احيائيحنين حسين عباس تميم172141942067027

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية581.0احيائيمسره خضر علوان حسن173141942078103

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية643.0احيائيمريم كمال اسطيفان سليمان174141942078101

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0احيائيزهراء عبد هللا خلف رشيد175141942143007

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0احيائيرقيه علي علي مهدي176141942107029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0احيائياحمد نزار غالي علي177141941019011

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد598.0احيائيمريم صالح علي مجلي178141942087017

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0احيائيرواء شاكر موسى علي179141942080029

كلية العلوم/جامعة بغداد632.0احيائيمنار جعفر كامل غركان180141942080071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.0احيائيعلي نصير عبد الكاظم ساهي181111941002038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية528.0احيائيضحى قيس محمد حسن182141942097033

قسم الحاسوب والسيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية638.0احيائيزهراء اكرم حمدان حمزه183141942080033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية600.0احيائيتبارك طارق جواد كاظم184141942117014

كلية العلوم/جامعة بغداد603.0احيائيزينب خالد محمد ارحيمه185141942109027

كلية العلوم/جامعة بغداد635.0احيائييوسف حارث مجيد عزيز186141941020061

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0احيائيتبارك احمد رسن حسن187141942102014

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0احيائيفاطمه عامر يونس رشيد188111942070113

كلية العلوم/جامعة ديالى554.0احيائياحمد فيصل غازي حمودي189111941018014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى663.0احيائيمنار عادل حسين مجيد190141942133084

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد553.0احيائياسراء جواد لفته محمد191141942066011

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0احيائينور فيصل غازي حمودي192111942093012
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.6احيائيهدى شامل شعالن حمودي193141942094174

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيحوراء حسن زويد حبيب194141942108036

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية643.0احيائيزينب قاسم لفته شامي195141942080048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0احيائيعلي سعيد كاظم مغامس196141941022069

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية579.0احيائياحمد كريم موسى درويش197141941026008

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0احيائيميار رياض محمد جميل موسى198141942086230

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيساره نصير محي عبادي199141942096015

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0احيائيأسامه ابراهيم جاسم محمد200141941022006

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0احيائيآبان زيد ابراهيم جواد201111942101001

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية622.0احيائيريهام عباس حسين جار هللا202141942071025

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.0احيائييوسف محمد ابراهيم حمد203111941045047

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائيحسين حامد حسون فرج204141941016032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم583.0احيائيزهراء يحيى خضير عبود205111942077026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائيسماح فاضل محسن خضير206111942080097

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار671.0احيائينرجس عالء حسين عجيمي207221942323308

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.6احيائيسليمان داود جميل داود208141941010039

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0احيائيسبأ جعفر عيسى محمود209141942111137

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد593.0احيائيحوراء كريم محمد حسين210141942090027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد595.0احيائيزهراء كريم محمد حسين211141942090051

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 666.0احيائينمارق مهدي نايف حرمس212231942271403

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد553.0احيائيتبارك عباس صدام عبد الكاظم213131942131026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائييقين محمد هاشم مجيد214141942140158

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعمر طالب طارق خالد215131941252068

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد660.4احيائيعالء جعفر هادي علي216141941170038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيشمس االصيل غازي صيهود بريسم217131942127012

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0احيائيحسن جمال عبدالجبار داود218131941250012

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية662.5احيائيأمل عالء عبد الحسين عبد علي219111942113001

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية654.2احيائيساره ثائر مصطفى عبد الرحمن220111942113040

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيسما عبد الرزاق حسين زغير221111942113047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0احيائيعلي مناضل عبد الكاظم عطيه222111941026081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيمحمود محمد سعيد حمزه223111941156093

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0احيائيعال علي عبد الجبار ياسين224141942127028
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كلية العلوم/جامعة بغداد637.0احيائينور احسان سلمان حسين225111942066061

كلية العلوم/جامعة بغداد629.0احيائيامنه بهجت وهاب عبد الحسن226111942215007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية634.0احيائيمنار منعم حميد رشيد227131942132031

كلية العلوم/جامعة بغداد666.0احيائيزينب رعد عبد هللا حسن228111942067057

كلية التربية/الجامعة المستنصرية532.0احيائييوسف ماجد عبد هللا هاشم229111941034036

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0احيائيطيبه حسن جاسم محمد230111942106051

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد657.0احيائيعبد المهيمن اكرم عبد زهيان231141941023032

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد671.0احيائيفاطمه صالح مهدي علي232141942085015

كلية العلوم/جامعة ذي قار617.0احيائيزينب حسين حزام حمود233221942323165

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم234111941049090

كلية العلوم/جامعة بغداد631.0احيائيطيبه عالء كريم محمود235111942084120

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد552.0احيائيروان سعد عباس حمزه236111942103036

