
قسم القبول المركزي الدراسة الصباحية (2018/2017)االوائل على المعاهد في الجامعات للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

الكيمياوية/الهندسة/جامعة بغدادتشغيل وحدات صناعيةكركوكابتهال جمعة علي مجيد1

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاءبغدادابراهيم عبد الكريم كاظم مهنا2

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةكركوكابراهيم وليد ابراهيم فوزي3

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادسياراتذي قارابو طالب موسى محمد محيبس4

التمريض/جامعة بغدادالتمريضديالىاثار خضير مطلك سليم5

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيككربالءاحمد جابر عبد الكاظم راضي6

االلكترونيك واالتصاالت/الهندسة/جامعة بغدادااللكترونيكبغداداحمد حسن نعمة حسن7

الرياضيات/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغداداحمد حسين فطاس شارع8

علوم القران الكريم والتربية االسالمية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة العربية والتربية اإلسالميةبغداداحمد خلف عواد كاظم9

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادشبكات كهربائيةبغداداحمد سعد كاظم جالب10

اللغة االنكليزية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة االنكليزيةبغداداحمد صباح مهدي محمد11

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادإدارةديالىاحمد عبد هللا محمود كريم12

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادقوى ميكانيكيةبغداداحمد عبدالجبار سالم13

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةاالنباراحمد عبدالسالم ذياب14

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةالبصرةاحمد عبدالكريم منصور صالح15

النفط/الهندسة/جامعة بغدادالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةميساناحمد محسن راضي رزج16

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتبغداداركان حسين عبد سلمان17

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادتبريد وتكييفميساناسعد قاسم هاشم مراد18

العمارة/الهندسة/جامعة بغدادفرع الرسم الهندسي/تقنيات مدنيةبابلاشراق عباس كاظم محيميد19

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغداداكرم عالء حسين علي20

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاءبغداداالء احسان معين عبد الزهرة21

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغدادتقنيات صناعة المالبسالنجفاالء علي عبد الزهره علي22

الميكاترونكس/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغدادتبريد وتكييفبغدادالزهراء ضاري طارق23

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادامير خالد مفتن حميدي24

اللغة االنكليزية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة االنكليزيةبغدادايات محمد عريبي جودة25

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةبغداداية حسين رحيم علي26

التمريض/جامعة بغدادفرع القبالة والتوليد/تقنيات التمريض بغداداية عباس دعير خلف27

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبغداداية علي عطا رشيد28

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادتسويقكركوكاية يوسف قادر عبدهللا29

االلكترونيك واالتصاالت/الهندسة/جامعة بغداداالتصاالتميسانايالف حسن طاهر احمد30

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادإدارةكركوكايالف عادل هاشم سعيد31

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادايناس كانون عبد هللا كاظم32

الحاسوب/الهندسة/جامعة بغدادتقنيات الحاسباتذي قارايه طالب ناصر حسين التميمي33

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةالديوانيةأثير علي سعدون كزار34

النفط/الهندسة/جامعة بغدادحفر اآلبار النفطيةبغدادأحمد ماجد رحم نعيمة35
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الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

الميكاترونكس/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغدادميكاترونكسبغدادباسم عامر منعم36

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميم طباعيبغدادبتول عودة  مجبل صحن37

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةواسطبراء جمال ابراهيم ياسين38

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةكركوكبشرى محمد شريف احمد39

الكيمياء/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادبشير جمعة حنون غضيب40

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادبشير محمد بشير جابر41

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتبغدادبكر حسين عبد هللا احمد42

المدني/الهندسة/جامعة بغدادتشغيل مشاريعبغدادبهاء الدين جابر فائق43

المدني/الهندسة/جامعة بغدادفرع تشغيل المياه/موارد مائيةبابلتبارك حامد مظلوم كاظم44

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتزيين معماريالنجفتبارك مكي حسن محمد45

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكواسطتبارل ساكن عزت يحيى46

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالنحتبغدادتمارة خليل عبد الوهاب47

