
قسم القبول المركزي         ي الدراسة الصباحية
ن
 ف
ً
ن المجازين دراسيا (2018/2017)للسنة الدراسية -قبول المعلمي       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولسنوات الخدمةالمعدلاالختصاصسنة التولداسم الطالبت

بية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد 7010اجتماعيات1978اري    ج ثجيل ابو خريمة1 الجغرافية/ التر

ن عبدهللا2 ية1993اسالم فالح حسي  ن بية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد 97,1812اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية اإلسالمية1977اسيل سلطان عبد هللا3 بية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد 8810التر بية االسالمية/ التر علوم القران الكريم والتر

ن4 بية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد 9810اللغة العربية1979اميه خميس حسي  اللغة العربية/ التر

ن محسن5 بية للبنات / جامعة بغداد   76,94اجتماعيات1989آمنة علي حسي  الجغرافية/ التر

ي عيدان6 بية اإلسالمية1977باقر صتر العقيدة والفكر االسالمي/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد 77,33التر

بية اإلسالمية1989بيداء شاكر مطلب جتر7 يعة/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد 855التر الشر

ن8 بية اإلسالمية1990حسن قيس علي حسي  الفلسفة االسالمية/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد   86,364التر

ن ماجد9 ية1980حال حسب حسي  ن بية للبنات / جامعة بغداد   94,510اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة اإلنكلت 

التصميم/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد 9010تصميم1981حنان خالد نرص هللا شهاب10

ن11 بية للبنات / جامعة بغداد   92,810اللغة العربية1987خلود كريم عبد الحسي  اللغة العربية/ التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 939علوم ورياضيات1983ذلفاء عدنان زيدان خلف12 ياء/ ابن الهيثم / التر ن الفت 

بية الرياضية1979رائد حميد عبود حمزة13 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 7710التر /التر

بية اإلسالمية1979رباب جتر عبد هللا14 الحضارة واالثار االسالمية/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد 84,415التر
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بية الفنية1988رسل احمد عبد هللا حسن15 بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد 88,56التر التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 949علوم ورياضيات1989رشا فرع فرحان جابر16 الرياضيات/ ابن الهيثم / التر

ي خضت 17 بية اإلسالمية1986رواء محمود ناجر بية للبنات / جامعة بغداد   98,810التر بية اإلسالمية/ التر القرآن الكريم  والتر

ن خشان18 بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 89,255علوم ورياضيات1988رؤى علي حسي  علوم الحياة/ ابن الهيثم / التر

بية ابن رشد للعلوم االنسانية / جامعة بغداد 8610اجتماعيات1983زهراء محمد عزيز حمود19 التاري    خ/ التر

بية الرياضية1990زيد عبد هللا علي سالم20 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 81,845التر /التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 94,79علوم ورياضيات1981زينب عبد المهدي داخل رضا21 الرياضيات/ ابن الهيثم / التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 87,12علوم ورياضيات1986ضىح عقيل سلمان22 علوم الحياة/ ابن الهيثم / التر

بية اإلسالمية1982عباس عايد رشيد صالح23 يعة/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد 8210التر الشر

ي24
ن
اللغة العربية/ العلوم االسالمية / جامعة بغداد 80,453اللغة العربية1990عبد الكريم سامي هان

السينمائية والتلفزيونية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد 7510السمعية والمرئية1985علي صالح سلوم خضت 25

بية الرياضية1982علي محمد جلوب26 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 74,8410التر /التر

بية للبنات / جامعة بغداد   86,122اللغة العربية1993فاطمة خالد ضاري حسن27 اللغة العربية/ التر

ن خضت 28 ي ياسي 
الفنون المشحية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد 81,9410تمثيل/ مشح 1986قصضن
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بية للبنات / جامعة بغداد   79.36علوم ورياضيات1989مروة عبدهللا حسن29 الحاسوب/ التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 79,376علوم ورياضيات1988نبيل عبد الواحد ابراهيم30 علوم الحاسوب/ ابن الهيثم / التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 92,92علوم ورياضيات1984نىه بسام عبد فالح31 الكيمياء/ ابن الهيثم / التر