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيمرتضى خالد ذياب حسين237141941170080

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0احيائيرسل ستار جبر كاظم238141942076044

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية632.0احيائيابرار فاضل دشر بادي239151942050007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد644.0احيائينرجس علي حميد كاطع240151942051156

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد635.0احيائيحوراء اثير عبدالحسين حسين241131942098040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد621.0احيائيزهراء باسم مناتي جابر242151942041035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائياحمد محمود رحيم فندي243111941156008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيعائشه صالح عباس محمود244111942067099

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0احيائيريسان فائز سعيد حمزة245111941156031

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0احيائينور سمير جودت محمد246131942110022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيايات احمد علي عبد الحسين247111942105014

قسم المواد العام/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية592.0احيائيايالف باسم محمد قدوري248111942105020

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0احيائيهديل عادل راشد عبد علي249111942100043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيايمان مجدي عطيه السباعي250111942108009

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية569.0احيائينرجس كاظم هنيد ضميد251141942149075

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0احيائيزهراء هادي سالم نعيمه252121942112117

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد540.0احيائيحسن رحيم علي جحف253151941003012

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيخديجه محمد كاظم هنيدي254261942109038

كلية العلوم/جامعة واسط611.0احيائيوفاء صباح بالسم ستار255261942088132

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيايات رجاء جاسم علوان256261942120022
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيسجود علي فرحان فزع257261942104099

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيرعد ياسر مناحي دريب258261941205023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل673.0احيائييقين كريم فرحان خلف259261942080202

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائياالء ياس خضر بديوي260261942087011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائييقين حسين كاظم حميد261261942104162

كلية العلوم/جامعة بغداد652.0احيائيحيدر علي زماط ياسر262261941173005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيكرار احمد لطيف هاشم263241941010109

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0احيائيمحمد قاسم سعدون حمزه264241941010136

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى647.0احيائيدنيه عبد الرضا خشين عويد265281942073010

كلية العلوم/جامعة القادسية550.0احيائيعذراء مهدي علوان وناس266241942101084

كلية العلوم/جامعة واسط599.0احيائيفاطمة حامد حاكم تالي267261942090050

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت636.0احيائياالء محمد امين سمين268201942282024

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين666.0احيائيسارة وضاح عبد العلي يوسف269261942143077

كلية التمريض/جامعة القادسية667.0احيائيابتسام علي هندي كاطع270241942107001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائيامير كريم عبد زيد ساجت271241941016007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0احيائيمروة عمار كريم محسن272261942089105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط620.0احيائيفرح نزار علي يسر273261942071030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط612.0احيائيحوراء حيدر عبد الحسن كليل274261942074032

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد674.5احيائيايالف خالد حاتم متعب275241942084002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط534.0احيائيحسن عبد الحسين طاهر نزال276261941017019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيباقر محمد حسن مفتن277151941013012

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين641.0احيائيشيماء قاسم عبد  معين سلومي278111942076114

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0احيائيفاطمه سعدون عباس حنون279151942046147

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى672.7احيائيمحمد جواد خداداد علي280151941012060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية636.0احيائيزهراء محمد العيبي فليح281131942071049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيعلي حسين عبد علي عبيس282151941071183

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد627.0احيائيزينب فريح عبيد زغير283151942052035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية560.0احيائيسرى موفق عبد الجبار عبد المعطي284131942126031

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد667.2احيائيزينب ناصر فاضل امين285131942108028

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0احيائياحمد محمد طارش حاتم286151941017007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد534.0احيائيضحى علي حسين حردان287151942048085

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت626.0احيائيزينه كريم علوان جبر288131942093069
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية562.0احيائياالء اسعد بحت مسير289151942054016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.0احيائيبتول باسم محمد دخن290131942118037

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0احيائيزينب محسن ياسين نصر هللا291131942118156

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد631.8احيائيساره باسم مناتي جابر292151942057024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد588.0احيائينور علي عبدالزهره جاسم293121942117060

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0احيائيزهراء مبارك كامل عبيد294121942122012

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين561.0احيائياحمد وميض قاسم محمد295131941029010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية642.5احيائيزينب كريم يونس كريم296131942121082

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيمنار محمد خميس محمد297131942093108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائياحمد خضير عبيس شهاب298231941060005

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيمرام جاسم سلطان عبيد299151942044167

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0احيائيعبدهللا حسين محمود كاظم300131941022038

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائياحمد خالد رجب جاسم301171941012012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل626.5احيائيمنذر غسان منذر عبد الرحمن302171941022176

كلية العلوم/جامعة الموصل650.0احيائيحسناء مهند عبد الخالق عبد الرحمن303171942286093

