
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات للطلبة الذين لم يظهر قبولهم لعدم كفاية الخيارات للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة الكوفة444.0احيائيفاطمه عباس خضير عباس1241942097028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0احيائياحمد نهاد جميل شالل2141941047019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0احيائيالحسين عيسى برغيل فرحان3131941017009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد468.0احيائيجاسم محمد عبد الحسين حميد4121941030034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيعلي احمد جواد امين5231851020057

كلية الزراعة/جامعة المثنى452.0احيائيغدير عزيز محمود معيوف6291942153067

كلية االداب/جامعة سامراء450.0احيائيعلي اسامه مجيد صاحب7251941200098

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0ادبيمحمد قاسم عباس رشيد8201821009099

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيايات سليم فضاله محمد9221952064002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيعلي احمد هاشم كاظم10251951049010

كلية اللغات/جامعة الكوفة589.0احيائيليث حيدر صباح حمودي11251941044274

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة514.0احيائيمحمد حسن عبد االمير كاطع12251941044293

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيمحمد حسون نعيمه جياد13251941044295

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمحمد جاسم نعمه يعقوب14251941205272

كلية الزراعة/جامعة المثنى434.0احيائيضرغام حيدر غازي عبد االمير15291941153156

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل570.0احيائيزهراء قاسم حامد عسر16231942109091

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيحسين اياد فاضل عباس17231941022011

كلية العلوم/جامعة بابل590.0احيائيفاطمه علي محمد حسين18231942105059

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل591.0احيائيمريم عقيل صافي حسين19231942105068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء588.0احيائيياسمين ميثاق ياسين مطر20231942105083

كلية العلوم/جامعة بابل596.0احيائيرقيه احمد حسين عباس21231942088132

كلية العلوم/جامعة بابل578.0احيائيسرور باسم منعم جبر22231942088262

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة558.0احيائيفاطمة راضي محمد جاسم23231942109166

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيزهراء علي حسين كاظم24251942096166

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد620.0احيائيمصطفى مرتضى جبر جاسم25211941032034

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى614.0احيائيحسين عماد علي حسين26211941065034

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائيحسين نعمان داود سلمان27211941065036

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0احيائيمائده محمد جواد عبد علي28251942084786

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة459.0احيائيمريم حسن فليح لهمود29251942084803

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى486.0احيائيمريم محمد علوان حسين30211942099087

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيعلي مهدي حميد حسين31211941007053

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت618.0احيائينبيل فالح نصيف جاسم32211941065132

كلية العلوم/جامعة القادسية590.0احيائيهجران ثامر موسى عباس33251942192145

كلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0احيائيهدى احمد فاضل نجم34251942192147
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى568.0احيائيزينب سامي عبد هللا فرحان35211942100046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء613.0احيائيأمير اديب فيصل متعب36271941034005

كلية العلوم/جامعة ديالى555.0احيائيطيبه بشير سلمان كريم37211942143081

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0احيائيأنس اسماعيل علي مطر38271941011002

كلية الزراعة/جامعة كربالء428.0احيائيرشيد توفيق جابر هاتف39271941011046

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0احيائيحيدر جاسم جعاطه علي40271941025012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء480.0احيائيحمود بدر عواد عباس41271941013034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيوفاء مهدي يحيى كاظم42251942170453

كلية االثار/جامعة سامراء432.0احيائيوفاء داود سليمان كتاب43211942294118

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0احيائيضحى تركي كريم احمد44211942185027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيرؤى سعد حسين علي45271942079040

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0احيائيايه محمد علوان صالح46211942140021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0احيائيمحمدالبشير مجيد حسن مصطفى47211941283006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء501.0احيائيكرار حيدر حمزه جواد48271941027058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت526.0احيائيدعاء قيس قادر جاسم49211942144016

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0احيائيمحمد عمار جايد عبد الخضر50271941001300

كلية التربية/جامعة القادسية603.0احيائييحيى علي حسين جابر51241941151053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية472.0احيائيفاطمه عصام احمد علي52241942121265

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيايمان نومي خشف مناصر53241952166002

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيحيدر علي حسين عطيه54241941201016

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0احيائياماني بالسم خضير رحمن55241942220036

كلية العلوم/جامعة الكوفة545.0احيائيامنه عالوي عبد الكاظم علي56241942220041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية481.0احيائيأيمان ثامر عبود شاني57241942220005

كلية الزراعة/جامعة الكوفة432.0احيائيزيد طارق حمزه هندول58241941202031

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0احيائيميسم ماجد رحيمه جبر59281942059143

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيزهراء مهدي محمد العيبي60281942069025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء602.0احيائيمصطفى محمد خليف شنيح61281941022022

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيياسر طاهر كريم ظاهر62211941005179

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0احيائيبنين عبد الحمزه عباس عيسى63251942096062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0احيائيرسل ثامر خلف مصلح64211942098046

كلية التربية/الجامعة المستنصرية522.0احيائيكرار كوثر عبد االمير محسن65251941150261

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى466.0احيائياحمد مقداد محمود داود66211941012010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد501.0احيائيمصطفى رافع نصرالدين عبدالحسن67211941050019

كلية اللغات/جامعة الكوفة613.0احيائيمحمد عباس حسين عبد68251941150306
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قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمحمد نور عاجل سلطان69251941157064

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيابتهال عباس أحمد كاظم70251942084003

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيحوراء طالب غافل حسين71251942100107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة493.0احيائيتقى علي ناجي مانع72251942096087

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى615.0احيائيصفاء سالم صالح علي73211941052046

كلية القانون/جامعة الكوفة543.7احيائيغدير حسن محسن حسن74251942084655

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيهبه جاسم فاهم عبد75251952170132

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائيلبنى حيدر عبد هللا حمزة76251942100336

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0احيائيزينب سعد صالح مهدي77251942096197

كلية العلوم/جامعة واسط561.0احيائيطفوف فاضل احمد محمود78261942122016

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائياشراف جواد يوسف عبطان79261942142003

كلية التربية/جامعة القادسية598.0احيائيزينب باسم نوماس حمد80241942020005

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل570.0احيائيسجاد علي مهدي راضي81241941031025

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقياسماء عدنان كريم شعالن82241952100003

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيبنين كريم فرحان عبد83241952100019

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0تطبيقيزهراء مجيد محسن احمد84241952100035

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيتبارك جاسب عبد عكلو85241942104041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد591.0احيائيحسين حسن كامل حمزه86261941011035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيخالد حميد عبد جاسم87261941011053

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية615.0احيائيعلي جابر هرو عذاب88261941005071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك615.0احيائيعلي اركان جالل محمد89201941307025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيحسن ماجد كعيد محمد90261941010040

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0احيائيحسين عواد حلويص نصار91261941010057

كلية العلوم/جامعة واسط614.0احيائيعلي محمد مسير زغير92261941022106

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط592.0احيائيمحمد لطيف ناصر كاطع93261941010200

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائينوح خورشيد جهاد منصور94201941259347

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك495.0احيائيمحمد غائب محمد غريب أمين95201941311054

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك502.0احيائياسراء اسماعيل علي عباس96201942344006

كلية العلوم/جامعة البصرة585.0احيائيحيدر نجم اكبر صافي97261941038059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط493.0احيائيعلي فاضل كزار رجي98261941048046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى532.0احيائياحمد مشعان عمران عطيه99211941053008

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0احيائيزينب فالح جبر رويعي100241942220290

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد574.0احيائياسماء ماهر حسين هريس101261942108005

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيعلي فراس ناصر مثكال102261941012084
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كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم527.0احيائيرسل سعد مطير محي103261942111014

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0احيائيفاطمه قاسم غركان حمزه104261942087104

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0احيائيزهراء علي حسين بديري105261942250114

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائيعلي عباس حامد حسون106261941208029

كلية العلوم/جامعة واسط621.0احيائيعلي جبار ازغير عبد الرضا107281941008042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك466.0احيائيسوزان شاهين عمر مصطفى108201942174012

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل495.0احيائيزينب بريس عبيد علي109261942142016

كلية العلوم/جامعة الكوفة612.0احيائيعبد الرسول عماد عبد االمير عسكر110241941003144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط580.0احيائيوسن خزعل موسى ياسر111261942074092

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيمنار موالن قاسم احمد112201942160100

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى567.0احيائيمصطفى عدنان علي عريف113241941001298

كلية العلوم/جامعة واسط595.0احيائيحسين محمد جابر ذهب114261941002034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0احيائياحمد حسنين سلمان حمزه115231941002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك488.0احيائيزانا طارق محمد امين كريم116201941302078

كلية الزراعة/جامعة واسط449.0احيائيحسنين علي محمد جاسم117261941033030

كلية العلوم/جامعة كركوك595.0احيائيبسام كامل احمد علي118201941006008

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر436.0احيائيغسان غازي حميد محمد119201941235021

كلية التربية/جامعة ميسان543.0احيائيلقاء مرجان عبيد صكبان120241942080138

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل564.0احيائيغيداء عماد محمد سعيد121201942150020

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0احيائياسالم حمزه رمضان خضير122241941026001

كلية التربية/جامعة القادسية571.0احيائياحمد جعفر وهد هليل123241941011001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط477.0احيائيمهدي طالب عبد المهدي محمد124261941009162

كلية التربية/جامعة القادسية594.0احيائيعباس ميري كريم حسين125241941011030

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية588.0احيائيحسين عليوي عبد عبيس126241941013045

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيوالء حسين علي دويج127261941009163

كلية التربية/جامعة ميسان555.0احيائيوسن قاسم عبد هللا صيهود128281942054057

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء600.0احيائيعبد هللا حمزه حسن جاسم129231941042080

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء555.0احيائيعلي حسين محمد كاظم130231941042087

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء444.0احيائيمحمد باقر قاسم طاهر مسلم131231941042114

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيبنين زيدان ضيف لفته132231942120023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائينهاد كاظم كريم عبد الرضا133231942111098

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0احيائيمحمد باقر عامر عبد الرضا جواد134231941020310

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيشروق محمد جواد مشكور135241942168078

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل522.0احيائينبأ عالوي سلطان حسين136241942168111
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان455.0احيائينوره محمد سلطان حسين137241942168119

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0احيائيجعفر عادل جريو جعفر138281941002011

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيبنين جواد عبد الكاظم عبود139241942168016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر441.0احيائيمسلم علي حمزه حسن140241941204092

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيزهراء انور منسي عبد141241942130042

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل426.0احيائيمريم شاكر محيسن علي142241942130100

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد518.0احيائيفرقان خالد عمران موسى143241942121281

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقياسيل حليم عطا هللا جالب144241952220013

كلية العلوم/جامعة كربالء613.0احيائيفاطمه عبد االمير عبد هللا علوان145271942076033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيرقيه علي ابراهيم حسن146201942180049

كلية الزراعة/جامعة واسط434.0احيائياحمد حسين علي سبع147261941044004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائيأسراء مكي حسين علوان148271942067001

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى570.0احيائيزينب حسن عبد الساده عاجل149271942056186

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار501.0احيائياحمد محسن خضير مطير150261941003013

كلية االثار/جامعة سامراء428.0احيائيحسن محمود حسين صالح151201941250037

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك511.0احيائيفاروق سعد علي موسى152201941259230

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيفاضل عباس جبار جهاد153201941259231

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية611.0احيائيمحمود عقيل عبد اللطيف زهو154201941007052

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0احيائيالبراء عادل حسين علي155201941261012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيانصاف تركي محمود مصطفى156201942177003

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيعلوان ناصر عجيل عبد157261941003110

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيزينب قاسم كريم ياسر158271942088126

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0احيائيفدك باسم خضر عبيد159271942088185

كلية الزراعة/جامعة واسط448.0احيائيعلي سعد شكر محمود160261941007058

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0احيائيعلي فاضل كامل رسن161261941011095

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0احيائيرقيه عالء شمخي جابر162271942064058

كلية االثار/جامعة سامراء425.0احيائيانوار حمد صالح عليوي163201942209003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية624.0احيائيكرار محمد محي حسين164261941011112

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت520.0احيائيالفا شيرزاد فؤاد حسين165201942338031

كلية الزراعة/جامعة كركوك428.0احيائينور احمد محمد احمد166201942338035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0احيائيعباس حسين محسن علي167261941011072

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار439.0احيائياحمد رحيم معارج شالكه168261941027004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى510.0احيائيحسن عبدالهادي ابراهيم سلطان169211941004027

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0احيائيحذيفة فؤاد رحيم محمود170211941023014
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كلية العلوم/جامعة ديالى560.0احيائيعبدالكريم خالد عبدالكريم سلمان171211941023029

كلية العلوم/جامعة ديالى598.0احيائيمروان مجيد حميد صالح172211941023057

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة501.0احيائينور ستار جبير حمد173251942108347

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0احيائيحسين سجاد عبد الكريم حسون174251941150095

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى613.0احيائيرجاء قيس فتاح مخلف175211942151020

كلية العلوم/جامعة ديالى570.0احيائيسحر عزيز شالل خلف176211942152022

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائيطيبه كامل اسماعيل ابراهيم177211942097097

كلية العلوم/جامعة ديالى592.0احيائياسامة محمد احمد حسين178211941010009

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيعلي فرحان طالك صالح179211941063042

كلية العلوم/جامعة الكوفة609.0احيائيبتول صفاء عبد الرسول صالح180251942108038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى628.0احيائيحنين باسم محمد ابراهيم181211942091054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى521.0احيائيشهاب احمد علي فاضل182211941010040

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم575.0احيائيسجى ماجد شاكر محمود183211942103033

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة598.0احيائيفاطمه الزهراء صفاء جاسم حمد184251942084715

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية606.0احيائيايمن احمد حمد عيدان185211941014026

كلية العلوم/جامعة ديالى581.0احيائيحيدر ناظم حسين مهدي186211941248009

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر442.0احيائيشاكر محمود خزعل دايح187211941009082

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0احيائيزهراء صاحب هادي حسين188251942084400

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى618.0احيائيعبدالرحيم حسن علي هاشم189211941038035

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة585.0احيائيحوراء ماجد مالك كاظم190251942170108

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى602.0احيائيمحمد كريم احمد حسن191211941003150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة505.0احيائيزهراء راشد حمدان مشعل192251942170175

كلية العلوم/جامعة الكوفة602.0احيائيزهراء فالح امجور حمزه193251942170193

كلية االثار/جامعة الكوفة452.0احيائينور حسين ياسين حمد194251942101282

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيعبدالحق وسام محمود عبدهللا195211941065068

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيعثمان عبدهللا محمود عبدهللا196211941065080

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيزمزم هادي خلف راضي197251942170163

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0احيائياوراس حسين شطنان ليلو198251942072002

كلية اللغات/جامعة بغداد579.0احيائيتبارك فليح عناد عاكول199251942072006

كلية التربية/جامعة القادسية591.0احيائياستبرق سماح طارق كاظم200251942076002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك531.0احيائيمحمد نبيل حسين احمد201211941009187

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0احيائينبأ حسن حسين هادي202251942089088

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيشهد مشتاق محمد صالح203251942089066

كلية العلوم/جامعة الكوفة585.0احيائيزهراء مهدي هادي حسن204251942101136
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كلية االثار/جامعة الكوفة453.0احيائيزينب أياد كريم علوان205251942101141

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0احيائييوسف علي لطيف ابراهيم206211941014138

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائينبأ عماد يعقوب يوسف207211942090168

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيدعاء جبار هاشم محمد208251942084264

كلية اللغات/جامعة الكوفة596.0احيائيرباب سعد كزار زغير209251942084285

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0احيائيرسل جميل زغير جياد210251942084291

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية592.0احيائيرسل زهير محمد عبيس211251942084295

كلية التربية/جامعة الكوفة577.0احيائيمريم حسين عبد الزهره كاظم212251942082044

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيآيات رحمان هادي سلمان213251942089004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائياكرام مجودي عبد الحسين احمد214251942086004

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0احيائيحسين علي محمد حسين215271941034030

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيسبطين رائد شاكر نوماس216251951152021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة588.0احيائيزينب راهي راوي حسن217251942119028

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0احيائيمحمد سالم نعمه حسون218251941151105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0احيائيصالح محمد عبدالحسن عويد219211941005066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0احيائيعبدهللا احمد محمود محمد220211941005086