بية للعلوم الرصفة/ جامعة بغداد 91,410علوم ورياضيات1987نورا عدنان محمد احمد32 الكيمياء/ ابن الهيثم / التر

ن33 بية الفنية1993هند نافع حسي  بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة بغداد 88.072التر التر

بية الرياضية1988يارس خضت  عطية34 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد 79,83التر /التر

بية / الجامعة المستنرصية 8110علوم ورياضيات1985اروى مزهر حمدي عبد الجبار35 ياء/ التر ن الفت 

بية / الجامعة المستنرصية 944علوم ورياضيات1989ارساء سعد يوسف36 علوم الحاسوب/ التر

ي37 بية / الجامعة المستنرصية 90,110اللغة العربية1979ارساء فالح حسن ناجر اللغة العربية/ التر

بية اإلسالمية1991اسيل سالم غضبان38 بية االساسية / الجامعة المستنرصية 95,602التر بية االسالمية/ التر قران والتر

بية االساسية / الجامعة المستنرصية 83,310اجتماعيات1983افراح جمعة صدام39 التاري    خ/ التر

ن40  سامي محمود حسي 
ن بية االساسية / الجامعة المستنرصية 89,252تصميم1993حني  بية الفنية/ التر التر

بية الرياضية1987حيدر محمد جلوب41 بية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة المستنرصية 73,76التر /التر
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ن42 بية االساسية / الجامعة المستنرصية 91,32علوم ورياضيات1991رسل عبد الجبار محمد حسي  العلوم/ التر

بية االساسية / الجامعة المستنرصية 90,910اللغة العربية1984رنا شاكر محمود حمادي43 اللغة العربية/ التر

بية االساسية / الجامعة المستنرصية 95,3710علوم ورياضيات1981رواء عبد فرج سالم44 العلوم/ التر

ن عبد جاسم45 بية االساسية / الجامعة المستنرصية 815خدمة اجتماعية أو إرشاد اجتماعي1984طارق حسي  بية الخاصة/ التر التر

بية الرياضية1983عبد الوهاب ايمان عبد46 بية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة المستنرصية 73,2610التر /التر

بية الرياضية1990محمد عايد حمدان علي47 بية البدنية وعلوم الرياضة / الجامعة المستنرصية 72,35التر /التر

بية / الجامعة المستنرصية 87,79اجتماعيات1985محمود حامد محمد محمود48 التاري    خ/ التر

بية االساسية / الجامعة المستنرصية 78,65اجتماعيات1987منترص عبد الكريم هادي جالل49 الجغرافية/ التر

بية / الجامعة المستنرصية 93,97علوم ورياضيات1983منهل مولودد كامل50 الرياضيات/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة البرصة 87,32اجتماعيات1989احمد طالب موي    ح51 الجغرافية/ التر

بية الرياضية1987احمد نجم  عبيد كعيد52 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة البرصة 71,923التر /التر

بية الفنية1989اسماعيل محمد مجبل53 بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة البرصة 886التر التر

ن54 ي حسي 
ية1985اقبال هالل مرضن ن بية للعلوم االنسانية / جامعة البرصة 89,585اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية للعلوم الرصفة / جامعة البرصة 83,510علوم ورياضيات1978بثينة مهدي خضت 55 علوم الحياة/ التر
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بية للعلوم الرصفة / جامعة البرصة 829علوم ورياضيات1987سارة عباس كاظم حسن56 الرياضيات/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة البرصة 7610اجتماعيات1980سعاد عبد الرحيم مصطفن57 التاري    خ/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة البرصة 8510اللغة العربية1977مها كاظم مىحي58 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة البرصة 84,785علوم ورياضيات1985هاجر عبد المنعم عبود59 الكيمياء/ التر

بية االساسية / جامعة الموصل 88,094علوم ورياضيات1987احمد علي يوسف ابراهيم60 الرياضيات/ التر

يف61 ي رسر
بية الفنية1989ارساء وميض  عبد الغنن بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة الموصل 93,67التر التر