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتبغدادتهاني عبد المحسن علي طاهر48

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادجاسم محمد محمود حسين49

الحاسوب/العلوم للبنات/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتنينوىجاني سعيد شهوان هادي50

النفط/الهندسة/جامعة بغدادميكانيك أجهزة الحفرالمثنىحامد عبد اللة معيدي جابر51

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةالبصرةحسن عباس زيد عبد52

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادحسن عبد الرزاق عمران موسى53

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبابلحسن محمد كزار محمد اليساري54

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةبابلحسن نعيم عطية محمد55

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتديالىحسن هادي محمد خميس56

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالنحتبغدادحسنين صباح علي عبد الحسن57

المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداداالتصاالتبغدادحسين عبدالرحيم جبار حسن58

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادحسين علي سلمان محسن59

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةميسانحسين غازي احمد حسن المحمود60

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادحسين كاظم موسى مظلوم61

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادتبريد وتكييفميسانحسين ماجد مفتن صيوان62

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةالنجفحسين محمد رضا عبد الواحد راضي63

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبغدادحسين ناجي عبد جاسم64

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةبابلحسين نعيم عطية محمد65

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادحسين هاشم نصيف جاسم66

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبابلحمزة عبد الحسين بوشي حسين67

المدني/الهندسة/جامعة بغدادري وبزلواسطحمزة عبد المحسن نعمة شناوة68

المدني/الهندسة/جامعة بغدادبناء وإنشاءاتبغدادحنان يحيى عسكر69

المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغدادتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبغدادحوراء عبدالكريم جاسم محمد70
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الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون المسرحيةبغدادحيدر رياض عبود مطر71

اللغة االنكليزية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة االنكليزيةبغدادحيدر عبد الزهرة عبد سلمان72

الرياضيات/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادحيدر نجم عبود محمود73

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةالمثنىخلدون ستار منشد74

الصيدلة/جامعة بغدادصيدلةبغدادذكرى عباس فاضل75

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادربا ميسرة كمال عبد هللا76

اللغة العربية/العلوم االسالمية/جامعة بغداداللغة العربيةديالىربى اياد ابراهيم ناصر77

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادرحمة قاسم فاضل سلمان78

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادإدارةبغدادرسل باسم عبد الحسين لعيبي79

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادرسل خالد عبد هالل80

علوم الحياة/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادرفل كاظم ناصر حسين81

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةبغدادرقية عبد الحسن حمادي كاظم82

الحاسوب/التربية للبنات/جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادرنا عدنان جعفر علوان83

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتزيين معماريبغدادرهان محمود جواد حمد84

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادرؤى علي عبد الحسين خضير85

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادسياراتبابلزاهر عامر دحام جدعان86

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون المسرحيةالديوانيةزمن علي خضير عباس87

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادزهراء جليل ابراهيم هادي88

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادزهراء جليل ابراهيم هادي89

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادزهراء حسين عالوي عبد الحسن90

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغدادتقنيات صناعة المالبسبغدادزهراء خزعل عبد الرضا91

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةالبصرةزهراء محمد علي خضير علي92

المدني/الهندسة/جامعة بغدادبناء وإنشاءاتبابلزهراء هادي صدام عبد93

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةواسطزينب رمضان كاظم حبيب94

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون المسرحيةبغدادزينب صالح هادي95

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةبغدادزينب عباس كوين عواد96

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتشكيليبغدادزينب علي عبد الرضا97

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادرسمبغدادزينب علي نجيب98

الكيمياء/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادزينة عيدان كيطان دبش99

التمريض/جامعة بغدادفرع االسعافات االولية/التمريض ديالىسارة حيدر شفيق محمد100

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةبغدادسارة رحيم حمود شبيب101

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادسارة محمد عباس محمود102

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالبريد والخدمات المصرفيةبغدادسارة نمير سلمان كاظم103

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادإدارةبغدادساره حسن هادي حمزه104

اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة الكرديةكركوكساكار نوزاد عزيز عوال105
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الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادصيانة ميكانيكيةبغدادسجاد لطيف محيسن جحيل106

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادسجى حسن علي بوري107

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادسرى علي ماجد حسون108

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادسعاد مازن خضير عباس109

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتفصيل وخياطةبغدادسماح فالح شاكر110

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة بغدادتقنيات صناعة المالبسبغدادسمر عبد الحليم جواد111

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتزيين معماريبغدادسمية سعدي هاشم قاسم112

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميم طباعيبغدادسيف عماد عون113

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةالبصرةشهد فاضل محمد محمود114

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبغدادصالح تاج السر محمد115

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةبغدادضحى حاتم محمد عواد116

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميمبغدادضحى عامر عبد االمير سلمان117

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكالبصرةعبد الجبار حميد عبد الكريم عباس118

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكديالىعبد الرحمن عبد العزيز كريم صالح119

المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغداداالتصاالتبغدادعبدهللا حسن توفيق عبدالحميد120

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتاالنبارعبدهللا محمود عبدهللا فرحان121

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادعبير زاير عكار ثجيل122

االلكترونيك واالتصاالت/الهندسة/جامعة بغداداالتصاالتبغدادعثمان تتويج صالح محمد123

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبغدادعدي حاتم مرزة حمزة124

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادعلي احمد جاسم حمادي125

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبابلعلي الهادي موسى هليل جاسم126

المدني/الهندسة/جامعة بغدادانشاء طرقبغدادعلي جاسم تعبان زغير127

النفط/الهندسة/جامعة بغدادميكانيك أجهزة الحفرميسانعلي جبار عاشور حمد128

االلكترونيك واالتصاالت/الهندسة/جامعة بغداداالتصاالتبغدادعلي زين العابدين غانم جمعه129

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةالنجفعلي عبد الكريم محمود عبود130

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخطبغدادعلي عمران حميد لطيف131

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكالنجفعلي نبيل طالب عبد ياسر132

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةذي قارعماد فرحان صاحب حسن133

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبغدادعمار احمد حسن134

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادقوى ميكانيكيةبغدادعمار نضال قاسم جاسم135

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةاالنبارعمر عبدالسالم محمد احمد136

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةاالنبارعمر محمد عبدالرحمن137

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةبابلعمر محمود حمد خليفة138

الرياضيات/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادغفران حسين ناهض محسن139

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةبغدادغفران علي حسن عبد هللا140
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المدني/الهندسة/جامعة بغدادبناء وإنشاءاتبغدادفاروق ابراهيم مخلف سبع141

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادفاطمة خالد طالب جاسم142

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكالديوانيةفاطمة عباس حبيب علي143

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادفاطمة عبد الرضا فرج حوجي144

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتفصيل وخياطةبغدادفاطمة عدي حاتم145

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةبغدادفاطمة محمد شرهان كطوف146

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادقبس علي ضاري محمد147

علوم القران الكريم والتربية االسالمية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداداللغة العربية والتربية اإلسالميةبغدادكرار عبد الرضا ضعيف كاين148

المكائن واالالت الزراعية/الزراعة/جامعة بغدادمكننة زراعيةبابللمياء رسول جبر ادريس149

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادلمياء محسن محل فارس150

االنتاج الحيواني/الزراعة/جامعة بغدادإنتاج حيوانيبابلليث ناصر طه موسى151

االلكترونيك واالتصاالت/الهندسة/جامعة بغداداالتصاالتبغدادمحمد باسم عليوي حسن152

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكالديوانيةمحمد جاسم محمد كاظم153

الكيمياوية/الهندسة/جامعة بغدادتشغيل وحدات صناعيةبغدادمحمد حسن هاتو154

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةالبصرةمحمد رائد عدنان عبد الحي155

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةاالنبارمحمد عادل عودة عبدالجبار156

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادمحمد عبد الكريم محمد علوان157

المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغدادااللكترونيكبغدادمحمد علي قاسم لفته158