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل647.0احيائيعمر غازي خلف محمد304171941020087

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى630.6احيائيمحمد ابراهيم محمود عيسى305171941022127

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى651.0احيائيحسين احمد ثالج ابراهيم306171941008097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0احيائياحمد خالد جاسم محمد307171941023010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل625.0احيائيمحمد فاضل خضر قلي308171941027110

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيقتيبه ذنون عبد الكريم احمد309171941075021

كلية التمريض/جامعة الموصل668.0احيائيسعد عدنان علي حسين310171941080057

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل614.0احيائييوسف جاسم احمد جاسم311171941015228

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل577.0احيائيمصطفى غانم يونس خليل312171941005128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل631.0احيائيعبد هللا وليد خالد هاشم313171941143055

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.0احيائيعلي ناظم علي داود314171941023142

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيمنى محمد احمد محمد315171942046040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل595.0احيائيامنه عبد المالك احمد اسماعيل316171942232049

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى630.0احيائيحمزة ياسين مال هللا جمعة317171941064020

كلية العلوم/جامعة الموصل634.2احيائيكرم نواف حازم خالد318171941011240

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية636.0احيائيمحمد عبد الستار احمد علي319171941016074

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0احيائيمحمد صبحي عبد الحميد حسن320171941133007
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيوسام اكرم ذنون فتحي321171941027142

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0احيائيوسام محمد يونس خلف ابراهيم322171941016095

كلية التمريض/جامعة الموصل657.0احيائيمريم رياض عبد العزيز عبد الجبار323171942274121

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيعلي فارس جاسم محمد324171941007158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائينور الهدى نائل حميد حسين325121942105202

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد637.0احيائيزينب سالم مصطفى كاظم326121942107133

كلية التمريض/جامعة بغداد671.0احيائيهدى سرحان اسكندر محمد علي327121942020122

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيخالد محمود ثلج مالح328171941056006

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.8احيائيلبنى احمد رحمه علي329121942109081

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين640.0احيائيعسل ليث محمد حسن330101942102050

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى635.0احيائيعلي عبد الرزاق سلمان حمدان331131941018086

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى672.0احيائيآيه ابراهيم مهدي عبود332121942089002

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى663.0احيائيقتيبه وليد خالد حسين333171941008259

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد529.0احيائيتبارك صفاء حميد رشيد334101942077015

كلية العلوم/جامعة بغداد630.0احيائيايات حسن شامخ سنيد335151942047009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيمسلم يحيى محمد عبد هللا336171941143100

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد663.0احيائيعبير بهاء حسين عباس337101942105029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد607.0احيائيساره محمد خلف شرموط338101942097031

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد608.0احيائيسجى محمد خلف شرموط339101942097034

كلية الصيدلة/جامعة االنبار676.0احيائيمحمد جاسم محجوب محمد340171941040007

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت638.0احيائيمصطفى محمد رشيد حميد341131941005084

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد654.0احيائيجنات باسم سعد جسام342101942115037

كلية العلوم/جامعة بغداد634.3احيائيدانيه ثامر كامل علي343101942115051

كلية الصيدلة/جامعة كربالء677.0احيائيبنين باسم عبد الزهره مطشر344101942103012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد629.0احيائيرسل قيس رشيد عباس345121942100015

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى562.0احيائيرحمة هللا حاتم عباس مظعن346101942110025

كلية العلوم/جامعة بغداد636.7احيائينور محمد سؤدد ساعد علي347101942078151

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0احيائيفرقان عبد الجليل صبحي جاسم348101942126004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0احيائيمرتضى نبيل شفيق حمود349101941043087

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية653.0احيائياسماء غالب عبد خير هللا350101942115003

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد664.0احيائيمحمد حكمت عبيد مصلح351101941032028

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية663.0احيائيحنين عامر احمد اسماعيل352101942090038
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قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية629.0احيائيفاطمه مولود خليل رخيص353101942123049

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد554.0احيائيمالك مازن عبد الستار عبد الكريم354131942077026

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد633.0احيائينبأ علي حمودي علي355121942087074

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0احيائيسجى عادل عبد الساده فرحان356151942047100

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين651.0احيائينورهان علي عدنان محمد357101942097069

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائيسارة سعيد شكر هللا قيطاس358151942046111

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء670.0احيائيمحمد حسين علي حسين جاسم359131941016097

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد551.0احيائيآيه حسين علي إبراهيم360101942131001

كلية العلوم/جامعة بغداد659.0احيائييوسف رحيم عبد الكريم احمد361101941042026

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية656.0احيائيسرمد كمر رحيم عبود362121941020057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد561.0احيائيامير علي وغيد شبيب363121941006004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0احيائياحمد محمود صكب علي364101941055007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد606.0احيائيرسل محمد خلف شرموط365101942097017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيمحمد حسن هادي كاظم366121941030167