بية للبنات / جامعة الموصل 89,304علوم ورياضيات1991االء بشت  سلطان62 علوم الحياة/ التر

بية اإلسالمية1988امنية ماهر ثامر علي63 بية للبنات / جامعة الموصل 94,437التر بية اإلسالمية/ التر القرآن الكريم  والتر

بية للعلوم الرصفة / جامعة الموصل 86,69علوم ورياضيات1988انسام احمد حسن علي64 علوم الحياة/ التر

يف65 بية اإلسالمية1990جنان قاسم احمد رسر يعة/ العلوم االسالمية / جامعة الموصل 93,254التر الشر

بية اإلسالمية1991داود سالم طه احمدد66 بية االساسية / جامعة الموصل 94,144اللغة العربية والتر بية االسالمية/ التر قران والتر

بية الرياضية1987رغد صبىحي محمد غزال67 بية للبنات / جامعة الموصل 78,837التر بية البدنية وعلوم الرياضة/ التر التر

بية الرياضية1987رؤى ميش صديق محمد68 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل 81,534التر /التر

ية1990زينب عمار هاشم يحن 69 ن بية االساسية / جامعة الموصل 95,554اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 
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بية للعلوم الرصفة / جامعة الموصل 874علوم ورياضيات1991سالم قاسم  خرصن70 الكيمياء/ التر

بية االساسية / جامعة الموصل 89,510علوم ورياضيات1983سما سعد محمد71 العلوم/ التر

بية للبنات / جامعة الموصل 81,723اللغة العربية1990شهد جاسم محمد72 اللغة العربية/ التر

بية اإلسالمية1990شهد حسن ابراهيم73 بية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 95,634التر بية اإلسالمية/ التر القرآن والتر

بية للعلوم الرصفة / جامعة الموصل 88,364علوم ورياضيات1990عادل صعب علي جديع74 ياء/ التر ن الفت 

ن  محجوب75 بية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 85,36اجتماعيات1987عبد الكريمحسي  الجغرافية/ التر

بية الرياضية1989عالء انوور حميد محمد76 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل 87,864التر /التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 88,54اجتماعيات1988عمر  قيس سعيد احمد77 التاري    خ/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة الموصل 94,183علوم ورياضيات1992غفران عبد الستار علي اسماعيل78 الرياضيات/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 79,454اللغة العربية1990فهد امت  سعد هللا79 اللغة العربية/ التر

الفنون التشكيلية/ الفنون الجميلة / جامعة الموصل 735تشكيلي1987محمد ناطق  عزيز  مجيد80

بية للعلوم الرصفة / جامعة الموصل 85,75علوم ورياضيات1990مراد حازم مال هللا81 علوم الحاسوب/ التر

بية االساسية / جامعة الموصل 89,97علوم ورياضيات1988مروة سعد ذنون علي82 العلوم/ التر

بية الرياضية1988نكتل يوسف يونس83 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل 844التر /التر
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بية االساسية / جامعة الموصل 86,184اللغة العربية1988نور محمد رجب عبو84 اللغة العربية/ التر

بية االساسية / جامعة الموصل 854اجتماعيات1978ورقاء عز الدين مجيد85 الجغرافية/ التر

بية الرياضية1989يحن  لؤي سالم يحن 86 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الموصل 90,294التر /التر

ية1989يشى جتر محمود اسعد87 ن بية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل 97,74اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية / جامعة الكوفة 85.54علوم ورياضيات1988احسان فاهم محسن88 علوم الحاسوب/ التر

بية الرياضية1990حيدر خالد جليل89 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة الكوفة 90,644التر /التر

بية اإلسالمية1989حيدر مالك عبد االمت 90 العقيدة والدعوة االسالمية/ العلوم االسالمية / الفقة /جامعة كوفة86.8465التر

بية الفنية1981زمن عبد الكاظم كريم91 بية / جامعة الكوفة 784التر بية الفنية/ التر التر

ية1989سارة محمد علي رضا92 ن بية / جامعة الكوفة 93.83اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