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى616.0احيائيعبدهللا رحمن جاسم عباس221211941005088

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى620.0احيائيعبدالمنعم غانم عبدالمنعم محمود222211941005093

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية606.0احيائينجاح سعد طه سليم223201942114083

كلية الزراعة/جامعة كركوك450.0احيائياالء احمد عبدين زينل224201942114006

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيسفيان عبد الواحد ابراهيم عبد هللا225201941020040

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت448.0احيائيزبيده ثائر عبد الكريم رشيد226201942115020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائينبا جاسم حسن جاسم227271942160184

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية449.0احيائيمحمد فاضل محمد عبد هللا228201941001247

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك566.0احيائياحمد ناجح احمد حسن229201941303031

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد605.0احيائيمرتضى خلف حمزه كاظم230261941049038

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت622.0احيائيليث عباس فاضل عزيز231201941059038

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية599.0احيائيزينب ثامر محي حسن232271942058144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية580.0احيائيزهراء جابر مزهر صالح233271942160081

كلية العلوم/جامعة بابل565.0احيائيحوراء جابر مزهر صالح234271942160055

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك497.0احيائيشذى شالل حميد صالح235201942137040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء582.0احيائيدعاء ميري عبد الكاظم كزار236271942058077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك547.0احيائيمحمد عزيز احمد محمد237201941011042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء597.0احيائيزينب حسين خليل عبد هللا238271942063086
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائينيران هادي جليل كريم239271942095112

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيمصطفى محسن مدلي سيد240261941019040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيعلي محمد دويج ماضي241271941013068

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل429.0احيائينور مهدي محمود صالح242201942115038

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى373.0تطبيقيغيث كاظم حمزه شعالن243271951037027

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيسنان احسان ابراهيم حسن244201941390038

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك617.0احيائيعلي تحسين توفيق جاسم245201941048108

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة491.0احيائيزهراء عباس محمد علي جاسم246271942060156

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائينرجس محمود شاكر محمد247271942071073

كلية القانون/جامعة واسط599.0احيائيعباس جمعه حسن ظاهر248261941038080

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيابراهيم وليد خضر مصطفى249201941030002

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0احيائياياد عواد جاسم محمد250201941030029

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية621.0احيائيرؤيا فالح جالل نوري251201942120011

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0احيائياحمد راكان محمود جنكو252331941050004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيعبد هللا رمضان عبد الرحمن رشيد253331941050017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائيمهند صالح محمد ابراهيم254331941050028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيعلي عماد ابراهيم اسماعيل255201941067019

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيبنين عماد فاضل عباس256271942063028

كلية القانون/جامعة كربالء588.0احيائينور قاسم كاظم حياوي257271942060340

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 624.0احيائياسراء صالح علي عبد الرسول258271942068009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيابراهيم كاظم محمد صالح259201941016002

كلية اللغات/جامعة بغداد584.0احيائيمحمد عقيل مراح حسين260261941007081

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0احيائيمرتضى جاسم دواح مريهج261261941007085

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيختام كامل منصور جواد262261942250076

كلية العلوم/جامعة القادسية583.0احيائيايات عبدالحر جميل رحمن263241942081008

كلية العلوم/جامعة الكوفة570.0احيائيزهراء رائد جميل خضير264241942081038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى443.0احيائيحسن طالب عكاب حسين265261941004011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيعادل ماضي دينار جحيل266261941050029

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد546.0احيائيمحمد عباس دهام جلوب267261941050047

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية557.0احيائياحمد عبد حميد صالح268201941259028

كلية العلوم/جامعة واسط613.8احيائيحسين كريم راضي صالح269261941001050

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0احيائيشيماء حازم محمد هالل270241942081063

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة469.0احيائيعلي حسين جاسم مونس271261941004040

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0احيائياحمد عاصم محمد عبد هللا272261941054003
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل584.0احيائيحسن علي جاسم محمد273261941054014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى452.0احيائيعلي خضير عباس شريف274261941021013

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى576.0احيائييوسف حميد راشد عطار275261941012152

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت519.0احيائيرعد ذابل جالل اسود276201941259107

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيساجت عويد مرشد سليمان277201941259113

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية460.0احيائيهاوناز حسين احمد خورشيد278201942351040

كلية العلوم/جامعة كركوك593.0احيائيسميه طه فتاح اسماعيل279201942334155

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط505.0احيائيحسين علي مشتت سلمان280261941014021

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0احيائياسماء نبيل حسن غريب281201942282014

كلية التربية األساسية/جامعة بابل532.0احيائيشمس علي هادي يوسف282241942220342

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء428.0احيائيصابرين علي عبد الزهرة فياض283241942220351

كلية العلوم/جامعة القادسية576.0احيائيزهراء صالح حسن عطيه284241942110043

كلية العلوم/جامعة القادسية548.0احيائيزهراء محمد عبد الحسين كاظم285241942110048

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0تطبيقيزينب فواز جابر جواد286241952220093

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائياحمد حبيب هليل نغماش287241941009005

كلية الزراعة/جامعة واسط447.0احيائيسامر رعد باقر حسين288261941019016

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقينرجس علي حسين علي289241952096018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيدانيا حسين فرحان جمه290201922341017

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك573.0احيائيفردوس محمد سلطان عثمان291201942354015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية476.0احيائيمريم رائد حمزه علي292241942077040

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط491.0احيائيحسين حميد خلف مطلك293261941041011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك526.0احيائيبراء سمين حسين زالو294201942140014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية609.0احيائيرسول حميد ياسين ابراهيم295241941038020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط608.0احيائيحسنين علي حسين عبد الحسين296261941009027

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0احيائيمنال محمود توفيق صالح297201942151021

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية607.0احيائيزاكروس عبد الكريم عثمان كريم298201941301019

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط459.0احيائيانفال طالب حمود راضي299261942092008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط474.0احيائيعلي عدنان عطا جبر300261941209149

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط495.0احيائيفاطمه عباس محمد جاسم301261942132128

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية410.0احيائيأسراء خلف حمدون حنو302201942206001

كلية الزراعة/جامعة ديالى432.0احيائيحنين مظفر عبد الوهاب عبد الرزاق303211942153019

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى591.0احيائيسرى علي عبد الجبار حميد304211942177034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيعلي غالب علي حسن305271941014143

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.1احيائيايه رائد عباس ياس306211942143017
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك507.0احيائيمريم عبد الوهاب احمد سليمان307201942118164

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيهدى حسين علي اسماعيل308211942178241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى513.0احيائيايمان علي خضير عباس309211942139036

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت451.0احيائيعمر نضال حامد حسين310321941004045

كلية الزراعة/جامعة ديالى438.0احيائيفاهم وليد عزت بالل311211941202006

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيحسين رعد سعد نوري312271951024027

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيسالم امير رحيم حميد313271941010072

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار506.0احيائيهادي عباس عبيد عبد أيوب314271941010186

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة574.0احيائيحسين قاسم حميد عزيز315271941009034

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيمجتبى حسن فرحان جاسم316271941014179

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة572.0احيائيسحر معين غانم كاظم317251942075047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار523.0احيائيصابرين كحيط احمد فرحان318321942043004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائينور عدنان صبري محمد319211942172051

كلية العلوم/جامعة ديالى556.0احيائيميامين عبد االمير مجيد غيدان320211942138144

كلية العلوم/جامعة ديالى572.0احيائيهبه وليد مهدي صالح321211942140216

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية614.0احيائيحيدر ثائر غازي نعمه322271941010058

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى475.0احيائيهيثم اياد شكر حمودي323321941004062

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائيمريم عبد هللا كدر اليذ324251942084817

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى528.0احيائينور مازن محمد حسين325211942141098

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى629.0احيائيشهد عادل ابراهيم ناصر326211942140135

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0احيائيصادق كاظم عوفي ملهود327271941014100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة499.0احيائيمحمد صادق حسين عياش328271941010142

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيهشام عدنان محمود حماد329201941019160

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى494.0احيائيايالف عماد ابراهيم خاير330211942231005

كلية القانون/جامعة كربالء558.0احيائياحمد جواد مزهر حمادي331271941010007

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0احيائينبأ فاضل صالح حسن332201942139103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى570.0احيائيزمن ابراهيم حميد سحاب333211942115009

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت563.0احيائيعلي صالح مهدي علوان334271941009083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل598.0احيائيغزوان فيصل غازي عبد الرضا335271941009101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء504.0احيائيقاسم سعد خضير عباس336271941009104

كلية التربية/جامعة ميسان514.0احيائيحوراء جبار حسين محمد337281942077014

كلية التربية/جامعة القادسية617.0احيائيحسين علوان عبد طوفان338241941203066

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيحسين عرفان عباس مهول339241941168020

كلية القانون/جامعة القادسية579.0احيائيرنا عبد الكاظم كريم عبود340241942123053
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى409.0تطبيقياخالص لفته جبار محمد341281952068001

كلية الزراعة/جامعة ميسان432.0احيائيعلي عوده موسى غاوي342281941009035

كلية الزراعة/جامعة ميسان443.0احيائيزينة عباس هاشم يونس343281942070034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيحيدر فائز حسين غازي344241951202014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد487.0احيائيتبارك جمال شمخي جبر345281942054008

كلية الزراعة/جامعة ميسان435.0احيائيرشا زيدان سريوط فياض346281942058012

كلية التربية/جامعة ميسان517.0احيائيسجاد محمد جبار عبد هللا347281941012031

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية432.0احيائيعلي ياسين هادي حميدي348281941006111

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0احيائيعلي التقي صباح بدر شلش349281941006082

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى591.0احيائيبنين سالم مذبوب خضير350241942124026

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية588.0احيائيزينب دويج شاكر حسن351241942108092

كلية االثار/جامعة القادسية462.0احيائيزينب رحمن ظاهر والي352241942139085

كلية األعالم/جامعة ذي قار453.0احيائيعبد هللا احمد عزيز مهدي353231941020186

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائيهبه عباس نزال ساجت354261942108135

كلية العلوم/جامعة واسط578.0احيائيمحمد جاسم كاظم محيسن355241941009108

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية516.0احيائيمنتظر نجم عبد ذياب356241941009127

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0احيائيعمر ابراهيم عبد هللا محمد357201941253038

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0احيائياسراء ابراهيم مديد محمد358201942253002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيأسن زبير سعد هللا يوسف359201942154001

كلية العلوم/جامعة بغداد608.0احيائيفاطمه حسين عطيه شالل360261942083072

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.0احيائيرشا عصام هادي شاكر361241942093047

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى502.0احيائيزينب عادل جوده كزار362241942093062

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0احيائيحامد منصور ريس سيد363261941026003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية606.0احيائيسجاد كريم بجاي عداي364241941022010

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائينوفه عايد مطرود موسى365261942099045

كلية الزراعة/جامعة القادسية445.0احيائياسماء علي ميري جساب366241942124011

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيرحاب سعدي فليح حسن367241942117058

كلية التربية/جامعة ميسان525.0احيائيحسين عبد علي خليل طعمه368281941007009

قسم التقنيات الكهربائية/القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية443.0احيائيمحمد جاسم محمد شليبه369281941007037

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت448.0احيائيعلي قاسم ابراهيم حمد370201941200007

كلية العلوم/جامعة كركوك620.0احيائيياسر قاسم ابراهيم حمد371201941200012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائينوره عبد الزهره محمد حمزه372241942114305

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيمروان حميد حسين خليل373201941205022

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0تطبيقيفرقان أحمد عبد علي حسون374241951203163
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت463.0احيائيفاهم صباح جاسم محمد375261941055020

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط502.0احيائيبنين بشار محمد سالم376261942100005

كلية العلوم/جامعة واسط618.0احيائيسجا عبد الخالق عظون رويهي377261942100016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط489.0احيائيزينب مجيد ياسر كليفع378261942100015

كلية العلوم/جامعة واسط580.0احيائيوجدان سمير شنشل ياسين379261942100030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0احيائيفاطمه محيسن عليوي سلومي380261942142030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط479.0احيائياسراء هالل عبد كطامي381261942152001

كلية اآلداب/جامعة واسط504.0احيائيبتول غضبان طريخم جبح382261942152002

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائياحالم ثجيل عبد خضير383261942137001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط569.0احيائيساره نعيم غضيب عذاب384261942137008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0احيائيزهراء عبد الحسين كاظم جاسم385241942220221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط492.0احيائيأيات محسن جاسم محمد386261942099003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان503.0احيائيدعاء محمد عبد الحسن جرو387281942065016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0احيائيامير علي راهي عبد عون388261941162002

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط469.0احيائيحسين محمود كريم رحل389261941162005

كلية العلوم/جامعة الكوفة607.0احيائيبسام صبار كاظم شعالن390241941002020

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيحيدر سالم تركي عبد391241941037023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0احيائيعلي عبداالمير شاكر امين392241941037037

كلية الزراعة/جامعة القادسية439.0احيائيغالي اسعد غالي حمزه393241941037040

كلية الزراعة/جامعة واسط436.0احيائيصادق مهدي جبر جعفر394261941009062

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت613.0احيائيسجى سعد داود عذافه395261942087070

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط476.0احيائيسحر نوري جهاد عباس396261942087073

كلية الزراعة/جامعة واسط445.0احيائيساره حميد ياسين عبد الكاظم397261942104097

كلية اآلداب/جامعة القادسية546.0احيائيرقيه محمد حسين عبد398241942120090

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0احيائيمرسل كاظم بخيت ساهي399261941016081

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية618.0احيائيسيف علي محي عباس400241941027116

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيزينب علي حميدي جبر401241942078013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 603.0احيائينور الهدى عليوي كاظم كاطع402241942101105

كلية التربية/جامعة القادسية562.0احيائيغدير محسن شهيب جبر403241942184036

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء600.0احيائيحسن علي عبد الكاظم مريهج404241941151011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيحسين فالح خلف محمد405281951008023

كلية التربية/جامعة القادسية561.0احيائيحيدر حامد عبد الحمزة خوان406241941151014

كلية التربية/جامعة القادسية592.0احيائيسجاد حسين عطيه حسين407241941151016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى468.0احيائيحيدر محمد فيصل معين408261941209070
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيعلي سالم محمد محسن409241941003179

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيزهراء مؤيد كاظم جابر410261942074044

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط618.0احيائيحوراء عبد الكريم خلف عزيز411261942106034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائينبأ عباس عكار حيدر412261942250219

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 619.0احيائياحمد عباس عبد السادة دالي413241941013004

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0احيائياحمد كاطع عبد هللا شمام414241941013012

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0احيائيهدى حسين علوان محمد415261942120264

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية588.0احيائيزينب محسن عليوي سلومي416261942250142

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء609.0احيائيحسين رحيم جبير عبيس417241941009040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيحيدر ابراهيم جواد مهدي418241941003093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط521.0احيائيايفان عباس غازي محمد419261942250035

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية496.0احيائيسجاد حسين جبار وناس420241941018048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى526.0احيائيحسين محمد كاظم جعفر421241941009053

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0احيائيعلوان كاظم علوان ناصر422241941001154

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيأسراء مرزه حمزه فارس423261942126001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0احيائيعلي حسين منصور مجيد424241941064032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد499.0احيائيكرار نذير صالح العيبي425241941001211

كلية الزراعة/جامعة القادسية441.0احيائيفاطمة فالح جبر رويعي426241942220407

كلية الزراعة/جامعة القادسية442.0احيائيأحمد صادق خليل رمضان427241941003002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيرقيه رياض سعد كاظم428241952106015

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل507.0احيائيحميده علي عبد االمير كاظم429241942220102

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائيسهى طراد ساجت زغير430261942107073

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0احيائيزينب جواد عداي مراد431261942110025

كلية العلوم/جامعة واسط620.0احيائيزينب حاتم ظاهر عبيد432261942110026

كلية العلوم/جامعة بغداد626.0احيائيزينب سعد سلمان حمزه433261942108076

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0احيائيطيبه محمد جواد عبد هللا434261942108093

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء439.0احيائيحمزه حيدر حسين عبطان435261941169006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيعلي قاسم فليح حسين436261941169010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ادبيبدر شعالن بدر سطام437171921011023

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيمحمد جالل غفور عزيز438201921011037

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ادبيسجاد عاشور حامد فريح439261921047082