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية630.0احيائينور حيدر خضير عباس367101942119095

كلية التمريض/جامعة بغداد668.6احيائيابراهيم جمال طالب سعيد368101941028006

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0احيائيعلي سعد حسين علي369211941282060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى666.0احيائيغسق محمود مطر فرج370211942137106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0احيائيزهراء قاسم حسن يونس371271942069053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيمسلم عقيل يوسف اسماعيل372271941011120

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائياسراء ثائر سطاي عبد373211942145008

كلية التمريض/جامعة بغداد664.0احيائيبراء عبد الجبار عبد الستار محمود374211942145025

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى667.0احيائيضحى هادي شكر محمود375211942114012

كلية الصيدلة/جامعة تكريت678.0احيائيزهراء محمد صباح حسن376211942145070

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0احيائيايثار رياض عبد االمير حميد377211942110009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى642.0احيائيمحمد عبد هللا حمزه عبيد378271941019096

كلية التمريض/جامعة كركوك646.0احيائيشهله محمد عبد خلف379201942109066

كلية العلوم/جامعة ديالى567.0احيائيمريم خليل حسين عباس380211942110081

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد638.0احيائيمصطفى عالء مجيد محمود381271941001342

كلية التمريض/جامعة بغداد667.0احيائيشيرين هيالن كريم عباس382211942107044

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيعلي حسين فضيل جعباز383271941002113

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد668.0احيائيمصطفى حسين جابر حسين384271941009148
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0احيائيحوراء محمود فريح حسين385211942131012

كلية التمريض/جامعة كربالء659.0احيائيعبير سالم عبود خميس386271942068122

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائينوره عبد الحميد شرقي داود387211942102122

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين667.0احيائيايمان جاسم متعب جاسم388211942130002

كلية العلوم/جامعة ديالى601.0احيائيضحى بشار حسن محمود389211942134058

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيزمن محمد عبد االمير عبيد390271942069041

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية671.0احيائيمروة أحمد غانم حسن391171942294251

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائيوالء هويدي شاهر جار هللا392171942262114

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى641.0احيائينور محمود طه مصطفى393171942280272

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0احيائياميمة فواز حسين علي394171942301018

كلية التمريض/جامعة تكريت664.0احيائيانس فارس مزعل محمد395171941351240

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0احيائيمصطفى فرج عبره فرحان396221941084031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيشهد عالء حسين كريم397231942127044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار601.0احيائيزهراء مظفر جبار مرجان398221942135091

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار561.0احيائيمحمد علي طلوكي محمد399221941382040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائيدعاء احسان غانم محمود400171942237060

كلية الصيدلة/جامعة تكريت677.0احيائينورا نبيل نذير بشير401171942294288

كلية العلوم/جامعة تكريت608.0احيائيسعد نايف محمد جاسم402171941026083

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل658.0احيائيشهد عبد هللا محمود سلطان403171942237134

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637.0احيائيآيه اياد ثامر زيدان404171942267141

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيصفاء عبد خليل عبيد405171942294211

كلية التمريض/جامعة الموصل645.0احيائيرافده صالح الياس حسن406171942290093

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد675.0احيائياحمد كفاح حسن عبد407221941084001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين631.0احيائيالحسن رزاق جميل حذيه408221941084002

كلية العلوم/جامعة الموصل655.0احيائيايالف خالد ابراهيم ياسين409171942290043

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيبراء حسين يوسف ابراهيم410171942317023

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائيزينب حازم يونس حوير411171942319030

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية663.0احيائياوسكار اسو محمد توفيق412201841304031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0احيائينور اسماعيل اسماعيل زعل413171942259078

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0احيائيحسن مرزا ميشو مرزا414171941359016

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى647.0احيائيخديجة طه خضر جاسم415171942321019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 662.0احيائيتبارك عادل ناصر طه416221942135036
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الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية654.0احيائيتقوى سالم شخير كطل417221942135040

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية633.0احيائيساره عبد هللا غانم عبد هللا418171942237118

كلية العلوم/جامعة الموصل624.0احيائيفاطمه نشوان غانم حسن419171942312010

كلية التمريض/جامعة الموصل652.0احيائيسجى حسين علي حسين420171942242045

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر583.0احيائيمياه مكي شمخي جبر421221942135178

كلية التمريض/جامعة الموصل659.0احيائيرجوة جامل محمد جاسم422171942277077

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل567.0احيائيانفال محمد عذابه مصطفى423171942246005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائينبأ جاسم كاظم جواد424231942127066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0احيائينبأ عالء خضر الياس425171942283118