اللغة العربية/ الفقه / جامعة الكوفة 92.94اللغة العربية1990سعد محمد اموري93

بية للبنات / جامعة الكوفة 95.449علوم ورياضيات1983سيماء باقر محمد94 الرياضيات/ التر

بية للبنات / جامعة الكوفة 88.33اجتماعيات1988ضىح محمود شاكر95 التاري    خ/ التر

بية اإلسالمية1986عباس مزهر عبادي96 علوم القرآن/ الفقه / جامعة الكوفة 83.065التر

بية اإلسالمية1986علي مالك عبد االمت 97 علوم الحديث/ الفقه / جامعة الكوفة 83.86التر
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بية اإلسالمية1980محمود شاكر عبد98 الفقه االسالمي واصوله/ الفقه / جامعة الكوفة 82.6252التر

بية اإلسالمية1987مهند عامر هادي99 بية / جامعة الكوفة 81.859التر بية االسالمية/ التر القران الكريم والتر

بية الرياضية1990نورا جاسم حسن100 بية للبنات / جامعة الكوفة 93.85التر بية البدنية وعلوم الرياضة/ التر التر

بية للبنات / جامعة الكوفة 83.29اجتماعيات1988هدى عالوي محمد101 الجغرافية/ التر

بية االساسية / جامعة الكوفة 93.34اللغة العربية1982هدى منعم فالح102 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة تكريت 88.55اجتماعيات1988احمد كليب محمود103 التاري    خ/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة تكريت 885علوم ورياضيات1990اية عالء موىس104 علوم الحياة/ التر

بية للبنات / جامعة تكريت 83.257اللغة العربية1978ايمان حفظ احمد105 اللغة العربية/ التر

بية اإلسالمية1988بسمة ليث ضاجي106 بية للبنات / جامعة تكريت 93.539التر بية اإلسالمية/ التر القرآن الكريم  والتر

ى محمد هالل107 بية للبنات / جامعة تكريت 866اجتماعيات1978بشر التاري    خ/ التر

ار حسن108 بية للعلوم الرصفة / جامعة تكريت 885علوم ورياضيات1984رواد ضن الرياضيات/ التر

بية للبنات / جامعة تكريت 875علوم ورياضيات1990رساب حميدي جاسم109 علوم الحياة/ التر

بية الفنية1986عمر سالم فتىحي110 بية للعلوم االنسانية / جامعة تكريت 84.68التر بية الفنية/ التر التر

ية1992مي باسل علون حسن111 ن بية للعلوم االنسانية / جامعة تكريت 92,725اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 
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بية / جامعة تكريت 798اللغة العربية1987نادية قاسم سعيد112 اللغة العربية/ طوزخورماتو / التر

بية للبنات / جامعة تكريت 94.378علوم ورياضيات1985هدى احمد سعدون113 الرياضيات/ التر

ن سعود محمد114 ية1983ياسمي  ن بية للبنات / جامعة تكريت 866اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية للبنات / جامعة تكريت 7810اللغة العربية1979يشى ابراهيم داود115 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة تكريت 88.610اللغة العربية1986يشى حازم جاسم116 اللغة العربية/ التر

ن وعد هللا ابراهيم117 بية االساسية/ جامعة تكريت 74,284اللغة العربية1990يقي  قاط /التر اللغة العربية/ الشر

بية الرياضية1977احمدد جدعان عبد السادة118 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة القادسية 8110التر /التر

ن119 بية اإلسالمية1989سالم طالب معي  بية / جامعة القادسية 902اللغة العربية والتر اللغة العربية/ التر

بية / جامعة القادسية 95,379علوم ورياضيات1987صفا حامد صاحب120 علوم الحياة/ التر

الفنون المشحية/ الفنون الجميلة / جامعة القادسية 74,904تمثيل/ مشح 1989عبد الرضا فيصل وحيد121

ية1992علي عبد االمت  هاددي122 ن بية / جامعة القادسية 95,913اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

ن123 بية الفنية1989علي مطر وري حسي  بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة القادسية 90,23التر التر