كلية التربية/جامعة سامراء475.0احيائيمصطفى هاشم حسن جمعه440141941203158

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد457.0احيائيمالك عماد عبد الكريم محمد علي441111942071101

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0احيائيرقية عبد علي صباح عواد442141942121029
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد611.0احيائيمصطفى عبد االمير عباس كاظم443111941032087

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد470.0احيائيكوثر عامر غافل حمزة444111942084144

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيبيداء عيسى سلومي شرجي445111942144004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد465.0احيائينورس علي عبيد عباس446111942084183

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيتبارك احمد عبد الرضا عبد447141942102015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية519.0احيائيبنين عالوي مدب مرهج448141942080012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية490.0احيائيرسل عبد هللا حسين مهدي449141942110056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد556.0احيائيضي عباس عبد عون عباس450141942067069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائيمحمد قاسم نعيم جاسم451141941019117

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد525.0احيائيمريم ماجد حميد عطيه452141942086214

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية576.0احيائيمصطفى غالب احمد علي453141941182084

كلية الزراعة/جامعة البصرة428.0احيائيبان شكير محمود مدب454141942193003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية517.0احيائيحسين علي عبد الهادي محمد455111941049038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى449.0احيائيالحسين ثائر عبيد رومي456111941017005

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت462.0احيائيعبد الوهاب حامد عبد حسين457111941042027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0احيائينور ياسين هندي محمد458131942131119

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية610.0احيائيضحى حامد ناظم محمد459141942074106

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية558.0احيائيسميه ضياء علي حسن460141942110118

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد490.0احيائيزينب علي طه ابراهيم461141942112038

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0احيائيغدير كتاب يوسف علوان462231942271315

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0احيائيزينب حسن عبد الخضر سالم463141942066044

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى443.0احيائيايات جاسم حسن هاشم464141942072014

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى606.0احيائياحمد ميثاق ارحيم عبد هللا465141941011007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0احيائيعباس فيصل ربيبي راضي466141941011054

كلية العلوم/جامعة النهرين628.0احيائيفاطمه عواد كاظم خشان467141942111190

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0احيائيمريم لؤي كاظم مهدي468141942111213

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة491.0احيائيطيبة تحسين محسن اكريم469141942073089

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية460.0احيائيزهراء جبار لفلوف ناطور470141942073052

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0احيائيزهره رزاق سالم جبر471141942073063

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد465.0احيائيهالة كريم عباس حسن472111942064094

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية618.0احيائيعبد الرحمن شاكر محمود احمد473141941001023

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت624.0احيائيعلي عيفان زوين زاجي474141941047100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية587.0احيائيعلي كريم ابراهيم خلف475141941047102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد507.0احيائيسجى ضياء مهدي صالح476141942145120
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيساره حسين اسماعيل ابراهيم477111942072063

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائياحمد فؤاد محي احمد478111941012002

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد563.0احيائيزينب طالب علي محسن479111942096023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية523.0احيائيطيبه حسن عباس حسن480111942167008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية476.0احيائيمرتضى محمد عبد الحسن غليم481111941058143

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيحسين نجاح ناصر فرج482131941259009

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية598.0احيائيوداد كريم محمد جوير483231942271457

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0احيائيشهد حمزه مهدي فطيه484231942271267

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0احيائياساور قاسم فاضل سلمان485141942100005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0احيائيزهراء فراس عبد الرزاق فاضل486231942271468

كلية العلوم/جامعة ديالى593.0احيائيأسماء عامر عباس سعيد487111942126003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت439.0احيائينبأ عبد الهادي سعودي حسن488141942111231

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائيمصعب جبار احمد عبد هللا489111941203257

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0احيائيفاطمة فاضل مطلب سويدان490111942105120

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد508.0احيائيفاطمة صالح هندي عباس491111942085058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد467.0احيائيحوراء صفاء محسن زاير492131942284011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد522.0احيائيفاطمه نوار عبد الصمد محمود493131942284030

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0احيائيزمن حاشوش شدود مونس494221942323118

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت500.0احيائيمنتظر احمد جاسم محمد495111941049184

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد460.0احيائيكاظم حسين عطوان حيدر496141941043024

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية601.0احيائيثائر عزيز عبد هللا جاسم497111941025012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيريان سعد رسول نوفل498111942082029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0احيائيمنتهى لطيف عوده جابر499221942323290

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية409.0تطبيقيسجى عالء نجم خضير500161952383085

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار430.0احيائيهاجر كاظم حسين علي501221942323337

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيهدى حاتم داخل صبيح502111942114133

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد496.0احيائيعلي ماجد حميد عطيه503141941170057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيحسين نوري حمر سلطان504141941049016

كلية العلوم/جامعة ديالى574.0احيائيرحاب نجم خلف نعمه505321942040004

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0احيائينور الهدى عاشور عبيد عويد506111942082067

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد565.0احيائياالء سعد محمد عبد الستار507131942283004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيندى مهدي يونس امين508141942146041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان470.0احيائيدانيه جعفر احمد المراد509131942131041

كلية التمريض/جامعة تلعفر626.0احيائيغفران خالد محمد بريسم510111942075050
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0احيائيرفد جواد كاظم عبد511141942099023

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0احيائيسيف سعد رسول نوفل512111941025034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0احيائيعلي عامر ياسين ناصر513141941015035

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيآمنه ميكائيل ابراهيم احمد514171942230006

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0احيائيسلطان خالد فرحان عبد515111941151022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك533.0احيائيفهد كريم عبيد فهد516111941151043

كلية الزراعة/جامعة كربالء439.0احيائيأبراهيم رشيد جسام عبيد517111941151001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0احيائيمحمد خلف سالم عيدان518111941026099

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0احيائيرضاب سالم خليف جاسم519111942080052

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيأسيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن520321942051001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0احيائيرانيه محمود شاكر ابراهيم521111942104018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة470.0احيائيبتول جبار بحيوي راضي522161942383021

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقيمحمد اكرم عبدالرزاق عبدالحسن523161951063063

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت482.0احيائيريان أحمد حسين مضحي524171941001027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيرشا ايوب يوسف عذاب525111942106028

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة533.0احيائيايمان سلمان احمد عبيد526111942158002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0احيائيمحمد لؤي حسين طاهر527141941023056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيعمر جالل خطاب صالح528141941018114

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية569.0احيائيصفا حماد عبيد الحمد529111942068056

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0احيائيعلياء فالح دشر معله530221942323234

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة439.0احيائيعبد العزيز ياسين خليفه محمد531111941203128

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية590.0احيائيمنتظر صالح حسن حسين532141941036048

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية509.0احيائيتألق ظافر عبد الرزاق عبد الكريم533111942103020

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0احيائيمحمد عبد هللا منديل صالح534171941162065

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد560.0احيائيمثنى عامر محمد علي535141941008097

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى467.0احيائيعلي كاظم عباس كاظم536111941203170

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيمروة محمد عدنان عبد هللا537141942076084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0احيائيهديل احمد خالد صباح538151942080174

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0احيائيدعاء سعدون محمد خلف539151942080045

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية484.0احيائيرؤى محمد موسى جاسم540131942107031

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد561.0احيائيتبارك الرحمن رافد صالح علي541131942118050

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0احيائيبنين يوسف داخل ضهد542121942231121

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم609.0احيائيكريم محمود محسن كاطع543151941011129

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى442.0احيائيفاطمه سلطان زبون وهيب544151942080122
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كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0احيائيمصطفى مهدي نصيف جاسم545141941030067

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل435.0احيائياسراء كريم محمد حسن546111942068004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية527.0احيائييوسف كنعان سليمان داود547111941026139

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0احيائيشفاء كريم حلو حواس548151942046121

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت623.0احيائياسيا ظافر فتاح عبد علي549111942105008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0احيائيمصطفى رائد حميد خلف550111941013042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية462.0احيائيزينب محمد عباس شمران551151942040066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0احيائيبالل ابراهيم شحاذه عبيد552111941026026

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء524.0احيائيسجاد عبد الحسين كريم عبد االمير553151941001048

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد540.0احيائيمريم كاظم صاحب ضمد554111942103074

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى542.0احيائيمحمد عجيل كريم مريهج555141941003085

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0احيائيمصطفى باسم عبد الرضا عايد556141941003094

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائيمنتظر علي طالب عباس557141941003105

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية617.0احيائيحيدر سالم كاظم زويري558141941003032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائيمنتظر حسن سفاح عبود559231941051142

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0احيائيمسره ستار جابر عشبه560261942120218

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية611.0احيائينور غني كاظم حالوب561261942120251

كلية التربية/جامعة القادسية621.0احيائيحسين عبد االمير ابراهيم كاظم562241941028021

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 432.0احيائيكرار مجيد عبد الرضا محسن563241941002123

كلية الزراعة/جامعة واسط441.0احيائيرغد موسى قاسم عمران564261942109047

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد558.0احيائياريج عباس دهام جلوب565261942120003

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيمرتضى سلمان يبر حمد هللا566261941171010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد563.0احيائيمثنى طالع ابراهيم مشجل567261941155037

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية616.0احيائيسجاد حسن زغير عبيد568261941176005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية615.0احيائيعلي حامد عبد هللا فرحان569261941176008

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء627.0احيائيسجاد لطيف غضبان باني570261941160022

كلية العلوم/جامعة واسط574.0احيائيهاجر فاضل صبير مطير571261942085060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط464.0احيائيعباس محمد حميد حمزه572261941205031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط508.0احيائيدنيا علي سلمان داود573261942082013

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0احيائينور الهدى سعد عبد محمد574261942250233

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيثائر قيس عبد االمير خطار575241941001033

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيخديجه عادل محسن عليوي576241942101038

كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0احيائيعلي سعد نعمه جواد577241941002098

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية616.0احيائييحيى راضي جاسم كاظم578241941001326
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيزهراء عبد الحكيم عبد هللا نغيمش579261942098013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية594.0احيائيرباب محمد منصور علي580281942065018

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0احيائيمرتضى حيدر ناصر محمد581251941156054

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيحسن كاظم عناد عبد الكاظم582241951027008

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية580.0احيائيحسين عبد العزيز كريم فيحان583261941038037

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل494.0احيائياسراء ذياب اكريم عبد الحسين584261942089008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية491.0احيائيعلي هادي هريس ناصر585261941205046

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقيفاطمه عراك صافي حمود586241952102025

كلية الزراعة/جامعة واسط444.0احيائيفاطمه خلف جابر رهيف587261942103035

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيزهراء مشعل علوان مطر588261942251013

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط464.0احيائياحمد رحيم سلطان منصور589241941008009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط486.0احيائيزهراء صادق جحيل ايدام590261942089050

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيسدن معن كريم جادر591241942082047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط583.0احيائياالء حميد محسن عطيه592261942074009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0احيائيزينب باسم سالم سيد593261942084019

كلية العلوم/جامعة واسط587.0احيائيسجى حمزه طاهر محمد594261942084025

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية494.0احيائيسجى حيدر راضي حسين595261942120146

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط617.0احيائيضحى حاتم حسان صنكور596261942089084

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيساهره علي حسين نفيل597261942088069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط503.0احيائيطيبة صالح الزم شمخي598261942088081

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيجعفر محمد سالم جبر599241941028016

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية605.0احيائيرقيه حسين جليب سعيد600261942087038

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط475.0احيائيندى الصباح اكرم عثمان حسين601261942098030

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيوالء جواد كاظم عطيه602261942098036

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0احيائيحسنين حبيب حسون عبيد603241941008030

كلية التربية/جامعة سامراء476.0احيائيمؤمل جواد جبر كشكول604241941010114

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد477.0احيائيايمان محمود ابراهيم احمد605131942126004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية533.0احيائيالنه كمال نعمه فتاح606151942046160

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائيايالف عمار حميد مطلك607131942117030

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى495.0احيائيعالء احمد طارش علي608131941029043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية524.0احيائيتبارك حسن عبداالمير حسن609131942123003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية567.0احيائيمحمد اسماعيل ابراهيم صبيح610151941005117

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0احيائيمحمد جواد كاظم جابر611151941009070

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائيزهراء سالم فاضل داخل612151942042043
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قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية623.0احيائيعلي احمد رحمه جاسم613151941015117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيحسين عدنان هاشم دعير614141941047041

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية572.0احيائيمريم محمد محسن الزم615151942054246

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0احيائيرند ساجد خزعل كاظم616151942051050

كلية التربية/الجامعة المستنصرية539.0احيائيكرار اسماعيل ابراهيم صبيح617151941005098

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية599.0احيائيسكينة مؤيد لفته عباس618131942104035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد519.0احيائيُعال عثمان حميد عثمان619131942104039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0احيائيعلي االكبر عصام جفات مطشر620151941011090

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد467.0احيائيزينب علي خليفه سعد621151942048075

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية488.0احيائيعلي كنعان ياور خداداد622151941011115

كلية العلوم/جامعة بغداد612.0احيائيسجاد محمد عبد النبي حالوب623131941034018

كلية العلوم/جامعة القادسية571.0احيائيرتاج محمود عبد الحسين موسى624231942271134

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد452.0احيائيميالد علي نصيف جاسم625121942118105

كلية الزراعة/جامعة كربالء441.0احيائيغدير علي عبد الرضا حسين626121942112161

كلية العلوم/جامعة بغداد617.0احيائيمجتبى مهدي رمضان حسين627151941004047

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى508.0احيائياالء فالح حسن عبود628151942049004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0احيائيقاسم كريم حسين حاجم629151941002036

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0احيائياسماعيل بكر ستوري مهدي630131941020020

كلية التربية/جامعة ميسان518.0احيائياسامه محمد حسين عسر631231941060014

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقينوره احمد صاحب جبر632231952271109

كلية العلوم/جامعة كربالء557.0احيائياالء فرج هاتو جوني633121942112016

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0احيائيمحمد االمين شاكر محمود نايف634131941025045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد493.2احيائيمهدي طاهر امين هادي635151941012080

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية624.0احيائياحمد حاكم نقي رحيمه636131941022004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية535.0احيائيياسمين عدنان لفته زامل637151942046203

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيوسن سامي عبود الطيف638101922224030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية595.0احيائييوسف عماد الدين عبد العزيز داؤد639171941011386

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيخير الدين يعقوب هاشم غائب640171941178036

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيسليمان مجيد عباس جعفر641171941178048

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0احيائيمحمد فاضل محمود عبدهللا642171941053019

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر450.0احيائياحمد انور وعد هللا حسين643171941012009

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0احيائياحمد محمد علي ياسين علي644171941005012

كلية العلوم/جامعة الموصل614.0احيائيبهلو صالح علي جناع645171941005023

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت460.0احيائيمحمد عيدان علي حسو646171941104069
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل600.0احيائيعلي عيسى علي احمد647171941018132

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر477.0احيائيصالح محمد صالح يوسف648171941021031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467.0احيائيعبد هللا سفر عبد الجبار احمد649171941021046

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0احيائيمحمد عبد هللا غانم علي650171941080140

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل624.0احيائيمحمد عدنان بنيامين حمو651171941080144

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية421.0احيائيشذى محمود فاضل علي652171942308031

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر459.0احيائيعبد هللا لقمان شيت عبد هللا653171941020071

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0احيائيعلي فارس طالل حامد654171941020080

كلية التربية/جامعة الحمدانية592.0احيائيليث حسين علي حمود655171941161068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل584.0احيائيوسام عبد علي سرحان656171941018224

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل564.0احيائيمحمد عبد الحكيم سلطان جمعه657171941169028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل444.0احيائيعبد العزيز ناصر ابراهيم احمد658171941018105

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية435.0احيائيمحمود فتحي غربي حميد659171941161092

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت477.0احيائيهذال مشعل غائب حسين660171941161099

كلية اآلداب/جامعة الموصل493.0احيائيمحمد محمود قاسم صالح661171941008327

كلية العلوم/جامعة الموصل627.0احيائيمصطفى خالد ميزر سلطان662171941028254

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0احيائيرجاء محمد ياسين ابراهيم663171942231142

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل467.0احيائيعبدالرحمن علي ابراهيم عباس664171941027062

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0احيائيضاري فواز هاشم شهاب665171941025054

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار431.0احيائيمصطفى علي محمد محيميد666171941015201