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0احيائياميره عبد القادر علي عبد القادر426171942261018

كلية العلوم/جامعة الموصل595.0احيائيزينه عقيل اسماعيل خليل427171942249047

كلية العلوم/جامعة الموصل605.0احيائياثير حازم مهيدي موسى428171941365001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل582.0احيائيبدر عبد محمد حمادة429171941365004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0احيائيمحمد ثبات اياد عبد الواحد430291941003224

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0احيائيكرار حسن حسين جاسم431291841002129

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية542.0احيائيجعفر راهب عبد القادر عزيز432131941001032

كلية العلوم/جامعة الكوفة604.0احيائيبنين حيدر كاظم جواد433251942062137

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيسجاد احمد رسول ماضي434291941002071

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0احيائيمروان فرمان ابراهيم حمود435171841055022

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيسجاد ناصر حسان رضا436251941049014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيمجتبى جاسم شكلوك حسين437251941031603

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيحسن خالد حاكم كاظم438251941031137

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيثامر فاضل هاتف كريم439251941208003

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء660.0احيائيالمصطفى احمد نوري محمود440251941031078

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيعادل محمد عبد نواف441311941072044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى674.0احيائيهبه محمد محمود جياد442211942094131

كلية التمريض/جامعة المثنى658.0احيائيزينب علي رحيم طاهر443291942085087

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 671.0احيائيزينب ماجد هبل سلوم444291942050109

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0احيائيزينب معاذ محمد حسين445291942050111

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.1احيائيمحمد امين جاسم محمد علي سعد446251941205265

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 645.0احيائيحسنين جمال محمد حسين محمد447251941008040

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائياحمد نعمه حمد حسين448251941031062
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائيعسل كاظم علوان حمادي449251942062580

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيتبارك يوسف هالل محمد450251942057014

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيكرار حيدر كاظم عبيس451251941205242

كلية التمريض/جامعة المثنى662.0احيائيعلي عزيز عبد الرضا هلول452251941031485

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيعلي محمد عبد ناهي453251941031514

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيختام محمد هادي علي454251942053027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء548.0احيائيعلي حسن يونس قاسم455251941007188

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0احيائيخوله كريم يوسف وكع456211942102027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائياحمد وعد احمد عمير457311941001009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيعبد محمد ابراهيم عويد458311941001026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيمحمد حسن زغير سلمان459251941031647

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 634.0احيائيزين العابدين علي حسين راهي460251941031310

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيمنقذ عبد الوهاب محمد كامل جواد461251941012171

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء672.0احيائيفرقان ناجي عظيم جعفر462271942057167

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك646.0احيائيمصطفى داود سليمان صالح463201941001283

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية642.0احيائيأيالف علي زمان باقي464201942118016

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيزهراء جعفر صادق مطلوب465271942095042

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0احيائيمحمد جبار عبد الحر فرهود466271941153103

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء601.0احيائيخديجة محمد يونس علي467271942057063

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0احيائيايالف فالح حسن ترك468201942109019

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0احيائيساره حسين علي حسين469201942109051

كلية التربية األساسية/جامعة بابل627.0احيائيديانا محسن كنوش علوان470271942070019

كلية التمريض/جامعة بابل668.0احيائيهبه سجاد احمد هادي471271942089115

كلية العلوم/جامعة كركوك622.0احيائيسيفر شوان محمد رؤوف صالح472201942340066

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0احيائيحافظ تحسين حمود ابراهيم473201941001057

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية630.0احيائيرائد عبد هللا محمد امين474201941030050

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت635.0احيائياحمد شهاب احمد صادق475201941015006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك630.0احيائيانمار عدنان عبد هللا مهدي476201941015016

كلية التمريض/جامعة كركوك668.0احيائيعبد العزيز احمد هاشم حسين477201941001118

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء667.0احيائيمريم محمد حسين علي478271942064135

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0احيائياجان صالح مهدي عبد الرضا479251942062038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية664.0احيائييوسف محمد حمد حسين480211941054131
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بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 655.0احيائيحسين حيدر مطر حسين481251941044079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى649.0احيائيزهراء علي حسوني جبار482291942055056

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0احيائيتبارك حيدر بشبوش حسين483291942085032

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 674.0احيائيزهراء حسين حسن ناجي484291942058034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيزينب حسين علي مهبول485291942058043

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت533.0احيائيحسين علي قحطان حسن486211941059012

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 675.0احيائيزينب محمود ابراهيم محمد487251942062466

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 661.0احيائيتبارك نسيم محمد عباس488291942076011

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائيمحمد فيصل غازي ميزر489291941153302