بية / جامعة القادسية 91,34علوم ورياضيات1992محمد حسن عمران124 الكيمياء/ التر

بية / جامعة القادسية 98,874علوم ورياضيات1985ميسم فاضل هاشم125 الرياضيات/ التر
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بية اإلسالمية1979االء مصلح مجمد126 بية للبنات / جامعة االنبار 9210التر بية اإلسالمية/ التر القرآن الكريم  والتر

بية للبنات / جامعة االنبار 91.19علوم ورياضيات1985انسام شعالن حردان127 الكيمياء/ التر

بية اإلسالمية1979اياد عبد الجبار مطلك128 التفست / العلوم االسالمية / جامعة االنبار 89.810التر

بية للبنات / جامعة االنبار 80,66علوم ورياضيات1987خلود وليد احمد صالح129 علوم الحياة/ التر

بية الرياضية1992خليل خالد هاشم130 بية البدنية وعلوم الرياضة  / جامعة االنبار 92.094التر /التر

ية1990رحاب جسام محمد عباس131 ن بية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار 955اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية اإلسالمية1991رؤى عبد الكريم جميل132 بية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار 986التر بية االسالمية/ التر القران والتر

بية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار 90.44اللغة العربية1990زيد عبد الرزاق صالح133 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة االنبار 90.073علوم ورياضيات1992سارة احمد شهاب134 الكيمياء/ التر

بية الرياضية1989عبدهللا حامد احمد135 بية البدنية وعلوم الرياضة  / جامعة االنبار 84.384التر /التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة االنبار 92.226علوم ورياضيات1986مروة ماهر عبد الجبار136 الرياضيات/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار 9610اجتماعيات1985مروى تركي عبد الغفور137 الجغرافية/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة االنبار 95.53علوم ورياضيات1992مصطفن نافع عبد الكريم138 علوم الحياة/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة االنبار 85.95علوم ورياضيات1990مؤمن ماجد نصار139 ياء/ التر ن الفت 
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بية للعلوم االنسانية / جامعة االنبار 97.017اجتماعيات1989نهاد احمد تركي140 التاري    خ/ التر

ي حمود141 بية اإلسالمية1977احمد عبد الننر العقيدة والدعوة االسالمية/ العلوم االسالمية / جامعة  العراقية 76,610التر

بية / الجامعة العراقية 80,25علوم ورياضيات1988اراس عبد الخالق حمد142 علوم الحاسوب/ الطارمية / التر

بية اإلسالمية1981االء نبيل هاشم143 الفقه/ العلوم االسالمية / الجامعة العراقية 80,510التر

بية / الجامعة العراقية 80,33اجتماعيات1987حيدر صباح علي144 التاري    خ/ الطارمية / التر

بية / الجامعة العراقية 80,184علوم ورياضيات1990رسل ماجد حطوط145 الكيمياء/ الطارمية / التر

بية اإلسالمية1978زينب زكي ابراهيم فليح146 بية للبنات  / الجامعة العراقية  84,3910التر بية اإلسالمية/ التر القرآن الكريم  والتر

بية اإلسالمية1978زينب يوسف سعد147 بية للبنات  / الجامعة العراقية  85,1210التر يعة/ التر الشر

 علي جوبر148
ن بية / الجامعة العراقية 792اجتماعيات1983عالء حسي  التاري    خ/ الطارمية / التر

بية اإلسالمية1990علي زيدان دروش149 اصول الفقه/ العلوم االسالمية / الجامعة العراقية 87,34التر

بية للبنات  / الجامعة العراقية  80,49اجتماعيات1984فرح عبد الجبار حمد عبد هللا150 التاري    خ/ التر

بية اإلسالمية1990محمد فزع عبد هللا حمزة151 بية / الجامعة العراقية 91,65التر علوم القران/ الطارمية / التر

ي152 بية / الجامعة العراقية 85,43علوم ورياضيات1981هالة عادل ناجر ياء/ الطارمية / التر ن الفت 