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل611.0احيائيمصطفى محمد علي اسماعيل667171941116029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيعمر اسماعيل جمعة سلمان668171941144064

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل526.0احيائياحمد عبد الغني احمد خلف669171941015022

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0احيائييونس محمد مهدي يونس محمد670171941178133

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت590.0احيائيخالد عائد جرجيس حسن671171941043008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل546.0احيائيعادل فرحان نجم عبدهللا672171941043015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت601.0احيائيعبدهللا فرحان نجم عبدهللا673171941043017

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0احيائياحمد بدر عالوي محمد674171941144003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل573.0احيائيمحمد عباس فاضل سعيد675171941011278

كلية العلوم/جامعة الموصل607.0احيائيعباس عماد حازم خورشيد676171941072005

كلية العلوم/جامعة الموصل594.0احيائيعلي حسين حسن مرعي677171941008219

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل578.0احيائيهذال ابراهيم جاسم حسين678171941154013

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت450.0احيائييونس خضر حسن عبوش679171941019106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية440.0احيائيفهد محمد ثامر محمود680171941005092
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كلية التربية/جامعة الحمدانية578.0احيائياحمد يحيى قاسم حسن681171941154002

كلية االثار/جامعة الموصل452.0احيائيشيرين لؤي سلطان سليمان682171942232184

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية418.0احيائيمحمود محمد علي صالح683171941037012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل490.0احيائيحسن يوسف عزيز شريف684171941173003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيعلي مؤيد مال هللا محمد685171941023140

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية451.0احيائينور زهير سلطان محمود686171942235168

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيوزير محمد نواف شرموخ687171941083060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائياسراء صالح محمد ساير688171942043002

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0احيائيسجاد اشرف علي غائب689171941068019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت478.0احيائيميسم محمود محمد عيسى690171942232261

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل615.0احيائياحمد فارس محمد حميد691171941007029

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت563.0احيائيمعاذ فتحي احمد احميد692171941043032

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل456.0احيائيكرم هللا نجمان عبد هللا فتحي693171941024090

كلية التربية/جامعة سامراء471.0احيائيمحمد هيثم فيصل محمد694171941024121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل619.0احيائيمحمد وعد حامد رشيد695171941024122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل493.0احيائياوس عبد هللا اسماعيل عويد696171941017048

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائياحمد مصطفى محمد صابر عباس697171941218002

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية428.0احيائيعالء عامر خضر يونس698171941218014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل551.0احيائيمحسن محي الدين حسين مصطفى699171941218020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيمصطفى حسين جعفر حسين700171941083048

كلية العلوم/جامعة الموصل602.0احيائيمحمود احمد خضر عودة701171941142047

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية442.0احيائيوالء احمد محمود عبد هللا702171942230167

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل560.0احيائيهدى عبدهللا رجب ناصر703171942034023

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى609.0احيائياحمد حسين حامد حسين704171941015011

كلية العلوم/جامعة الموصل618.0احيائياشرف رياض ذنون سعيد705171941161024

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائياحمد محمود احمد عبدهللا706171941067003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل481.0احيائيرعد عامر ادم خوشابا707171941028079

كلية العلوم/جامعة الموصل623.0احيائيصفا محمد صالح زيدان708171942274098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475.0احيائيمحمد حكمت دحام جاسم709171941008296

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية443.0احيائينور وليد امين فتحي710171942077028

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية456.0احيائيعلي احسان يونس خضر711171941199014

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائياسعد خليل ابراهيم عبد القادر712171941118010

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيجواد سمير ياسين احمد713171941118018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0احيائيكرار جعفر كاظم عيال714131941012115
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد616.0احيائياحمد خالد ابراهيم حبيب715121941022007

كلية االثار/جامعة الموصل442.0احيائيامنه سعد ابراهيم خضر716171942231034

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر443.0احيائيرعد عاصي عزيز دشتي717171941073016

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل571.0احيائيعصام عاصي محا احمد718171941073021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية495.0احيائيرسل عدنان خريبط عودة719101942125012

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0احيائيمالك عبد القادر عارف رحيم720101942100104

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية597.0احيائيتبارك عبد هللا كاظم حمود721121942094059

كلية العلوم/جامعة بابل562.0احيائيايه حامد جواد سلمان722121942094040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية559.0احيائيعلي احسان نوري مختار723131941014018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية520.0احيائيمريم خالد عبد هللا حمادي724101942101119

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيجعفر صباح رحيم نعمه725121941013010

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0احيائيمصطفى علي عبد الكريم عبد هللا726121941022148

كلية العلوم/جامعة الموصل613.0احيائيمحمد طالل نعمان محمد727171941010025

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيمحمد خضر علي ذياب728171941112069

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيعبد الكريم محفوظ احمد عباس729171941011152

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0احيائيعلي سيف رمضان زغير730121941011001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيوسام وليد رشيد احمد731121941011005

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيحسن غانم شبيب مديد732171941195002

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيمريم جمعه فرحان حميد733101942155019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت464.0احيائيايمن عبد الرزاق نصيف جاسم734121941022026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية561.0احيائيحيدر عمر محمد جواد735121941022046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل612.0احيائيفراس يونس صالح عزيز736171941008252

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0احيائيمريم عدنان زبون صابط737101942102066

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل604.0احيائيعلي زياد حبش عبدهللا738171941034010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية427.0احيائيعبد حسين عبد علي739171941121026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد510.0احيائيحوراء علي عبد الصاحب محمد740121942107065

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0احيائينور باسل هاشم عبدالستار741131942117267

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيشهد عبد االله سهيل عبد هللا742171942230091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية486.0احيائينبأ خضير عباس متعب743121942080049

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0احيائيسرحان عبيد خليف هالل744171941045008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم620.0احيائيغدير محمد جواد عبد745101942105032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450.0احيائيهدى محمود حسين عبد الرحمن746101942118118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل464.0احيائيسعد محمد احمد صالح747171941003048

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0احيائيعبد هللا سعدي برغش يونس748101941041062
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائيياسر مازن عبد الواحد باقر749121941026207

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0احيائيعبد الرحمن عبد الستار احمد علوان750131941004024

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيمرتضى طالب عرام الزم751131941005078

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية501.0احيائيفاطمه محمد المهدي عبد الصاحب محمد752121942090053

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0احيائيزينب محمد علي ابراهيم علي753121942110062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد573.0احيائيمريم ناظم شاكر محمود754121942100040

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0احيائيايات جمعه حسين محمود755121942106011

كلية اآلداب/جامعة بغداد562.0احيائينورة جمعه سعيد ملوح756121942094288

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0احيائيرفل وليد تركي نزال757101942110029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد476.0احيائيسجاد ياسين مجيد خلف758121941007092

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائياحمد عادل احمد ابراهيم759121941020013

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى521.0احيائيعلي حسين مهدي منصور760121941025067

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0احيائيفهد رزاق كاظم عبد الرضا761121941025087

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيمحمد جاسم محمد كاظم762221951018038

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0احيائيعلي وسام قاسم سعودي763101941043069

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية478.0احيائيمنتظر فالح جوحي شلش764131941008090

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى441.0احيائيلبنى صالح مجيد رشيد765101942123053

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة509.0احيائينور امير كاظم جواد766101942095081

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد571.0احيائينور الزهراء ميثم جواد صفر767101942123062

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت458.0احيائيعبد العزيز ابراهيم سامي حسن768101941154009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية487.0احيائيأمنه علي صباح ناجي769101942120004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى402.0احيائيمروه حيدر حاشوش محمد770121942094242

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيسيف الدين سعد عواد محمود771121941029021

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0احيائيعمار ياسر عاشور كاظم772131941002076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيفاطمه مشتاق هادي اسد773121942094231

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.4احيائيعبد هللا انيس عادل طه774131941016055

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيقمر حيدر عبد الستار جبر775121942107210

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية618.0احيائيعبد هللا عادل محمد احمد776121941022086

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية423.0احيائياحمد نقيب احمد حسن777101941042004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية477.0احيائيعلي طه محمد عبد الرحمن778131941010095

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0احيائيسرور الدين عماد مهذول محمد779101942114038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيايات كاظم سليم عبد الواحد780121942107023

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ادبيمصطفى جبار اسماعيل عبد الرحمن781211921228026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0احيائيمصطفى كريم عزيز مجيد782131941012160
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0احيائيأحمد ناصر حسين شاوي783221941018001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية521.0احيائيطيبة محسن علي ياسين784101942113058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية497.0احيائيكوثر فليح حسن مظلوم785121942101033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0احيائيمريم طالب محمد عبيد786121942101036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد571.0احيائيدانيه كاظم سليم عبد الواحد787121942107071

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية616.0احيائيعبد هللا مصطفى زيدان خلف788121941020091

كلية الزراعة/جامعة االنبار428.0احيائياحمد ظاهر ضيدان فزع789101941041009

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى548.7احيائيابراهيم احمد لعيبي شرهان790101941028004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0احيائيمحمد حيدر ذاري هاني791131941010144

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد459.0احيائيسجاد جواد كاظم ياسين792121941032038

كلية اآلداب/جامعة تكريت469.0احيائيانور خلف كجي حجي793331941070019

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائيسهر عبد االمير علي زوين794211942161019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0احيائيموسى محمد حسن محمد795271941011134

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 479.0احيائيصادق جمعه حسون نعمه796271941006014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى582.0احيائيميقات علي عبد العباس عارف797211942122044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى577.0احيائيزينب صادق عبود شهاب798211942122022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى566.0احيائيعذراء عطا هللا حميد جاسم799211942122030

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائيهدى مؤيد محمد احمد800211942103072

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى525.0احيائيعرفان علي احمد علي801211941229031

كلية العلوم/جامعة كربالء606.0احيائيمصطفى صالح مهدي جواد802271941019111

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى594.0احيائيسجى شوكت محمد محمد803331942050008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيمنال محمد عزيز حسين804331942050014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0احيائيايالف جواد طه جواد805211942105004

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل463.0احيائيسماء اسماعيل ابراهيم حجي806331942051038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك571.0احيائينبا لقمان عثمان شريف807201942117054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل505.0احيائيسراب عدنان عبد اسماعيل808211942165046

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0احيائينهى ليث خليل ابراهيم809211942165075

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيآية محمد عبد الستار عبد هللا810321942006001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى582.0احيائيفاطمه سعدي كريم مهدي811211942145120

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى624.0احيائيحوراء عبد حسن علي812211942120010

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة435.0احيائيزينب يونس رحمان داود813211942120020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى531.0احيائيسحر ازهر انتصار بكر814211942170050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0احيائيعباس ذياب عيداوي حرج815271941002095

كلية العلوم/جامعة ديالى600.0احيائيعمر معين عبود محمد816211941272173
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيايه إبراهيم كاظم منصور817211942167006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0احيائيزينب خميس حمود كيطان818211942172025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0احيائيجنان حوم هتيمي علي819211942173020

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية603.0احيائيعلي سعد عبد علي820211941217016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى477.0احيائيمرتضى محمد خلف احمد821211941211009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية431.0احيائيمحمد نوري عباس حسين822201941022128

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0احيائيمحمد هادي حميد عبد هللا823201941022129

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0احيائيمحمد ماجد حمود عطيه824211941272199

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيرحاب غزوان احمد عبد المجيد825211942141021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء610.0احيائيمصطفى ستار عبيد عبد هللا826271941007139

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيبالل محمود سليمان صالح827211941270009

كلية العلوم/جامعة كركوك611.0احيائيعلي ساالر سالم حسين828201941045010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0احيائيطيبه ضياء عبد الرزاق محمد829211942139124

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى588.0احيائيآيه يحيى هادي ثامر830211942165008

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيايه سالم جواد كاظم831211942137028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك553.0احيائيهاجر تركان محمد صالح832201942106076

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت453.0احيائياحمد غافل محجوب محمد833201941034001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى491.0احيائيفاطمة علي حسين عبد834211942171021

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيمريم عبد الكريم قادر حسين835211942158028

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0ادبيعالء حافظ صالح محمد836171821027101

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ادبيمحمد عبد الجبار سليمان داود837211921022025

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيكمال رشيد رحمان حسن838201921203041

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0ادبيانديت عثمان اسود جليل839201922124009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ادبينبيل سعيد عبوش مطر840201921251108

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية608.0احيائيختام علي ابراهيم عبد الرحمن841171942296042

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0احيائيفردوس يونس خلف جاسم842171942290240

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0احيائيخديجه نكتل كاظم ياسين843171942236026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل501.0احيائيطيبه علي جاسم محمد844171942315096

كلية العلوم/جامعة الموصل596.0احيائيفاطمه احمد عبد الواحد علي845171942315106

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية627.0احيائينبراس يونس صالح عزيز846171942277171

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0احيائيشكريه رمزي فاضل الياس847171942252063

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0احيائيرباب حبيب حسين ابروش848171942241025

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية624.0احيائيزينب احسان احمد عبد هللا849171942241034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية625.0احيائيمرتضى فاهم مزهر عويد850221941098153
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين618.0احيائيمصطفى بشار ناصر فرهود851221941098157

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل559.0احيائيزينب محمد ابراهيم حسين852171942288180

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل491.0احيائيريمة حسام الدين خاور سفر853171942364010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائيمحمود انور نذير حيدر854171941364083

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيريام فاضل احمد محمد855171942284045

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل454.0احيائيمحمد علي ادريس يحيى856171941350194

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيمصعب يونس حسن محمد857171941344005

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقيطيبة باسم شاكر طاهر858221952109012

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ادبيعبد هللا صالح الدين نجم الدين مجيد859201921085060

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية450.0احيائيهاجر شاكر محمود محمدعلي860171942251198

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل449.0احيائيرنا احمد محمد حسين861171942280123

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيسجاد جبار مالجي شبرم862221951375015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0احيائياحمد عاصي نعيم دفار863221941382001

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية424.0احيائيفاطمة عماد لقمان امين864171942289140

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ادبيربيع صالح حسين عبد هللا865201921252021

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0احيائيازهار محمد خضر برهو866171942296009

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائياسراء سعد محمود حسين867171942296011

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر449.0احيائيحسين غازي عباس الياس868171941400020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0احيائيعائشه هيثم سامي احمد869171942328034

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0احيائيوالء فالح حسن ابراهيم870171942292073

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل431.0احيائيسمير علي يونس علي871171941351082

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0احيائيمارية ادريس محمود موسى872171942280229

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل437.0احيائيمصطفى احمد عبد العزيز مصطفى873171941351194

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل460.0احيائيبراء عمر عبد الغني مهدي874171942285040

كلية العلوم/جامعة الموصل612.0احيائيرحمة منير احمد اسماعيل875171942301059

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت473.0احيائيمحمد الياس محمد حسن876171941350177

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى592.0احيائيحليمه عباس خضر عبدهللا877171942252015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل461.0احيائيآالء قاسم محمد امين مرعي878171942284002

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل434.0احيائيرحمه زينل محمد علي879171942252023

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0احيائيهبة عبد الرحمن محمود موسى880171942273181

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيمحمد خليل ابراهيم درسن881171951352071

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية426.0احيائيعبير حسن اتروش عبد هللا882171942281117

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438.0احيائياية غانم عبد حسين883171942280045

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر448.0احيائيهاجر عبد العزيز حسن عبد الرحمن884171942289188
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل583.0احيائيندى بشار محمود جاسم885171942286327

كلية االثار/جامعة الموصل430.0احيائيسارة وليد محمود جاسم886171942281082

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائيغاده يونس جالل رشيد887171942249067

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0احيائيزهراء حسن عمران ناصر888131842118069

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0احيائيفابيانا منير فخري توما889171942403031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيرعد حمود سوادي كمد890291851100092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0احيائيبكر عبد الرزاق احمد ابراهيم891181841277008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى434.0احيائيامير فريد سعيد اسماعيل892121841025014

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيحسين ليث شاكر حداوي893271841011024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0احيائيمريم اياد جاسم حسن894181842194033

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0احيائيايمان عمر مصطفى حسن895171942259015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل566.0احيائيدموع محمد سعيد صالح محمد علي896171942321023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيحسين فاضل فنيطل عبيد897221941098038

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار527.0احيائيزهراء احمد عناد زيات898221942203039

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر447.0احيائيايام صفوان جهاد خلف899171942305021