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.2احيائيعلي باسم علوان محمد490251941035023

كلية العلوم/جامعة الكوفة582.0احيائيضحى مازن عبد زيد عبد العباس491251942058047

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة653.0احيائيحنين كاظم عبودي هريد492251942100099

كلية العلوم/جامعة ديالى605.0احيائيدنيا عوف عبد الرحمن محمود493211942290019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد561.0احيائينورالدين صباح نوري عزاوي494211941278082

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل608.0احيائيمحمد حازم كامل عبد الحسين495271941002161

كلية العلوم/جامعة الكوفة638.0احيائيهبه عبد الحسن موسى حسن496251942111064

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى661.0احيائيعلي محمد هواش عذال497251941150234

كلية التمريض/جامعة بغداد668.0احيائيحيدر ابراهيم محمود علي498211941079014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة607.0احيائيزينب هادي جواد ذياب499251942096215

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيزهراء مطر بصري جازع500251942100194

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0احيائيعلي اسعد رشيد حميد501211941005097

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 641.0احيائيفاطمه مقداد عبد الزهره محمد502251942101226

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيفاطمه حسين مهدي هادي503251942100298

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0احيائيجعفر محمد نعمه خضير504251941200034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيابراهيم سالم حاتم خليل505211941023001

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء610.0احيائيزينب ميثم عبد االمير عصفور506231942120115

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل643.0احيائيالبشير علي محمد عاصي507231941020040

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد661.0احيائيمحمد علي قاسم راضي كاظم508231941016056

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 652.0احيائيكرار حبيب حسين علي509231941008162

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0احيائيأنس عبد الحسن بدري عباس510231942129001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0احيائيمصطفى علي حمزه حسن511231941020387

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 636.0احيائيسجى حميد شنان خضير512231942115087
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0احيائيحميدة عبد الحسين شناوه كاظم513231942109049

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0احيائياحمد الزبير حاتم كاظم514231941043001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.6احيائيمريم ميثم حسين عليوي515231942096135

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 669.0احيائيزهراء عباس علي سعيد516231942096051

كلية العلوم/جامعة الكوفة596.0احيائيايات فاضل موجد خليل517241942108011

كلية التمريض/جامعة القادسية668.0احيائينور جواد عبد الكاظم شنابه518241942139151

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيعبد المهيمن شافع غازي راشد519231941008117

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0احيائيحسن حسين هاشم حسن520231941017020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0احيائيزينب عالء محمد نصار521281942190064

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائيابراهيم عماد غضبان موسى522161941061001

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 638.0احيائيعبد االمير عادل حسين جاسم523161941061014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائيسجاد حسين حمزة عباس524231941251150

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0احيائيرقية كريم جاسم كرزول525241942121119

كلية التمريض/جامعة بابل644.0احيائيدينا كريم حسين جاسم526231942151002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0احيائيزينب محمد مهدي محمد527231942172023

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيزينب اسعد شاكر عباس528161942230030

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية647.0احيائيزينب ثامر عامر سمير529161942230031

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيانس عباس حمزه محمد530231942145009

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء664.2احيائيدانيه احمد شهاب احمد531271942077009

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0احيائيحسين رحمن عبود عمر532231941006032

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيفاطمه قاسم راضي كاظم533231942110046

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى640.0احيائيعلي حسين علي عباس534161941043014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0احيائيامنه حمزة خيرهللا حمزه535231942142017

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل574.0احيائيعلي صباح حيذور عبدالحسن536231941205018

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيبتول محمد زكي فاضل احمد537271942083013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل667.0احيائيفاطمه الزهراء ميثم حسين هادي538231942142220

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية637.0احيائيسجاد عدي عباس بلبل539161941050010

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 657.0احيائيمؤتمن سليم كريم علي540231941252129

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0احيائيبندر حاكم صباح عطية541231941252022

كلية التمريض/جامعة بابل667.0احيائيبراء حيدر كاظم جبر542231942087054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 668.0احيائيفاطمه عبد الرحمن خلف عبد الصاحب543231942088348

كلية العلوم/جامعة البصرة586.0احيائييوسف ضياء عدنان رمضان544161941001133
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قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0احيائيجاسم محمد حمزه عبيد545231941178007

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة631.0احيائيمنتظر حمود حسين عبود546161941001118

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز662.0احيائيمريم محمد عواد طاهر547161942192067

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0احيائيروان مصطفى عبد الحسن حنتوش548161942165152

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية607.0احيائيمريم كريم صكبان حسين549161942259049

قسم هندسة تقنيات الليزر /النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.2احيائيرسل عبد الكريم داود حسن550161942232015

والكهروبصريات
البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0احيائيبثينه جبار لعيبي غالي551161942228029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة668.0احيائيمحمد قاسم عباس حمدان552161941084116