ن ذياب153 ن ياسي  بية / الجامعة العراقية 89,84اللغة العربية1988ياسمي  اللغة العربية/ الطارمية / التر
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ية1978ايالف مرصن جواد154 ن بية للعلوم االنسانية  / جامعة بابل 88,3310اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية للعلوم االنسانية  / جامعة بابل 86,76اللغة العربية1979ثروة خليف سلمان155 اللغة العربية/ التر

بية االساسية / جامعة بابل 81,206اجتماعيات1989حبيب عباس حبيب156 التاري    خ/ التر

 علي حسن157
ن بية اإلسالمية1990حسي  بية االساسية / جامعة بابل 89,534اللغة العربية والتر اللغة العربية/ التر

بية للعلوم الرصفة  / جامعة بابل 89,24علوم ورياضيات1989دعاء عقيل صادق158 الرياضيات/ التر

ن عجيل159 بية االساسية / جامعة بابل 90,64اجتماعيات1990سامر عبد الحسي  الجغرافية/ التر

غام عامر كاظم160 بية للعلوم االنسانية  / جامعة بابل 75,885اجتماعيات1984ضن التاري    خ/ التر

بية االساسية / جامعة بابل 96,85علوم ورياضيات1991فاطمة فالح محمد161 العلوم/ التر

بية الرياضية1988فهيمة مجيد حميد162 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بابل 86,333التر /التر

بية للعلوم االنسانية  / جامعة بابل 706اجتماعيات1983كامل سعودد عواد163 الجغرافية/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة بابل 894علوم ورياضيات1989محمود قاسم حميد164 ياء/ التر ن الفت 

بية اإلسالمية1988نوار محمد علي165 علوم القرآن/ دراسات قرانية / جامعة بابل 97,238التر

بية االساسية / جامعة بابل 97,629علوم ورياضيات1983هبة محمد مليح166 العلوم/ التر

ية1991هدى عبد الرسول حسن167 ن بية االساسية / جامعة بابل 97.734اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 
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بية الرياضية1985وسن ابراهيم اسماعيل168 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بابل 75,25التر /التر

بية اإلسالمية1980بيداء خليل عبد169 عقيدة والفكر االسالمي/ العلوم االسالمية / جامعة ديال 854التر

بية االساسية / جامعة ديال 77.634اجتماعيات1983حسام قيس نجم170 التاري    خ/ التر

بية اإلسالمية1982ذكرى قاسم صادق171 يعة/ العلوم االسالمية / جامعة ديال 8310التر الشر

بية االساسية / جامعة ديال 754اجتماعيات1980رشا جاسم محمد172 الجغرافية/ التر

بية للعلوم االنسانية  / جامعة ديال 91.14اللغة العربية1988زمن رحيم محمد173 اللغة العربية/ التر

بية الفنية1982زينب محمد عباس174 بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة ديال 78.810التر التر

بية االساسية / جامعة ديال 77.454اللغة العربية1984سعد صالح علي175 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم االنسانية  / جامعة ديال 8010اجتماعيات1979سهاد حسن محمد هاشم176 التاري    خ/ التر

بية االساسية / جامعة ديال 93.274علوم ورياضيات1991سهاد رفعت علي177 الرياضيات/ التر

ية1980سىه صباح عبد الستار178 ن بية االساسية / جامعة ديال 914اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة اإلنكلت 

بية اإلسالمية1984شذى سالم مجيد179 علوم القرآن/ العلوم االسالمية / جامعة ديال 86.7610التر

بية اإلسالمية1979عباس جاسم محمد180 علوم القرآن/ العلوم االسالمية / جامعة ديال 853التر

بية اإلسالمية1978لم صالح ابراهيم181 عقيدة والفكر االسالمي/ العلوم االسالمية / جامعة ديال 91.3310التر
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بية للعلوم الرصفة / جامعة ديال 935علوم ورياضيات1991مأرب مؤيد محمد182 علوم الحياة/ التر