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل476.0احيائيحنان عطاهللا يونس احمد900171942304010

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل575.0احيائيفاطمه عيسى كاظم مهجهج901231942127059

كلية العلوم/جامعة الموصل636.0احيائيزهراء عمار قاسم خالد902171942277096

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل567.0احيائيايه ريان خضر سلطان903171942279016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455.0احيائينور نواف حازم خالد904171942302147

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقياحمد عبد العزيز عبادي جباره905161851046010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيمحمد ماجد عبد هللا يوسف906161851046061

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى405.0احيائيعلي ثامر عبود حسن907211841008042

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0تطبيقيعلي عماد عبيس كريم908231851014035

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيعبد هللا كاظم عبيد علي909161851043079

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى381.0تطبيقيدعاء فاضل كاظم سلوت910291852054022

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيابتهال علي كاظم فليح911291852062001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0احيائيوئام فارس مظلوم مكي912191842180023

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية392.0تطبيقيمصطفى رعد مطير ناصر913161851139107

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيفضل احمد كاظم حسن914161851080031

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيمحمد حيدر قحطان عبدهللا915251851009136

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيمصطفى سلمان عبد الكريم قاسم916161851006128

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيساره عدنان ضاحي ذياب917311842054056

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0احيائيمرتضى كاظم حسين صكبان918251841001270
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد445.0احيائيطيبه محمد محسن عبد هللا919141842067048

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية420.0احيائيجمال كامل شامل عساف920181841019011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى371.0تطبيقيريام عباس عبد الرضا حميدي921221852102019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0احيائيزهراء رشيد رزاق خنجر922161842152086

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيياسين طه جثير صيوان923221851011111

كلية الزراعة/جامعة تكريت433.0احيائياحمد حسان محمد احمد924181841299009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيانعام عقيل حسين عباس925161852332004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيزينب حسين عطوان عبيد926221852135010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقيمحمد قاسم صاحب غضبان927161851084239

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيعالء شهيد حميد هليل928261841027073

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0احيائيعلي حسين ثجيل صالح929261841027079

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0تطبيقيثويني قيس فياض ثويني930161851042008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0تطبيقيمحمد راجح قزموز فرج931241851003065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيحسين رضا فليح فريح932281851006037

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيغاده جالل عياش حسن933121842092044

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0تطبيقيمحمد فاهم كلف عبود934271851040025

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيحوراء كريم مزعل جاسم935291852051046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى598.0احيائياحمد قحطان نافع جوان936291941026004

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيافنان فيصل عبد اللطيف ياسين937161852145002

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0تطبيقيسجاد حسن ساجت ظاهر938221851217004

كلية الزراعة/جامعة واسط446.0احيائيخلود ستار جبر كاظم939261842087035

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيرفاه رسول جاسب ضيول940161852210037

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0تطبيقيضحى احمد علي عذاب941231852101027

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيندى رحيم عبد الزهرة مطلك942221852163052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى588.0احيائيمهدي حساف ظاهر مطر943291941003309

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية367.0احيائيمصطفى علي حسين شهاب944101841024039

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيفاطمه حيدر رسول عيسى945241852136007

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقياحمد حميد كاظم عبد الزهره946241851014002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0تطبيقيحسن حيدر رحيم عبد الساده947251851001043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد464.0احيائيعلي عبد الناصر عباس صالح948121841020085

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0احيائيعلي فائق رحيم خلف949141841029045

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0تطبيقيحسن عبد عليعل حميدي950161851089018

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيمريم حسن علي زاير951151842044122

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيحامد لطيف مخلف جبار952291851107007
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيحوراء جبار ناجي محمد953241842117024

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0تطبيقياحمد حسن خميس زغير954281851006009

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى372.0تطبيقيحوراء احمد شهيد حسن955231852098011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار478.0احيائيزيد اياد عبيد عياده956191841060012

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى402.0تطبيقيياسر عبد علي رزاق شعبان957161851063085

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيمنار علي نعيم جبار958161852290010

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية411.0احيائيأحمد حسين عطيه حسين959171841037001

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0تطبيقيامير ناصر كاظم عيدان960241851013012

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقينور نجم عبد كاظم961161852176118

كلية االثار/جامعة سامراء426.0احيائيعثمان احمد ابراهيم صالح962181841138039

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقياحمد خالد عبد العالي حنتوش963161851096001

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقيمحمد باقر عدنان فاضل عويز964251851044135

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقينور غافل محسن حامي965221852390012

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيصفا غازي حميد نعيمة966281852083022

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0تطبيقيمحمد عثمان رزاق خضير967251851007220

كلية الزراعة/جامعة تكريت443.0احيائيهبه عبد الجبار رمضان رشيد968181842347011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0تطبيقيزين العابدين محمد عبد الرضا عبيد969251951016006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيعلي مهدي علي حمود970251951016008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيزهراء حيدر عبد جابر971291852051066

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيتركي جساب حمزة هراب972291941005019

كلية الزراعة/جامعة واسط443.0احيائيعلي كريم قاسم فالح973261841010104

كلية العلوم/جامعة الكوفة577.0احيائيحسنين حيدر جابر منين974251941031171

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة602.0احيائيهبه ماجد حامد عبد975291942052259

كلية العلوم/جامعة الكوفة583.0احيائيبنين فيصل موسى حسن976251942036001

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيمروه حيدر عبد االمير محمد رضا977251942062714

كلية التربية/جامعة الكوفة601.0احيائيعباس صباح عبد الحسن عبود978251941049016

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيامير حازم جبار كزار979291951004017

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0تطبيقيعلي عدنان نور حسين980291851024002

كلية التربية/جامعة الكوفة554.0احيائيغيث حسين علي حمادي981251941202005

كلية العلوم/جامعة الكوفة591.0احيائيبنين نجم عبد هللا جبر982251942062158

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار450.0احيائياحمد باقر غانم مسير983291941025001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل548.0احيائيمرتضى حسين حمودي حسين984251941009273

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية417.0احيائيسرى شكري محمود محمد985201842119030

كلية العلوم/جامعة المثنى575.0احيائياكرم مسعود عجة صكبان986291941153036
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى474.0احيائيافراح منادي عبد حسون987291942051018

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيمجتبى داخل هادي عبد988271851020059

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0احيائيريم باسم محمد كريم989251842108084

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة485.0احيائياحمد محمد مهدي هويدي990251941044023

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0احيائيمظاهر حمودي ابراهيم عبد991251941005015

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة621.0احيائيحسن عبد الرضا محمد جوده992251941042005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0احيائيمروه كمال جاسم محمد993211942094095

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0احيائينبأ عباس كاظم اسماعيل994211942094109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى458.0احيائينور شاكر كاظم عبد995291942160078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة476.0احيائيآيات علي صاحب علي996251942059011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى606.0احيائيزينب هاشم جاسم مشعل997291942085095

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء603.0احيائياحمد اسماعيل حمزه هادي998251941044005

كلية العلوم/جامعة ديالى607.0احيائياحسان كريم علوان حمادي999211941005008

كلية العلوم/جامعة ديالى611.0احيائياحمد سلمان هادي صالح1000211941005011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى623.0احيائيحسن اياد كريم قاسم1001211941005039

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائيزينب شهيد تعوبي طالب1002251942062426

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل564.0احيائيتبارك حيدر حسن شهيد1003251942062173

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء612.0احيائيمحمد جاسب ياسر حسن1004291941007288

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيأبرار رعد عبد الخضر عباس1005161852183001

كلية العلوم/جامعة المثنى616.0احيائيسجاد عباس خضير جابر1006291941004052

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل428.0احيائيعلي إسماعيل علوش محمد1007171841037014

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيعقيل احمد كاظم علي1008251851011024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيمصطفى علي عبد الحر صالح1009271851045060

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد601.0احيائيمهدي عبدالواحد الصي عبود1010291941016054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447.0احيائيجهينه محمد جسام محمد1011121842106019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى465.0احيائيحياة حنج هوين ملوح1012291942050060

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة594.0احيائيمهدي حسنين خضير عبد العباس1013131941236019

كلية التربية/الجامعة المستنصرية575.0احيائيعلي محمد محمود قاسم1014251941031516

كلية العلوم/جامعة الكوفة617.0احيائيباقر محمد هاشم محمد علي1015251941010022

كلية العلوم/جامعة الكوفة600.0احيائيمحمد رضا فؤاد جواد كاظم1016251941205290

كلية العلوم/جامعة الكوفة611.0احيائيحسين فالح عبد الواحد عزوز1017251941014031

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيكوثر قصي جواد علي1018251942053077

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمؤمل عادل عبد االمير عبود1019251941004048

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمرتضى جبير كريدي تيفوخ1020251941046029
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كلية اللغات/جامعة بغداد582.0احيائينور الهدى منعم مكي حمزه1021251942059617

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء458.0احيائينوره ذياب دولي حنويت1022251942059635

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 616.0احيائيهدى حازم فرحان نعمه1023251942059646

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0تطبيقيكرار حيدر جواد كريم1024251951205098

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة485.0احيائيامير حسين عباس نون1025251941008019

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية615.0احيائيحسين عبد الحمزه عبد الحسين كشيش1026251941008049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0احيائيآيات رائد تركي عطيه1027251942062020

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء602.0احيائيمنتظر محمد مهدي هويدي1028251941001309

كلية العلوم/جامعة الكوفة580.0احيائيناصر ثامر دهيرم عكاب1029251941001317

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 587.0احيائيزينب جعفر صاحب سلمان1030251942062409

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيساره جبوري نجم عبود1031251942062479

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة621.0احيائيعلي صالح مهدي نعمه1032251941205198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء457.0احيائيعلي ضرغام حميد عباس1033251941205199

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة515.0احيائيعلي ماجد رسول عبد الكريم1034251941205213

كلية الزراعة/جامعة الكوفة437.0احيائيورود محمد مصحب طاهر1035251942059662

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيبنين كاظم سعد داود1036251942057010

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0تطبيقياثير غانم شليبه عنيد1037251951008006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر495.0احيائيمحمد نظير جبر عبد هللا1038251941151118

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0تطبيقيزهراء عبد الرسول عبد الزهره بخيت1039251952096015

كلية اآلداب/جامعة تكريت458.0احيائياحمد حامد حميد كاظم1040251941209002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة466.0احيائيحبيب صاحب شهيب شياع1041251941209008

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0احيائيفارس حمودي وهاب خضير1042251941044264

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة606.0احيائيفرزدق عقيل هادي عبد هللا1043251941031548

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية574.0احيائيشهد نهاد محمد متعب1044251942062548

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0احيائيآمال حسن جواد رضا1045251942056003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى492.0احيائيسندس عبد حتيوي سعيد1046211942095034

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0احيائيسجاد كريم حسين علوان1047251941031330

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيليث باسم هادي وناس1048251941007247

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0احيائيحسين علي حسين جاسم1049251941207021

النجف/المعهد التقني فنون/جامعة الفرات االوسط  التقنية 456.0احيائيمريم جبار ناهي علوان1050251942061032

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0احيائيعباس كاظم عباس ضوه1051251941012079

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيعلي كاظم ساجت حسن1052251941044240

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيمرتضى محمد عبدالستار جاسم1053291951003168

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى591.0احيائيمحمدالمصطفى كهالن مخلف صالح1054211941017037
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كلية العلوم/جامعة الكوفة603.0احيائيمرتضى حسن فرج صبح1055251941044348

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0احيائيسجى شاكر رزاق عبود1056251942059382

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى516.0احيائيختام يوسف عبدعلي ناصر1057291942071029

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0احيائيعبد هللا ستار جبار سبتي1058251941044182

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء592.0احيائيعلي حيدر هادي محمود1059251941044213

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0احيائيغدير مقداد محمد حسين1060251941044260

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيعلي نزار شالل محمد1061251941031525

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة503.0احيائيمسلم لفته جله هيال1062251941014112

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيمصطفى حسن عبد االمير عبد1063251941014113

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0احيائيسجاد حسين علي مزعل1064251941209013

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 595.0احيائيعلي عيسى جابر جدوع1065251941209019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمرتضى زهير عبد الكاظم احمد1066251941200178

كلية العلوم/جامعة كركوك603.0احيائيفاطمه ثابت عزة عبد هللا1067201942102057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0تطبيقيغاندي نايف نجم عبد هللا1068201951020045

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائينور محمد عبد الساده عيسى1069271942060341

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0احيائيحده عبد صالح هالل1070201942130018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك546.0احيائيدعاء صمد بيات حميد1071201942130020

كلية الزراعة/جامعة كركوك441.0احيائيعائشه نوزاد مصطفى محي الدين1072201942130029

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0احيائيطارق زياد احمد علي اغا1073201941048077

كلية الزراعة/جامعة كربالء434.0احيائيبلقيس قحطان عمران علي1074271942095020

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيحنين حسين جاسم كاظم1075271942095027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل607.0احيائيتبارك عبد الزهره حسين عطيوي1076271942058060

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0احيائيدعاء متعب مزهر عبد هللا1077201942058005

كلية الزراعة/جامعة كربالء440.0احيائينبأ عدنان خزعل زيدان1078271942091144

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0احيائيحوراء هادي رضا عبد1079271942089034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيايمان اركان جوده زغيرون1080271942052020

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية622.0احيائينور سالم خزعل مبارك1081261941012147

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0احيائيزينب يشار خالد خليل1082201942109048

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك495.0احيائيأمنه جهاد جاسم زبالة1083211942137001

كلية العلوم/جامعة كربالء604.0احيائيفاطمه فالح احمد حسن1084271942088177

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر446.0احيائيعبد الرحمن رمضان جمعه فليح1085201941033012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0احيائيمحمد صباح نورالدين محي الدين1086201941002038

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيمحمد نجم كاظم صبر1087271951151117

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت449.0احيائيشهد عبد هللا اسماعيل قادر1088201942138078
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قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى599.0احيائيسجى جواد جاسم خليف1089271942081059

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى616.0احيائيريام سجاد علي حسن1090271942161016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك564.0احيائيهدى هادي نجم علي1091201942133058

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت456.0احيائيوسن محمد حسن احمد1092201942124094

كلية العلوم/جامعة كربالء607.0احيائياسماعيل نجم عبود كاظم1093271941154009

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيغدير عامر سلمان حسون1094271952054006

كلية العلوم/جامعة كركوك586.0احيائياسيل صباح محمد رشيد1095201942138007

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيعبد الرحمن عماد حسين كاظم1096201941030074

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى607.0احيائيغسان حمزه محسن حسين1097261941012097

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى631.0احيائيابراهيم خضر زينل داود1098201941048006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت513.0احيائيعبد الودود مولود محمد علي1099201941008023

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك437.0احيائيعمر فراس رشيد داود1100201941008025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0احيائيعمر قحطان مصطفى حسن1101201941008026

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0احيائيزينب حميد مجيد رشيد1102201942138054

كلية العلوم/جامعة كركوك580.0احيائيعبد الرحمن وليد احمد محي الدين1103201941001116

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيمحمد حسين حميد سمين1104201941030125

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0احيائيايمان باقر شاكر محمد1105271942071007

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائيعلي حسين حمزه مسلم1106251941020020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة453.0احيائيسجى جابر نعمه جودة1107251942055061

كلية العلوم/جامعة الكوفة574.0احيائيفرقد ضياء محسن عبد الخضر1108251941040004

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة609.0احيائيعباس فاضل محمد هجوج1109251941045059

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0احيائيجنان عباس عيدان عطيه1110251942059141

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0احيائيحوراء رسول عليوي كاطع1111251942059161

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة496.0احيائيازهر ابراهيم شعالن محمود1112251941045006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة621.0احيائيهديل عبير راضي عبد االله1113311942081093

كلية التربية/جامعة الكوفة583.0احيائياسراء هيثم رزاق جبر1114251942059036

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة614.0احيائيتبارك راضي عبد الحسن شليخ1115251942059119

كلية التربية/جامعة القادسية583.0احيائيجاسم محمد زغير شريده1116251941044048

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقييوسف عدنان اجيمس مرهج1117291951107036

كلية العلوم/جامعة المثنى579.0احيائيتبارك مهدي عبد الحميد جبار1118291942085037

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى612.0احيائياحمد رعد محسن كفش1119211941003014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة593.0احيائيحسين ماجد حميد زغير1120251941044103