كلية العلوم/جامعة البصرة645.0احيائيمريم اسامه اسماعيل ابراهيم553161942165398

كلية العلوم/جامعة البصرة614.0احيائيزهراء سعد حيدر حسن554161942290033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء542.0احيائيموسى حسن كتيب خليف555231941257186

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0احيائيحسين يحيى علي مرير556231941173054

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء552.0احيائيعلي حسين صالل حمزة557231941167026

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0احيائيصفا جابر كاظم مطشر558161942183063

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة619.0احيائيمريم محمد صفر لفته559161942176094

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية617.0احيائيزينب مكي علي عبود560161942148020

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية623.0احيائيهاله فارس فاخر حسين561161942184301

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية656.0احيائيايات عمار ناصر ودي562161942192009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة632.0احيائيشمس الضحى وليد خالد سالم563161942184186

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية672.0احيائيتهاني منذر رحيم عبود564161942152054

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 643.0احيائيعباس جالب جبار رهيف565221941031083

كلية العلوم/جامعة البصرة653.0احيائيآيات عبد النبي محمد سلمان566161942172001

كلية التمريض/جامعة البصرة644.0احيائيزينب حيدر عبد الباري صالح567161942165220

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0احيائيمحمد ثائر عباس معتوق568221941002219

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء593.0احيائيالحسن عبد الجبار محسن دخيل569221941003021

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0احيائيمحمد رحيم مدلول عامر570221941039113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار610.0تطبيقيمحمد حسين شمخي جابر571221951010100

كلية العلوم/جامعة البصرة547.0احيائيحبايب كاصد شاكر خضير572161942202037

كلية التمريض/جامعة البصرة662.0احيائيزينب صادق كاظم طاهر573161942251015

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى625.0احيائيصفا محمد منان داغر574161942189011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار608.0احيائيجنه خالد عبود قاسم575161942187010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار661.6احيائياحمد علي محسن علوان576221941080005
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كلية العلوم/جامعة البصرة611.0احيائيرقية ابا زيد لعيبي عبد الحسن577161942179003

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 640.0احيائياحمد محمد جالب تايه578221941057002

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى627.0احيائيحيدر عالء حسن مطير579221941039052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط613.0احيائيمحمد عمار شاكر محمود580221941030016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة550.0احيائياالء حامد عبد الحسين ابوالهيل581161942222001

كلية التمريض/جامعة البصرة656.0احيائيهاله سالم جاسم محمد582161942165487

كلية العلوم/جامعة البصرة625.0احيائيزينب احمد سوادي محيسن583161942202084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة652.0احيائيمنار رافد هادي كاظم584161942228119

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية673.0احيائينورة عبد الحسين حميدي صالح585161942290098

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة646.0احيائيعبد هللا عبود احمد عبود586161941140039

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية628.0احيائيحسن فالح خليف حالوب587221941041017

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية589.0احيائيعبد الفتاح عون رسمي بالد588221941053074

كلية القانون/جامعة ذي قار571.0احيائيجاسم محمد عباس زغير589221941314007

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية670.0احيائيحسين صادق فرحان حاشوش590221941091038

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0احيائيعلي عماد شاكر فرهود591221941035149

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0احيائيزهراء محمد خليف عبد592221942115034

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0احيائياالء محمد جراد دايج593221942153027

كلية العلوم/جامعة سومر582.0احيائيايات مصطفى حسين جبار594221942153049

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية658.0احيائيايه حميد ستار جابر595221942153056

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0احيائيروان احمد علي حسين596221942185048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى671.0احيائينبأ اياد طارش شذر597221942143277

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية626.0احيائيزينب حسن مطشر عجيمي598221942147039

كلية العلوم/جامعة البصرة641.0احيائيحنان سرحان ثجيل منشد599161942380073

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0احيائيحسين عزيز جودة صبيح600221941077035

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية652.0احيائيحسين علي حميد عبد الرضا601221941002079

كلية العلوم/جامعة البصرة635.0احيائيزهراء اسماعيل ابراهيم محمد602161942381045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار604.0احيائيزهره جبار صابر كشكول603221942095010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار642.0احيائيايه سعد علي حسين604221942160007

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيمرتضى جعفر سالم عور605221941067115

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة634.0احيائيشمس حسين سامي حسين606161942381067

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائيازهر رزاق عبد الرضا عبيد607221941010015

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0احيائياساور عقيل مطشر عبد الجبار608221942185004
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الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار654.0احيائيزينب علي حبيب صافي609221942412038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائياسراء حسين مهدي جدوع610221942204005

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة656.0احيائيشهد توفيق علي حسين611221942414119