بية للعلوم االنسانية  / جامعة ديال 77.34اجتماعيات1983محمد ابراهيم علي183 الجغرافية/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة ديال 9910علوم ورياضيات1980وجدان سلمان نجم184 الكيمياء/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة كربالء 92.83علوم ورياضيات1990طارق فاضل عباس185 علوم الحياة/ التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة كربالء 88.43علوم ورياضيات1989عباس خرصن حسن جتر186 الرياضيات/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء 855اللغة العربية1982فيحاء غازي فيصل187 اللغة العربية/ التر

ن188 بية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار 91.098اجتماعيات1979احمد ناض حسي  الجغرافية/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار 83.3610اللغة العربية1977اسيل حمود حايف189 اللغة العربية/ التر

ية1988ضياء موفق يونس190 ن بية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار 89.277اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

ن عودة191 بية اإلسالمية1985علياء حسي  يعة/ العلوم االسالمية / جامعة ذي قار 89.779التر الشر

بية الرياضية1988غفار جبوري كريم سفيح192 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ذي قار 86.844التر /التر

بية للعلوم الرصفة / جامعة ذي قار 87.44علوم ورياضيات1990محمد مطشر يارس193 علوم الحاسوب/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار 758اجتماعيات1982مسلم محسن صكر194 التاري    خ/ التر

 علي كريم195
بية للعلوم الرصفة / جامعة ذي قار 87.74علوم ورياضيات1991مصطفن الرياضيات/ التر
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ن196 بية للعلوم الرصفة / جامعة كركوك 83.78علوم ورياضيات1987احمد مجيد عبد الحسي  الرياضيات/ التر

بية الرياضية1980افنان علي عبوش197 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة كركوك 7110التر /التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة كركوك 93.44اللغة العربية1988عدنان عارف محمد198 اللغة العربية/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة كركوك 79.48اجتماعيات1977عقيل علي عباس199 التاري    خ/ التر

بية للعلوم االنسانية / جامعة كركوك 84.76اجتماعيات1989علي محمد صبىحي200 الجغرافية/ التر

ي جاسم201
بية اإلسالمية1990محمد عبد الغنن بية للعلوم االنسانية / جامعة كركوك 89.84التر علوم القرآن/ التر

بية / جامعة واسط 80.42اجتماعيات1988احمد كامل ناض202 التاري    خ/ التر

ي احمد203
ن
بية الفنية1984ازل وف بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة واسط 819التر التر

ن ضامن204 بية / جامعة واسط 959علوم ورياضيات1982استشهاد حسي  الرياضيات/ التر

ن205 بية / جامعة واسط 94.55علوم ورياضيات1990رنا عبد حسي  علوم الحياة/ التر

ية1988سعيد زهت  هاشم206 ن بية / جامعة واسط 93.43اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية / جامعة واسط 82.8110اللغة العربية1981سيناء صالح عباس207 اللغة العربية/ التر

ن خضت 208 بية االساسية / جامعة واسط 738علوم ورياضيات1982طارق ياسي  العلوم/ العزيزية / التر

ن حميدي209 بية اإلسالمية1977عالء حسي  بية االساسية / جامعة واسط 70.310التر بية االسالمية/ العزيزية / التر قران والتر
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بية الفنية1990علي حمدهللا نايف210 بية الفنية/ الفنون الجميلة / جامعة واسط 71.915التر التر

ن211 بية اإلسالمية1987علي كريم حسي  بية / جامعة واسط 91.610التر علوم القرأن/ التر

ن212 بية / جامعة واسط 86.99علوم ورياضيات1987هند خالد عبد الحسي  علوم الحاسوب/ التر

بية االساسية / جامعة ميسان 82,6310علوم ورياضيات1985ابتسام حسن مظلووم213 العلوم/ التر

بية االساسية / جامعة ميسان 82,22اللغة العربية1987اخالص علي حميدي214 اللغة العربية/ التر

ية1989ايالف جاسب فهد215 ن بية / جامعة ميسان 94,87اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

ن صابر216  عبد الحسي 
بية / جامعة ميسان 90,19اللغة العربية1986تفر اللغة العربية/ التر

بية / جامعة ميسان 86,52علوم ورياضيات1991زهراء طارق حسن جعفر217 الرياضيات/ التر

ي218 بية الرياضية1988علي عبد السالم صتر بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان 74,156التر /التر