كلية العلوم/جامعة الكوفة579.0احيائيحمد ابو جرد محمد حمزه1121251941044112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى487.0احيائيحسن مثنى ياسين صحن1122291941153079
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة603.0احيائيحسين علي حسين سلمان1123251941031216

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى441.0احيائيايمن جاسم محمد طاهر1124211941055014

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل582.0احيائيزينب فارس شالكه جبار1125251942059352

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0تطبيقيغزوان عبد الحسين سفاح حسن1126291951153232

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة488.0احيائيفاطمه فالح نوري ناصر1127251942062673

كلية التربية/جامعة الكوفة617.0احيائيمحمد ملحان عمران عبد الرضا1128251941031750

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى514.0احيائيعبدالرحمن محمد عبدالرحمن مرهج1129211941017017

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيحسن علي عبد العالي محسن1130251941016009

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0احيائيزهراء حسن عبد زيد عمران1131251942059248

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0احيائيزهراء حسين حسن سرحان1132251942059250

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0احيائياحمد بدر موسى عيسى1133251941012003

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة626.0احيائيعبد االله حسن احمد زهيري1134251941001157

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى439.0احيائياحمد رائد ناجي عبد1135251941008009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0احيائياحمد سالم حميد شعبان1136251941008010

كلية العلوم/جامعة الكوفة569.0احيائيزهراء اثير جابر جاسم1137251942062312

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيكرار حسب هاشم فيصل1138251941008158

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى587.0احيائيمجتبى عبد العباس كاظم عبد1139291941153277

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0احيائيمحمد حميد مجيد حسين1140251941016038

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0احيائيامير باسم حسن مهدي1141251941205027

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى412.0احيائيمسلم عبدالحسين جياد زوره1142211941070041

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0احيائييوسف محمد مجيد شالل1143211941070051

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت578.0احيائينجاة علي صياح كايم1144291942058079

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0احيائيايات علي مردان موسى1145251942062096

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة612.0احيائيمصطفى علي حسن عبد العباس1146251941010164

كلية االداب/جامعة سامراء455.0احيائيحسين فاضل عبد الرضا داخل1147251941205087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى444.0احيائيمجيد حميد مياح زغير1148251941052054

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية614.0احيائيفاطمه صكبان حسين علكه1149211942093051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد624.0احيائيجاسم محمد حمدان علي1150211941007014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة600.0احيائيآمنه راهي طالب عدنان1151251942092002

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى609.0احيائيبراء قيس قادر جاسم1152211942290013

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0احيائيكوثر كاظم عبد هللا كاظم1153251942096344

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء610.0احيائيحيدر هاشم علي اكبر محمد1154271941019033

كلية اآلداب/جامعة بابل476.0احيائيزين العابدين عباس فاضل موسى1155251941113008

كلية العلوم/جامعة الكوفة597.0احيائيتبارك هادي عباس عبد زيد1156251942084206
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قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيزيد ماجد زغير شعاع1157271941001124

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 421.0احيائيغدير حسين عبد الكاظم عبد1158251942104040

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل582.0احيائيعلي خضير عبد العباس ابراهيم1159271941037012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد559.0احيائيامير عالء احمد خضير1160271941035016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 443.0احيائيزهراء نصير ناجي محسن1161251942084452

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0احيائيعلي اصغر لقمان علي حسين1162271941019051

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء591.0احيائيقاسم محمد ابراهيم هادي1163271941011096

كلية التربية/جامعة الكوفة594.0احيائيحيدر رحيم جابر عاجل1164251941122042

كلية العلوم/جامعة واسط568.0احيائيحسنين اياد علي عبادي1165271941019020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء606.0احيائيحسين حيدر عبد الرسول جاسم1166271941019023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى529.0احيائيصالح مهدي محمد علي1167211941079024

كلية العلوم/جامعة ديالى561.0احيائيضحى علي عباس عبد1168211942098105

كلية الزراعة/جامعة الكوفة442.0احيائيحسن علي فضاله سلمان1169251941122029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0احيائيعبدالرحمن عمار سكران احمد1170211941012056

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0احيائيزينب محمد فاخر عباده1171251942096214

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيطيبه حمزه عباس موسى1172251952122018

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0احيائيبنت الهدى صادق عبد علي عواد1173251942084143

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة629.0احيائيمريم عماد قاسم نجم1174251942108309

كلية العلوم/جامعة ديالى569.0احيائياحمد شاكر محمود شهاب1175211941062005

كلية العلوم/جامعة ديالى568.0احيائيآيات ابراهيم طعمة محمد1176211942097004

كلية التمريض/جامعة تلعفر625.0احيائيأيه احمد ماهود منصور1177211942097006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية623.0احيائيعمر فالح حسن محمد1178211941005119

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيعدنان ماجد غالي عوض1179291941153190

كلية العلوم/جامعة الكوفة559.0احيائياكرام جبار صافي شاكر1180251942084052

كلية االثار/جامعة الكوفة453.0احيائيدالل فليح مجهول كاظم1181251942059194

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449.0احيائيزينب فالح حسن خضير1182251942084505

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0احيائيفاطمه فتحي عبد الكريم خليفة1183251942096313

كلية العلوم/جامعة ديالى585.0احيائيصابرين ثامر حسن محمود1184211942099067

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيزينب وسام حسن عبدهللا1185291952056027

كلية العلوم/جامعة الكوفة598.0احيائياحمد سعد عبد الحسين هادي1186251941007008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة599.0احيائيسالم حسين ناصر عبده1187251941044159

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيعلي خالد غيدان كاظم1188211941014087

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة581.0احيائيفاطمه جمال كاظم عبد1189251942084686

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى586.0احيائيمريم جوامير هيجل حسين1190211942093065
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كلية الزراعة/جامعة المثنى436.0احيائيتبارك سالم رزاق حسن1191291942160020

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0احيائيصدام ستار سعدون عطب1192251941400016

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0احيائيفاطمه نجم عبد الزهره عزيز1193251942084748

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى469.0احيائيمالك ذياب داخل كاظم1194291942057245

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيزهراء رعد شنان عايظ1195251942170177

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0احيائيدنيا جبار حسن ستار1196251942122044

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى583.0احيائيفاطمة عامر عباس منصور1197211942291069

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى442.0احيائيفاضل عبدالحمزه جبير عبادي1198291941100098

كلية العلوم/جامعة ديالى579.0احيائيعبدهللا عمر صبحي صالح1199211941010056

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0احيائياحمد عبدالرحمن ابراهيم كاظم1200211941023005

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيمرتضى عباس علي صيهود1201211941038069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة521.0احيائيكوثر جمعه مطر كاطع1202231942077113

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى585.0احيائيجعفر صادق محمد علي1203231941050005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت580.0احيائيعلي حسين عبد علي1204231941050024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد613.0احيائييونس عادل حسن علوان1205231941011105

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0احيائيصدام حسين كاظم عبد1206231941011041

كلية العلوم/جامعة بغداد619.0احيائيمرتضى محمد سعد برو1207231941002248

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0احيائيهاله حسن عبد هللا علي1208231942119258

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية446.0احيائيصادق طارق مهدي عودة1209161941015009

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء586.0احيائيحاتم كريم غضبان سبع1210231941042017

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء558.0احيائيحسين حمزه حسن جاسم1211231941042037

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت620.0احيائيحسن جاسم كاظم حسن1212231941011022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية511.0احيائيحسين عباس عبد خليل1213231941011027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد592.0احيائيستار سعد عبيد زيدان1214231941011035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة484.0احيائيتبارك علي ظاهر برير1215231942111022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل541.0احيائيتيسير عامر موسى جدوع1216231942111023

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل590.0احيائيحيدر عادل نعمان جبر1217231941042052

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء610.0احيائيعباس جاسم دحام لفته1218231941042073

كلية العلوم/جامعة كربالء576.0احيائينهله داود سلمان أحمد1219231942139053

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0احيائينور خلف حميد عمران1220231942139057

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل576.0احيائيزهراء عباس كشاش غياض1221231942086083

كلية العلوم/جامعة بابل604.0احيائيهبه محمد عبد الحسين علوان1222231942093146

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار435.0احيائيزينب أحمد عبد زيد حسين1223231942120093

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0احيائيرقيه محسن جواد بلعوط1224231942078043
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قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل585.0احيائيرقية حسين هاشم دويح1225231942078040

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0احيائيبراق احمد عباس هالل1226231942117025

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 633.0احيائيزهراء علي حسين سلمان1227231942117072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل587.0احيائيحمد هللا احمد عباس خليل1228231941016022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0احيائيبركات راشد نعمه محمود1229231942091011

كلية العلوم/جامعة بابل609.0احيائيمحسن عبد الخضر محسن عبيد1230231941008172

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت437.0احيائيفاطمة صباح قاسم توفيق1231231942117125

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء588.0احيائينور حسين هاشم حسن1232231942120182

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء458.0احيائينور ناظم علي عمران1233231942120185

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيعثمان ثامر علي حسين1234231941011054

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء437.0احيائيمحمد الباقر حسين علي عبيد1235231941046038

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيمحمد علي جبار مغير1236231941046044

كلية القانون/جامعة بابل603.0احيائيعلي كريم خليف كريم1237231941034054

كلية العلوم/جامعة بابل605.0احيائيفضل محمد عليوي حسين1238231941012123

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت485.0احيائيريام ضيدان خليف جاسم1239231942128025

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0احيائيزيد عادل صاحب عبد الحسين1240231941032030

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء494.0احيائيحسين حيدر علي سلمان1241231941025008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان462.0احيائيمحمد عبد االمير حسين عبد هللا1242231941013076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت480.0احيائيعلي فالح عباس صالح1243231941071062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل554.0احيائييعقوب كريم عطيه عباس1244231941027068

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0احيائيتبارك يحيى عبد زيد عطيه1245231942109046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيايات عايد طعمه بدع1246231942119027

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد610.0احيائيرانيا طالل ابراهيم سهيل1247231942119079

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت446.0احيائيرقيه سالم عجرش حسون1248231942119090

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار430.0احيائيريام قصي خضير فاضل1249231942119097

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد542.0احيائييقين هيثم جليل داود1250231942114131

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0احيائيتبارك احمد ناجي يعكوب1251231942110015

كلية التربية/جامعة ميسان528.0احيائيزهراء سالم هاشم عبود1252281942051043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء617.0احيائيفاطمه علي وادي فرهود1253231942080098

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيضحى حسن كامل نجم1254231942109134

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 418.0احيائيطيبه علي محمد خليف1255231942109139

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0احيائيزيد احمد عيدان ردام1256231941034027

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية590.0احيائيعبد هللا حسن عجيل خنيزير1257241941207064

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيبتول هاني فضاله حسين1258241942401006
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل596.0احيائيزينب احمد عبد الواحد حسن1259231942134029

كلية التربية/جامعة القادسية582.0احيائيهدى محمد جاسم فرحان1260241942086002

كلية العلوم/جامعة بابل579.0احيائيطه اديب عباس عبود1261231941005098

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين565.0احيائيسجاد فالح كاظم جلوب1262231941006067

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل615.0احيائيمصطفى حسين علي كريمش1263231941031135

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0احيائيمهند علي عبيد عامر1264231941031139

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل609.0احيائيحسن محسن علي عبد العزيز1265231941282018

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0احيائيامير قحطان كاظم حمزة1266231941071009

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0احيائيمحمد امين خضير حسين1267231941005152

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 622.0احيائينور عبد الكريم مهدي ابراهيم1268231942125105

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيمنال حازم صبر عنيد1269231942126099

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 627.0احيائيتبارك كاظم عبود راشد1270231942083014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء615.0احيائياحمد صباح كاظم ناصر1271231941009007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيامير موسى عبد الرضا عزوز1272231941043007

كلية العلوم/جامعة الكوفة571.0احيائيحسن فالح حسن حسان1273231941043010

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيمريم كاتم حسن شالل1274231942076070

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل618.0احيائيمحمد قاسم عبيد حمزة1275231941043052

كلية العلوم/جامعة القادسية567.0احيائيغسق ميري شياع شناوه1276241942114217

كلية التربية األساسية/جامعة بابل506.0احيائيمثنى فارس فيصل ديوي1277231941012131

كلية العلوم/جامعة الكوفة578.0احيائيمحمد جواد كاظم عبيد1278231941012139

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0احيائيكاظم قاسم كاظم جاسم1279231941009092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 447.0احيائيفاطمة محمد موسى جاسم1280241942116026

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0تطبيقياكرام تركي حسين موسى1281241952119002

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0احيائيغدير محمود حمزه دلي1282231942130040

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل616.0احيائيمحمد داود سلمان صالح1283231941009105

كلية العلوم/جامعة كربالء588.0احيائيفاطمة فاضل جاسم حميد1284271942086022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيزينب باسم عزيز عبيد1285231942218010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية468.0احيائيمحسن رياض هادي احمد1286161941075221

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية536.0احيائيعلي رحيم عبد الكاظم صاحي1287161941001067

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية444.0احيائيحسين جواد هاشم محمد1288161941069011

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى604.0احيائيياسمين ليث كاظم مخيف1289231942168034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0احيائيعبدالقادر حميد عطيه عبود1290231941192017

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيحسين علي ساجت كاشي1291231941251101

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيياسر محمد قاسم حسين1292161951028061
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل577.0احيائيحسن حيدر فخري عباس1293231941005037

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء451.0احيائياسماء عذاب حسن جاسم1294231942145003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد463.0احيائيشهد عصام حاتم غدار1295231942119161

كلية العلوم/جامعة بابل598.0احيائيزهراء عباس حلبوص مطلك1296231942149016

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0تطبيقيمريم علي عبد حسن1297161952228048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيعباس عدنان شهد عبد الرضا1298161951004033

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0احيائيمصطفى سعد كتاب عبيد1299231941190021

كلية العلوم/جامعة بابل568.0احيائيكاظم حسين كاظم عبدالحسين1300231941164044

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل609.0احيائيزهراء ستار مغامس ضيول1301271942083046

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0احيائيحسين عامر هادي حسن1302231941006036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية615.0احيائيزين العابدين علي جبار جواد1303231941006059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل561.0احيائيرسل قاسم عبد سلمان1304231942145041

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0تطبيقياحمد عدنان صالح حميد1305161951012005

كلية الزراعة/جامعة البصرة451.0احيائيكرار عماد نزال عبد الكريم1306161941057010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء604.0احيائيحازم بديوي حسين فارس1307231941173028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد615.0احيائيعمر حازم فيصل شياع1308231941255061

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0احيائيمحمد سلمان حاجم شافي1309231941031120

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء443.0احيائيعمار محسن شطنان عبد1310231941032065

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية419.0احيائينجاح طالب شاكر خرباط1311231942165022

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0احيائيعالء عبد الغفار جبار شعبان1312161941060068

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0احيائيدنيا علي كاظم عبداالمير1313231942144028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيماجد عالء محي عليوي1314231951163007

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء432.0احيائيمحمد علي طاهر حبيب1315231941255083

كلية الزراعة/جامعة كربالء430.0احيائيحسنين مجيد عبيد لواخ1316231941173038

كلية العلوم/جامعة بابل589.0احيائيفاطمة محمد راضي مهدي1317231942142212

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 632.0احيائيوليد خلدون حسين حمزة1318231941168025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة473.0احيائيسجاد حاتم حسين جوده1319161941010010

كلية الفقه/جامعة الكوفة476.0احيائيحسن عادل منصور حمزه1320231941049015

كلية العلوم/جامعة البصرة609.0احيائيسجاد جعفر حسن عبود1321161941045012

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت591.0احيائيريام احمد جاسم محمد1322231942153066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة482.0احيائيطه علي عبد الرضا نفاوه1323161941027015

كلية األعالم/جامعة ذي قار472.0احيائيعبد الكاظم عاشور عبود سلمان1324161941027016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0احيائيبكر لطيف حميد محمود1325231941260002

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0احيائيذوالفقار حيدر شلغم مهدي1326231941181024
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449.0احيائيحوراء حيدر حسين عباس1327231942076021

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيعلي حسين عبدزيد جاسم1328231951164029

كلية العلوم/جامعة كربالء598.0احيائياحمد مهدي حامد حمزه1329231941016006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0احيائياحمد عبد الرحمن خضر مظلوم1330231941008012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0احيائيوليد عباس عيدان كطاع1331231941257189