كلية العلوم/جامعة االنبار613.0احيائينادين فاضل علي ابراهيم612191942154028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة616.0احيائيلندا طه امين محمد613191942155029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى603.0احيائيرنده سعود مهدي صالح614191942371026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0احيائيرونق ابراهيم فرحان احميد615191942182020

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى662.0احيائيفاطمة عمران حسين جاسم616191942188099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى650.0احيائيهيام غالب ثجيل معارج617221942428023

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائيحوراء حسين علي جابر618221942136019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيحنين خالد شهاب احمد619191942159029

كلية العلوم/جامعة االنبار673.0احيائياوراد ليث عبد الكريم الفي620191942156009

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار674.0احيائيايهاب ياسين حمد مجيد621191941110002

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين665.0احيائيفاطمة عدنان حسن سعدون622221942113223

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار667.0احيائيفاطمه حيدر راضي فرهود623221942421063

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيبتول علي جعيز جالب624221942311014

كلية العلوم/جامعة ذي قار580.0احيائيزينب محمد محسن حمدان625221942162066

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائينبأ جبار صيوان فرحان626221942204134

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة663.0احيائيحوراء رحمن عامر يوسف627221942178038

كلية العلوم/جامعة االنبار672.0احيائيمريم عبد شاحوذ خلف628191942298006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار559.0احيائيثامر بشير قدوري عالوي629191941009075

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية659.0احيائيريام حسين عطوان عزيز630221942168018

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0احيائيهديل مقداد اسود كريم631221942398034

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية666.0احيائينورس ياسين خير هللا علي غالم632221942417082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت654.0احيائيعلي عامر محمد شحاذه633181941041035

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائينعيمه حسن عبد عبدهللا634181942164016

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار669.0احيائيرقيه محمد داود حسان635191942186020

كلية التمريض/جامعة تكريت639.0احيائينور عادل سلمان علي636181942231050

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية644.0احيائيحنين شكر محمود دواي637191942188031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0احيائيليث ياسر عيدان جاسم638191941003081

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0احيائيمصطفى معبد فياض حسين639191941114106

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية656.0احيائياحمد بشير شاكر عبد640191941022002
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية638.0احيائيعلي غازي خليل جابر641191941032033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0احيائيمنال كريم صبار مصلح642191942383160

كلية العلوم/جامعة بغداد623.0احيائيساره سالم حامد بطين643191942221012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى673.0احيائيايمان عبد الحميد خميس مصلح644191942141001

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين673.0احيائيمحمد صبري عادي صالح645191941009268

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية637.0احيائيمريم غانم عمير عبد الغني646191942141025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة646.0احيائيزهراء وائل نجم عبود647191942159047

كلية العلوم/جامعة االنبار631.0احيائيفاطمه احسان ياس نوري648191942199049

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء670.0احيائيسجى عالء ماجد رشيد649191942140022

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء595.0احيائياحمد نوري اكرم مجيد650181941002023

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار670.0احيائيودق احمد هادي احمد651181942275088

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد569.9احيائيمحمد صفاء حسين كاظم652101941002076

كلية التمريض/جامعة بغداد672.0احيائيانتظار سليمان خزعل هادي653181942236017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى665.0احيائياالء عبد هللا ابراهيم صالح654121942106007

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى669.0احيائيعلي فائق توفيق سويدان655101941017065

كلية العلوم/جامعة بغداد641.0احيائيزينب محمد علي محمد656121942104023

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 604.0احيائيغسق يوسف اكديمي رجب657181942275062

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0احيائيحسن ناجي عيسى شهاب658181941053011

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد612.0احيائيحوراء سعد جعفر عزيز659181942236039

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت623.0احيائيفاطمه زكريا سلمان عبد660181942240042

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت621.0احيائيعلي ضرغام عبد الحسن جواد661101941026201

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية661.0احيائيمقداد فؤاد محمد حمد662181941013014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0احيائيمصطفى جاسم محمد جار هللا663181941341038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيحوراء رياض عبداالئمه جاسم664181942176055

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية649.0احيائيساره عبدالكريم فاضل عبيد665181942236080

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين666.0احيائيحيدر ابراهيم عبد الرحمن سلمان666101941026106

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية645.0احيائيعبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرزاق صالح667181941054013

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0احيائيسحر ثائر محمد رشيد668181942246033

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية565.0احيائيمصطفى فرقد فرحان عبد الحميد669101941020188

كلية العلوم/جامعة تكريت617.0احيائيشيرين ستار محسن جاسم670181942221022

كلية العلوم/جامعة كركوك629.0احيائيبيان حسن حسين انجه671181942383031
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