ي219
بية الرياضية1988علي محمد ضميد منىحن بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان 755التر /التر

ي220
ن
بية الرياضية1991كرار رحيم خضت  حسون بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ميسان 74,82التر /التر

ن221 ية1989مروه هاشم حسي  ن بية االساسية / جامعة ميسان 86,188اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

ية1988ايالف كاظم عدنان222 ن بية للعلوم االنسانية / جامعة المثنن 96,817اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية للعلوم الرصفة / جامعة المثنن 89,23علوم ورياضيات1992سالم فالح داخل ال223 الرياضيات/ التر

18 من 16صفحة 
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بية للعلوم الرصفة / جامعة المثنن 96,2210علوم ورياضيات1980شيماء محمد نايف224 علوم الحياة/ التر

بية اإلسالمية1983صبا عبد االمت  جبار صالح225 بية للعلوم االنسانية / جامعة المثنن 85,810التر علوم القرأن/ التر

بية الرياضية1986عبد االمت  اسماعيل عش226 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة المثنن 79,768التر /التر

بية االساسية / جامعة المثنن 90,94علوم ورياضيات1990علي كاظم مشيط227 العلوم والعلوم العامة/ التر

بية الرياضية1990كرار مزهر اليذ228 بية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة المثنن 79,454التر /التر

بية / جامعة سامراء 87.88اجتماعيات1984شذى قحطان فخري229 التاري    خ/ التر

ية1989صبا خضت  عباس230 ن بية / جامعة سامراء 905اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية / جامعة سامراء 96.313علوم ورياضيات1991نسيبة مؤيد محمد231 ياء/ التر ن الفت 

بية اإلسالمية1983وفاء سعد احمد232 بية / جامعة سامراء 9610التر بية االسالمية/ التر القرأن والتر

بية / جامعة سامراء 86.910اللغة العربية1982وفاء محمد عبد العزيز233 اللغة العربية/ التر

بية اإلسالمية1981جمال كامل طعمة234 بية االساسية / جامعة سومر 72.3310التر معلم الصفوف االول/ التر

بية االساسية / جامعة سومر 82.752اللغة العربية1977عادل جفات برهان235 اللغة العربية/ التر

بية االساسية / جامعة سومر 86.94علوم ورياضيات1989مصطفن صالح ابراهيم ديوان236 العلوم/ التر

بية االساسية / جامعة تلعفر 90,094علوم ورياضيات1990ايمان اديب محمد237 الرياضيات/ التر
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بية االساسية / جامعة تلعفر 74,43اللغة العربية1988عمر عبد الرزاق محمد امعيد238 اللغة العربية/ التر

ية1977عمر عبد هللا رشيد239 ن بية / جامعة الحمدانية 84,310اللغة االنكلت  ية/ التر ن اللغة االنكلت 

بية / جامعة الحمدانية 81,633علوم ورياضيات1990غسان ابراهيم خرصن عثمان240 علوم الحاسوب/ التر

بية / جامعة الحمدانية 914علوم ورياضيات1990ميسم عبد هللا يونس241 الرياضيات/ التر

بية الرياضية1990هادي محمود هادي محمود242 بية / جامعة الحمدانية 79,574التر بية البدنية وعلوم الرياضة/ التر التر

ان صالح الماس243 ن هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/ الموصل / الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الشمالية 72.1736كهرباء1990لت 

هندسة تقنيات السيارات/ النجف / الكلية التقنية الهندسية / جامعة الفرات االوسط التقنية 75.12210سيارات1977عبد المهدي حميد عبد السادة244

هندسة تقنية المواد/ بغداد / الكلية التقنية الهندسية / الجامعة التقنية الوسىط 74,52الميكانيك1983اسامه جبار عبد الرضا سلمان245

70,6210قوى كهربائية1977عمار هادي خليف كاطع246
هندسة تقنيات القدرة / بغداد / كلية التقنيات الهندسية الكهربائية / الجامعة التقنية الوسىط 

الكهربائية

18 من 18صفحة 