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد621.0احيائيايهاب حمزة ساجت كعيد1332231941181005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيحسن علي حسن صبيح1333161951074010

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية604.0احيائيزينب حيدر مدلول عايز1334231942080067

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء587.0احيائيهدى عامر صالح عبد الحسين1335231942137058

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0احيائيغدير مهدي علي عباس1336231942119188

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت583.0احيائيضحى جعفر خليف حسين1337231942114088

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0احيائيعباس يوسف علك صدام1338161941033017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان452.0احيائيسالر سرمد فاضل عبدالرحيم1339231942142174

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية597.0احيائيعباس عبد االمير عبد الواحد مطرود1340231941019059

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة471.0احيائيزينب شاكر راجي عبيد1341231942081033

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0تطبيقيمحمد غضبان محمد حسين1342161951047125

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد583.0احيائيضياءالحق محمد محسن عالوي1343231941198025

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى534.0احيائيحسن عصام علي حسن1344161941073003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية436.0احيائيابراهيم علي خير هللا داخل1345161941075002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقياحمد موحان عبيد ناصر1346161951004003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0تطبيقيسجاد عباس جبار عيسى1347161951042026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى538.0احيائيمحمد عامر جابر مناتي1348161941001102

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيمحمد اياد كاظم حسن1349161951075082

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 612.0احيائيسجاد اسعد طالب عبد1350231941202010

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيابو الحسن علي ياسر يوسف1351161951049005

كلية التربية/جامعة القادسية594.0احيائيعلي عبد الحسين حمزه حسن1352231941049038

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى572.0احيائيانعام جميل منصور سهيل1353231942178002

كلية العلوم/جامعة البصرة623.0احيائيقدس جاسم وحيد صبيح1354161942291023

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية625.0احيائيمحمد جبار خليل ملبس1355221941099050

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى375.0تطبيقياساور عادل عبد حنون1356161952231002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيكرار حيدر محسن عبد الزهره1357161941084087

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقيعلي قصي مهدي عبد هللا1358161951430009

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية625.0احيائيمحمد جبار حسن كريم1359161941112012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة459.0احيائيحميده جاسم حميد مزهر1360161942247018
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيعبد هللا رحيم عليوي مزبان1361161951110041

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0تطبيقيامنة علي عبد الحسين صيوان1362161952154004

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت612.0احيائيصادق جواد مرهون جدوع1363231941224020

كلية العلوم/جامعة البصرة584.0احيائيزينب اسماعيل ابراهيم رشم1364161942290037

كلية العلوم/جامعة البصرة578.0احيائيخلود جواد عبد الكاظم عبيد1365161942452012

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل580.0احيائيباقر نعمه عبيد كاظم1366231941252020

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل611.0احيائيوسام فوزي وهاب شنان1367231941173173

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء619.0احيائيعلي شناوة عطية عودة1368231941167030

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيحسين علي شرهان حسن1369161951121011

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيعلي احمد جاسب جبار1370161951081007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقيعلي مصطفى كامل عبود1371161951081011

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0تطبيقيمصطفى خلف عبد علي عيسى1372161951123035

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0تطبيقياحمد عبد الخالق شاكر محمود1373161951348001

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0احيائيسحر سالم ناجي عطيوي1374161942152133

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0تطبيقياسراء قاسم محمد عداي1375161952265002

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيعهد نزار عوده زغير1376161952146024

كلية الزراعة/جامعة البصرة449.0احيائيحيدر علي عبد الحسين مريسن1377161941067008

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 630.0احيائيبشرى عايد طالب حسن1378231942142044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة520.0احيائيعلي حامد عبد الجليل منصور1379161941094070

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيمجتبى عادل كامل حسن1380161951122017

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0تطبيقيمحمد احمد جواد امين1381231951260017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقيحسين علي جاسم صالح1382161951052013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0تطبيقياحمد صالح مهدي عباس1383161951126002

كلية القانون/جامعة البصرة575.0احيائيدينا علي عبد الحافظ ابراهيم1384161942163016

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0تطبيقياسيا علي عبد الحسين كاطع1385161952164009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيفاطمة ماجد عبد االمين ياسين1386161942168034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة466.0احيائيزهراء فاضل علي احمد1387161942226048

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقياماني محمد زوير محيبس1388161952171001

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى388.0تطبيقياناهيد شنو مزهر مسلم1389161952245003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0احيائيازهار مكي احمد مصطفى1390161942280006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية612.0احيائيحسن علي زبون فالح1391161941139005

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء624.0احيائيخالد جابر عطشان نغيمش1392161941139016

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0احيائيعلي كاظم محمد شالل1393231941250027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى384.0تطبيقيمحمد مياح حسن علي1394231951257125

52 من 41صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات للطلبة الذين لم يظهر قبولهم لعدم كفاية الخيارات للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة القادسية615.0احيائيعلي لفته حبيب حسون1395231941187011

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء460.0احيائيصبا رحمان صيهود مشهد1396231942169012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة479.0احيائياحمد مرتضى عبداالمام نويران1397161941074005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى370.0تطبيقيحسين جاسم لعيبي نعمة1398161951051024

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0تطبيقيحوراء نوري سعدون خضير1399161952280011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0احيائيزهراء ماجد علي بجاي1400161942164020

كلية علوم البحار/جامعة البصرة491.0احيائيسكينه فائز محمد راضي1401161942184182

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيحمزه خضير جاسم ساجت1402221941053041

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0احيائيحمزه عبد العالي زباله حرموس1403221941053043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة502.0احيائيخالد نايف ضاحي علي1404161941076019

كلية اآلداب/جامعة البصرة509.0احيائيصفا ماجد فارس مران1405161942167028

كلية األعالم/جامعة ذي قار447.0احيائيبسام عذاب غانم جبر1406221941050002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل600.0احيائيزين العابدين صفاء عبد الحسين جعيز1407161941075092

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة577.0احيائيفاطمه نوري سلمان هاشم1408161942175029

كلية األعالم/جامعة ذي قار441.0احيائيساره عبد الكريم جابر عبد الكريم1409161942455015

كلية العلوم/جامعة ذي قار587.0احيائيتقوى نبيل نعمه محمد1410221942102011

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى408.0تطبيقيفاطمه صبيح يوسف مصطفى1411161952226079

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيباقر اسماعيل كاظم وريور1412221951011010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0تطبيقيحسين احمد كامل طاهر1413221951011017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيمحمد عيسى صدام رسن1414161951393009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى622.0احيائيليث كريم خلف مطر1415221941002203

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيحسن عبد اليمه حواس عودة1416161951363046

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى368.0تطبيقيعزيز صالح صياد طاهر1417221951033051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0تطبيقيحسن هادي رحمه حميد1418161951357072

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية423.0احيائيمحمد علي حسين مطير1419221941039121

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائيحسين نعيم فرج رداد1420221941079007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار600.0احيائيحمزه رحيم ثويني عبد1421221941020020

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية619.0احيائيمجتبى حسن هادي صالح1422221941019121

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء596.0احيائيعباس شاكر عبد االمير عباس1423221941037058

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0احيائيحسين جمال حسين طعيمه1424221941307032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء595.0احيائيعلي عباس عبد الحسن محسن1425221941037073

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيمنتظر صبح حسن نعيمه1426221941358056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0تطبيقيمحمد فاضل غانم ناصر1427161951357328

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار605.0احيائياثير كريم جايد جاسم1428221941013002
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار616.0احيائياسد حيدر سالم حسن1429221941091014

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية609.0احيائيحسين حسن نور مناحي1430221941010033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة473.0احيائينواف قاسم دوشان دويج1431221941081079

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية416.0احيائيشرف الدين ناظم فضيل عليوي1432161941089029

كلية الزراعة/جامعة ميسان436.0احيائيعلي صبيح زغير كاظم1433161941089045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة462.0احيائينظيره لفته حمود شندي1434161942461018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية465.0احيائيمصطفى كريم حنون جبر1435221941035243

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى626.0احيائيآيه احسان كريم حسن1436221942103008

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0تطبيقيمهند لؤي ناظم صاحب1437161951340046

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية553.0احيائيحسين علي فرحان كاطع1438221941356029

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.6احيائينور الدين عبد الواحد غباش ساير1439161941105052

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية587.0احيائيجنة احمد عبد الحميد خضير1440161942231006

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيمصطفى جابر نعيمه مجيد1441221951100034

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقيمجتبى احمد رمزي رؤوف1442161951361016

كلية الزراعة/جامعة سومر437.0احيائيحسين ماجد بريسم عبد1443221941301020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0تطبيقيمشتاق مانع عبد القادر صابر1444161951347020

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0تطبيقيمرتضى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب1445221951304014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0احيائيعلي اسعد ريسان حسن1446221941002145

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار435.0احيائيمؤمل حامد عزيز فيصل1447221941001077

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.0احيائيكاظم عبد االمير عذاب سلمان1448221941028061

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى624.0احيائيعباس عبد العالي جعيوان نفاوة1449221941368011

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية612.0احيائيحيدر علي شالل جبر1450221941030010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0احيائيعلي صادق صبار خفيف1451221941096056

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى399.0تطبيقيمحمد حسين علي حسين منصور1452221951009041

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0تطبيقينبأ قاسم كحطان عويد1453161952174036

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0احيائيرعد عدنان ثامر عوده1454221941035086

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيحسين احمد خلف حاتم1455161951365221

كلية الزراعة/جامعة البصرة433.0احيائيياسمين فارس ثجيل مزعل1456161942290103

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0تطبيقيمحمد جميل عناد فرعون1457221951069072

كلية العلوم/جامعة ذي قار600.0احيائيحسين احمد جاسم محمد1458221941041023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة490.0احيائيسجى عودة جلود عذير1459161942290057

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار517.0احيائيحسين علي عدنان عباس1460221941011013

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار491.0احيائيحيدر حسين عادل جهاد1461221941035075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية613.0احيائيعبد هللا حيدر نعمه حاجم1462221941053075
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كلية العلوم/جامعة ذي قار610.0احيائييوسف حليم سعود مهاوش1463221941068038

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0تطبيقيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا احمد1464161951360021

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0احيائيبهاء عبد الحسن علي يوسف1465161941359003

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية412.0تطبيقيثريه جبار شكاكي ضاحي1466221952266002

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية384.0تطبيقياحمد صبيح كاظم ناصر1467161951365008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت582.0احيائيعباس مهدي خلف هاشم1468221941007048

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين619.0احيائيفاروق طالب عباس جارود1469221941035173

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0احيائيزيد حردان فالح سعدون1470221941036108

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى374.0تطبيقيحسين كاظم عذيب علي1471221951301014

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0تطبيقيبنين ريسان هاشم صخي1472221952150005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0احيائيزهراء جبار عليوي جابر1473221942136031

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0احيائيفاطمه وائل حسين عكاب1474221942165100

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0احيائيمناحي صبر جياد دعيج1475221941313039

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار502.0احيائيافراح مرتضى كاظم سلمان1476221942153024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة495.0احيائيغدير عبد العباس سلمان عبيد1477221942153237

كلية العلوم/جامعة كربالء551.0احيائينور علي عبد الرزاق حميد1478221942153332

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى595.0احيائيرقية يونس جويد غالي1479221942424060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد462.0احيائيمحمد حاتم كاظم بجاي1480221941308029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0احيائيمحمد عبد هللا نعمه جابر1481221941308032

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر592.0احيائينرجس عباس ثامر مانع1482221942394076

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار429.0احيائيمرتضى وادي كاظم محمد1483221941314042

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0احيائيزهراء سمير حسن مرزوك1484221942185055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0احيائيحسين هادي صالح مهيجر1485221941306085

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0احيائيعلي حسين عامر محسن1486161941352065

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى365.0تطبيقيمحمد حسن كاطع سوادي1487161951371182

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار498.0احيائيجنات محمد خلف عالوي1488221942151008

كلية العلوم/جامعة ذي قار620.0احيائيمصطفى احمد كامل حسون1489221941003223

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0احيائيحيدر حجاز حسن شنته1490161941363019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة521.0احيائيانوار كاظم وهيب لعيبي1491221942321017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار507.0احيائيرقية كاظم بواك خضير1492221942134037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائينورس طالب غازي حسن1493221942103187

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية570.0احيائيهبه اركان مكي عبد هللا1494221942103190

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة483.0احيائيعلي عاشور شيال شباري1495221941091105

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0احيائيضحى فالح جبار علوان1496221942103128

52 من 44صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات للطلبة الذين لم يظهر قبولهم لعدم كفاية الخيارات للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0تطبيقييوسف مصطفى جواد معتوق1497161951365216

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد586.0احيائيهيفاء غالب شاكر بحيت1498221942204169

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية601.0احيائيختام كاظم اتعيب فرج1499221942147023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار561.0احيائيزهراء سمير شخير خلف1500221942417027

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار614.0احيائيسجاد سالم محيسن حاشوش1501221941100029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى612.0احيائيعطاء غانم محمد عوفان1502221942414132

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيعلي احمد عباس عبود1503161951371107

قسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0احيائياحمد خيون شتام خنجر1504221941003008

كلية األعالم/جامعة ذي قار450.0احيائيعلي محيسن كطان مطر1505221941033083

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة613.0احيائيعلي حربي كاظم طه1506221941363062

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيمحمد أحمد عودة شاكر1507221941021093

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار526.0احيائيزهراء سالم محمد عباس1508221942162049

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0احيائيمحمد حسين حرجان تمر1509221941093095

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد587.0احيائيعلي رزاق هاشم كاغد1510221941040104

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر444.0احيائيمحمد صالح راضي هداد1511221941307120

كلية العلوم/جامعة ذي قار572.0احيائيرسل حيدر جبر مرزوك1512221942125077

كلية العلوم/جامعة ذي قار567.0احيائيديانا جاسم اركوس بسيله1513221942156049

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0احيائيزهراء نعيم علي زنيهر1514221942156094

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0احيائيسما غانم سلمان نايف1515221942150035

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة483.0احيائيفاطمه علي كاطع سرهيد1516221942150048

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار537.0احيائيريهام كريم كاظم عبود1517221942148008

كلية العلوم/جامعة ذي قار593.0احيائيزهراء نعيم عبيد عكار1518221942148010

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار589.0احيائيأزل حميد كامل حسون1519221942153014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار619.0احيائيسجاد سهيل عبود عاصي1520221941312015

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0تطبيقيعباس عبد الكريم جبر عبد هللا1521221951312016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار462.0احيائياشتياق طالب محسن عطيه1522221942167010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار438.0احيائيفاطمه علي حسين راضي1523221942321128

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار443.0احيائيياسر احمد زيدان خليف1524191941345049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0احيائياسماء جمعة جبر مري1525221942139014

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0احيائينوره خليف شهد عباس1526221942153337

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار548.0احيائياشواق وليد زويد خليف1527221942274002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار597.0احيائيامير قيس ريسان حسن1528221941093014

كلية العلوم/جامعة ذي قار592.0احيائيعلي محمد جليل حسين1529221941009028

كلية العلوم/جامعة ذي قار589.0احيائيمحمد علي عودة ضايف1530221941036256
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كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0احيائيناصر احمد ضاحي ناصر1531221941037112

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل588.0احيائيحسين كاظم مظلوم هاشم1532221941002086

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت617.0احيائيحسين مبارك ظاهر كطران1533221941002088

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية408.0احيائيفاطمه عبد الحسين حمد جكي1534221942101055

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة520.0احيائياسماعيل رمضان حسن جبار1535221941001010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء611.0احيائيالمصطفى عيسى جابر خير هللا1536221941001011

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0احيائيحسن سلمان داود علوان1537221941001018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة487.0احيائيكرار احمد مناحي عباس1538221941009034

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل439.0احيائيمحمد معود حسن بلط1539221941009042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0احيائيمحمد عباس جوده سويلم1540221941010137

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيحسين داود سلمان سعيد1541281951151160

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت438.0احيائيهبه سعيد جليل فياض1542221942399018

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى626.0احيائيعبد العزيز ساير داخل نايف1543221941011027

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0احيائيعقيل صادق عبد الجليل داود1544221941010092

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية633.0احيائيايات محمد تعبان هليل1545221942412010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى448.0احيائيسهر مرتضى رحيمه شريف1546221942393099

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0تطبيقيوسام حيدر رهيف كاطع1547221951310215

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى560.0احيائيعلي هاشم طاهر عبد هللا1548221941033086

كلية التربية/جامعة ميسان582.0احيائيآيات علي عكار عزيز1549221942394004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار520.0احيائيمريم طالب شاكر بحيت1550221942301015

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية613.0احيائينبا سعد فاضل عزيز1551221942172096

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت444.0احيائيرسل ماجد ابراهيم حسين1552221942104014

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار451.0احيائياية رزاق بستان نزال1553221942113021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار588.0احيائيمحمود كريم حسين عليوي1554221941228011

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0احيائيمحمد الجواد احمد جواد عزيز1555221941259020

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0احيائيمصلح عبد الرحمن مصلح حنوش1556191941043043

كلية اآلداب/جامعة ذي قار471.0احيائينرجس حليم حمد صالح1557221942146053

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى619.0احيائياحمد جواد غربي جاسم1558191941360001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى424.0احيائيامجد عدنان زغير محمد1559191941360003

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 610.0احيائيزهراء علي شجر نعيمه1560221942165053

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0احيائيساهرة رشيد لشكري لشكري1561331942040094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0تطبيقيوعد قدوم صباح محيسن1562221952107022

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0تطبيقيهدى سالم كاظم عباس1563221952107023

الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0تطبيقيهديل فريق كريم دخيل1564221952116022
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الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار480.0احيائيزهراء عدي عبد هللا حسين1565221942414074

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0احيائيطيبه عزيز مجبل حسن1566191942188084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر498.0احيائيرنا عذاب برية جبر1567221942424061

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0تطبيقيهدى حميد سعدون طلب1568221952163061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار578.0احيائيايات محمد صاحب رهيف1569221942424020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى420.0احيائيأنوار صالح يونس دهموش1570191942256001

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيزهراء صبار محمد عبد1571191942370104

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0احيائيازهار نجم عبد النبي عباس1572221942309001

كلية الزراعة/جامعة سومر433.0احيائينور علي عيسى علي1573221942170089

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار431.0احيائيحيدر جاسب شناوه خضر1574221941307051

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء580.0احيائيعبد الملك هادي احمد حسين1575181941002093

كلية االداب/جامعة سامراء450.0احيائيعماد هاشم جبار لطيف1576181941002111

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار539.0احيائيايالف عبد هللا حنفوش رزيك1577191942159017

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة596.0احيائيصابرين محمد خليفة جسام1578191942229049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار522.0احيائيمنار غانم خشان عباس1579221942116044

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0تطبيقيحيدر فيصل غازي مشتت1580281951151233

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى425.0احيائيسمر محمود احمد سليمان1581191942146036

كلية اآلداب/جامعة االنبار466.0احيائيرقيه محمد نايف صالح1582191942193039

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0احيائيرانيا صابي علي نجم1583221942190075

كلية األعالم/جامعة ذي قار454.0احيائيفاطمة كريم سعدون عبيد1584221942155101

كلية العلوم/جامعة ميسان595.0احيائينور الهدى علي عبد الجبار عبد الهادي1585221942152015

كلية القانون/جامعة ذي قار552.0احيائيدعاء محسن غيثان جبر1586221942155040

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0احيائيمنار عبد هللا علي جاسم1587221942155106

كلية العلوم/جامعة ذي قار581.0احيائيايات مظفر عبد هللا كاظم1588221942125029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية608.0احيائيزهراء احمد صعيصع محيسن1589221942178058

كلية العلوم/جامعة سومر566.0احيائيايات صبيح جبار بشارة1590221942150005

كلية العلوم/جامعة ذي قار601.0احيائيزهراء قاسم محمد حنين1591221942125115

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار537.0احيائيرؤى سعيد عباس حمادي1592191942173019

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيمحمد حسين علي عبد1593191941345036

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0احيائيهديل خالد هزاع محمد1594191942148051

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار517.0احيائيأبراهيم احمد علي خضر1595191941302001

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0احيائيبالل حمد ابراهيم خضر1596191941302002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار584.0احيائيفاطمة محمد عبد العباس موسى1597221942143248

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار615.0احيائيتحسين سليم خيون جدوع1598221941313008
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كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية619.0احيائيزينب حسن نفاظ عويد1599221942190121

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار464.0احيائيزينب فاضل صابر ملغوث1600221942157059

كلية الزراعة/جامعة سومر431.0احيائيشيماء حيدر رياض عبد المجيد1601221942417048

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0احيائيازهر وانس كاظم جبر1602221941275003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار529.0احيائيدعاء محمد مطشر عويد1603221942204050

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية591.0احيائيزينب حيدر حميد حسن1604221942204073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0تطبيقيزينب رياض ناصر حسين1605221952108014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0احيائيسعد عبد هللا حميد رويح1606281941151110

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار440.0احيائيمرتضى رحيم حريجه مختاض1607221941233010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيزينب طالب كاظم حسن1608221952190035

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان466.0احيائيهدير حسين عوده علي1609221942143314

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0احيائيمحمد جبار محسن مصاول1610221941219018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار470.0احيائيحسن باسم خماط حسين1611221941219004

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية619.0احيائيالرا فؤاد طعمه سلطان1612221942134069

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى589.0احيائيشهد عبد الكاظم جاسم حمادي1613221942125174

كلية العلوم/جامعة ذي قار605.0احيائيميالد جاسم دخيل ساجت1614221942175217

كلية العلوم/جامعة ذي قار585.0احيائيدعاء حربي نايف بشير1615221942156045

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت441.0احيائيزهراء ساجد غازي محمد1616221942132018

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0تطبيقيمؤمل محمد عباس ناصر1617221951300164

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار581.0احيائينهلة شاكر رويس مناحي1618221942157091

كلية العلوم/جامعة ذي قار578.0احيائيحنين كاطع طاهر صخي1619221942153090

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0تطبيقياركان محمد جبار شالكه1620221951306012

كلية اآلداب/جامعة االنبار473.0احيائياحمد علي مدلل علي1621191941027001

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0احيائيمحمد حسن جار هللا جماغ1622121941026142

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد470.0احيائيعلي عباس عدنان سعيد1623121941030132

كلية العلوم/جامعة كربالء574.0احيائينبأ جواد كاظم جاسم1624181942375030

كلية الزراعة/جامعة االنبار429.0احيائيسعيد صادق احمد جاسم1625191941038010

كلية العلوم/جامعة بغداد594.0احيائيمصطفى سمير حمد مصطفى1626191941021063

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيجواهر عبدهللا صبار اسماعيل1627181942164005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى414.0احيائينور جمال عبد ابراهيم1628191942137079

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت547.0احيائيابو بكر احمد جاسم خضير1629181941090001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت559.0احيائيصادق نعمان خلف حسن1630181941090009

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار444.0احيائينور جاسم قاسم فاضل1631191942137078

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية590.0احيائيايمن نعمان خلف احمد1632181941035017
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك534.0احيائيسميره عباس بكر شكور1633181942231038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر524.0احيائيعلي سالم خلف عبد هللا1634101941015033

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت621.0احيائيحمزه حسين علي يوسف1635181941035035

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة493.0احيائيعبدالرحمن ادهام محمود محمد1636181941006056

كلية االثار/جامعة سامراء423.0احيائيحنان الطيف حميد خلف1637181942256007

كلية التربية/جامعة سامراء475.0احيائيمحمد فاضل جاسم محمود1638181941049031

كلية التربية/جامعة سامراء471.0احيائيعلي حسين فرحان رحمان1639181941100006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة618.0احيائيعيسى عبد المحسن جبوري مجحم1640191941114073

كلية الزراعة/جامعة تكريت446.0احيائيمهدي صالح خليل ابراهيم1641181941306010

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0تطبيقيسجاد كاظم عبد سمير1642281951151308

كلية العلوم/جامعة االنبار615.0احيائيعمر ثائر رداد شريمص1643191941006041

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0احيائيمجيد زيدان خلف صالح1644191941027026

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيرقيه جاسم برهان علوان1645181942255025

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار465.0احيائيعمر صباح عليوي فهد1646191941032035

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت467.0احيائيساره حمد غايب اسود1647181942270012

كلية الزراعة/جامعة تكريت432.0احيائيهيام محمد فرحان حمادي1648181942270025

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل429.0احيائيصالح علي حسين عبد1649191941062016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية419.0احيائيغفران خالد فرحان محمد1650181942247022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0احيائيكرار خالد سعود مجيد1651181941072005

كلية العلوم/جامعة تكريت574.0احيائيسماء مضعن سلمان يوسف1652181942199019

كلية العلوم/جامعة االنبار570.0احيائيمحمد صبري شفيق مصطفى1653101941024041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة612.0احيائيعبد الرحمن احمد نواف مشوط1654191941114034

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0احيائيعمران اياد غازي ضباب1655191941007135

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0احيائيسرحان روكان محمد عبدهللا1656181941020028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك619.0احيائيصالح محمد احمد خميس1657181941020034

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى520.0احيائيجمانه بشير محمد حويجه1658181942339006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0احيائيابراهيم شالل مروح نهار1659101941017001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى597.0احيائيايه علي حسين علي1660181942256005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار505.0احيائيبدور حمد محمود حمد1661191942260006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535.0احيائيفاطمه نجاح كمال حسين1662191942178046

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار502.0احيائيسما عادل حسين علي1663191942372016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0احيائييقين محمد فرحان زيدان1664191942224059

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0تطبيقيسيف عباس رديف محسن1665281951151330

كلية التربية/جامعة سامراء467.0احيائيآيه زياد مرعي ياسين1666181942252003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463.0احيائيملك منتصر حاتم زيدان1667191942185070

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار490.0احيائيدنيا محمود حسين ثويني1668191942189061

كلية األعالم/جامعة ذي قار445.0احيائيعبد هللا يونس محمد خلف1669191941037010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0احيائيشهد كوان حميد جاسم1670191942189104

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة599.0احيائيصبا عماد شهاب حمد1671191942189107

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار441.0احيائيخديجه زهير عمار حميد1672191942145017

كلية العلوم/جامعة االنبار548.0احيائيدالل صالح ابراهيم سرحان1673191942145020

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0احيائيطه ثامر ستوري ابراهيم1674191941001047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد519.0احيائيعصام محمد علي محمد1675191941103022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى428.0احيائيمزهر عامر رجا مزهر1676191941347038

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة619.0احيائيداود شالل محمد عجمي1677191941289005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار529.0احيائيمريم محمد احمد حسين1678191942175061

كلية الزراعة/جامعة االنبار431.0احيائيلمياء حميد كريم حمادي1679191942149044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار481.0احيائيمحمد علي حردان حسين1680191941014064

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0احيائيخير هللا علي زويد ردعان1681181941002064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار466.0احيائياياد لطيف عويد صغير1682191941045002

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار437.0احيائيمحمد مجيد فالح حسن1683191941045019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية517.0احيائيحذيفه محمد عبود محيسن1684191941078006

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0احيائينبأ حسين ابراهيم حسين1685191942159109

كلية الزراعة/جامعة تكريت430.0احيائيهديل راسم علي جاسم1686181942200026

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0احيائيثامر عامر حميد احمد1687101941018009

كلية الزراعة/جامعة تكريت446.0احيائياركان حنتو عيسى حنطو1688181941143005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية592.0احيائيوائل حميد اسماعيل حسن1689181941155032

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء604.0احيائيعمر نعيم حاتم كاظم1690181941035108

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت551.0احيائيبهاء حسين جواد مهيدي1691181941019010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0احيائيصهيب عبد الرحمن وسمي سبع1692181941019017

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية561.0احيائيعبد هللا احمد نوري عبد1693131941006046

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0احيائينذير بشير سرحان غضبان1694181941036068

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل591.0احيائيرافع احمد حمود محمد1695181941053012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0احيائيغانم رافع احمد ابراهيم1696181941065016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيطيبه حسين مهدي طلمس1697181942236099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0احيائيضحى غنى جاسم علوان1698181942276029

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0احيائيجنيد قصي عبد القادر عبد اللطيف1699101941026073

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0احيائيمشتاق لطيف جاسم خلف1700181941297010
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0احيائيعمار سامي عبد الرزاق احمد1701101941005024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيبراء عبد الستار عبد هللا محمد1702121942108012

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانس محمد صيهود فرحان1703101941011020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0احيائيقتيبة نعمان جاسم محمود1704181941113018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائياسيل علي حسين علي1705181942187002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت581.0احيائيلمياء خالص عباس سودي1706181942293015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت561.0احيائيحسين غدار طه عباس1707181941005022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0احيائيسلوان عدنان جاسم محمد1708181941084004

كلية االثار/جامعة سامراء424.0احيائيمحمد اوزجان وهبي احمد1709181941037045

كلية االثار/جامعة سامراء433.0احيائيغسان مثكال زويد ردعان1710181941070018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0احيائييحيى حمد عطية عبد1711181941337027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0احيائيهدى صباح نجم عبد هللا1712181942337008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيشيرين مهنه مطلك خضر1713181942343001

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0احيائيرغده احمد حسن علي1714181942176065

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0احيائينضال حامد عايد حمادي1715181942246048

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت553.0احيائينارجين ناهي دهوك محمد1716181942176160

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0احيائيهدى مهند محمود سلطان1717181942176179

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0احيائيرقيه احمد زعيان لطيف1718181942236058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيقحطان روضان دخيل محمد1719181941010007

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيعلي صالح خليل ابراهيم1720181941306006

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0احيائيعبد الرحمن فاضل محمد حسين1721101941013082

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0احيائيهدى ناظم كوكز محمد سعيد1722181942177044

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0احيائيتغريد خليل ابراهيم علي1723181942182028

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0احيائيياسمين عامر صالح حسين1724181942176188

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0احيائياسيل غانم علي جاسم1725181942236013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0احيائيسجى منصور شريف مناجد1726181942232034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0احيائييوسف ابراهيم حسن علي1727181941086024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0احيائيألنشمي شعالن سبهان مريس1728181941053002

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0احيائياحمد مظهر حبيب شالل1729101941026036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد584.0احيائيوسام عبدالوهاب مطلك جاسم1730181941044047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0احيائياستبرق لؤي نامق فهمي1731191942188008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيعمر احمد خالد عباس1732101941009039

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0احيائيانور فاضل خضير حمد1733191941011042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0احيائيحذيفه هشام محمد عبيد1734191941011057
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كلية العلوم/جامعة كربالء561.0احيائيمحمد عماد منير عبد1735181941006114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0احيائييعقوب يوسف سلطان فرحان1736181941029015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0احيائيشجاع صباح عباس محمد1737101941011040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيحسين عباس محمد اسود1738101941011032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0احيائياحمد ياسين حبيب احمد1739181941020013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيحوراء رياض احمد حسين1740181942124004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0احيائيعلي عيسى عبد حسين1741181941045037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائيمريم جمعه جبار محمد1742181942383096

كلية التربية/جامعة سامراء561.0احيائيمريم وليد خالد محمود1743181942230063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0احيائيعبد العزيز حاضر مرعي حسن1744181941337015

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0احيائيمحمد جاسم محمد حبيب1745181941337021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0احيائيمصطفى محمد حسن درويش1746181941065024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت613.0احيائيماريا نوفل حديد يسن1747181942146026

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0احيائيسلوى هاشم مهدي حمزة1748181942159006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0احيائيمحمود يوسف عريان واحد1749181941020075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0احيائياريج سعد صالح مهدي1750181942275001

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيايالف حسن عبدالهادي صيهود1751181942275009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0احيائياسيل محمد مهدي عباس1752181942267004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيكفاح عمار احمد اسماعيل1753181942394017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيياسر عمار سالم صالح1754171921028092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0احيائيمحمد حسين عبد علي شفي1755101941008058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيريام محسن عطاهللا اجهاد1756181942065004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0احيائيرقيه صالح فارس عبد الرزاق1757181942146011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0احيائيناظم ناصر سالم محمد1758181941062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0احيائيعلي ايسر جواد عبدالرزاق1759181941006067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0احيائيعلي حسين علي عبدهللا1760181941006076

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيمحمد يوسف محمد ابراهيم1761181941347079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0احيائيبشار احمد سلمان دخيل1762181941146004
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