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةاالنبارمحمد قاسم جعفر حسن159

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكبابلمحمد لطيف عبيد موسى العكيلي160

علوم الحاسوب/ابن الهيثم- التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغدادعلوم ورياضياتبغدادمحمد ليث مهدي عبدالهادي161

المدني/الهندسة/جامعة بغدادانشاء طرقبغدادمحمد ماجد شهيد كاظم162

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةبغدادمحمد محيسن حمود منصور163

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةديالىمحمد هاشم درب كاظم164

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكواسطمحمد هشام احمد مهدي165

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادشبكات كهربائيةذي قارمحمود عبدهللا هاشم محمد166

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالنحتبغدادمحي نمير محي سهيل167

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادرسمبغدادمروان باسم جريان عبد168

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادكهرباءبغدادمريم احمد قاسم  زغير169

التمريض/جامعة بغدادالتمريضديالىمريم حاتم عبد حسن170

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادمريم سمير خليل عباس171

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةكركوكمريم محمد جمعة بخيت172

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميم طباعيبغدادمريم محمد عبد الوهاب عباس173

العمارة/الهندسة/جامعة بغدادرسم هندسيبغدادمريم محمد لفته174

الطيران/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكنينوىمصطفى اسامة محمود امين175
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المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادمصطفى باسم محمد حسين176

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتاالنبارمصطفى حاتم شكر محمود177

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادميكاترونكسبغدادمصطفى حسين يوسف178

النفط/الهندسة/جامعة بغدادحفر اآلبار النفطيةالمثنىمصطفى حميد جبار لفتة179

البستنة وهندسة الحدائق/الزراعة/جامعة بغدادإنتاج نباتيبغدادمصطفى رائد عبدالمجيد حمودي180

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادإدارةبغدادمالك هاشم مجيد حسين181

المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي- الهندسة /جامعة بغدادتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبغدادمنير حامد مزهر مرير182

العمارة/الهندسة/جامعة بغدادرسم هندسيبغدادمهى سمير عبد االمير183

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتزيين معماريالنجفنبأ طالب جبر حمزة184

اللغة اإلنكليزية/التربية للبنات/جامعة بغداداللغة االنكليزيةبغدادنبأ عادل عطوان فاضل185

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكالديوانيةنبيل ابراهيم عبد حسين186

التمريض/جامعة بغدادالتمريضبغدادنجالء صياح كاظم عبدالحسين187

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسينما والتلفزيونبغدادندى حامد مصطاف188

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةبغدادنغم حيدر وثيج والي189

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةديالىنوار صبحي محمد داود190

البيئة/الهندسة/جامعة بغدادالسالمة الصناعيةبغدادنور ثامر فزع طالب191

االحصاء/االدارة واالقتصاد/جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةبغدادنور مجيد عبد النبي حسن192

البيئة/الهندسة/جامعة بغدادالسالمة الصناعيةبغدادنورس صادق خلف193

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادسياراتاالنبارنورس محمود رشيد194

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةواسطنورهان عادل عجيل عبد195

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادهاجر خليل طارش زوير196

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادهاجر نعيم درجال جبر197

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادهالي حسن هادي خلف198

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادهبة سعد عبد هللا حمزة199

المدني/الهندسة/جامعة بغدادري وبزلبغدادهبه فراس زامل200

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادهدى علي فلحي كاظم201

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةواسطهناء صادق طالب سلومي202

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادسكرتاريةديالىهند يونس مرعي جدوع203

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةالمثنىهيثم جواد مكطوف جالب204

الكيمياوية/الهندسة/جامعة بغدادتشغيل وحدات صناعيةبغدادهيثم حامد كباشي205

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمصرفيةبغدادورود محمد عبد الرضا كرم206

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةديالىوسن عقيل صبري علوان207

المساحة/الهندسة/جامعة بغدادالمساحةذي قاروفاء جميل وارد ذباح208

الميكانيك/الهندسة/جامعة بغدادالميكانيكذي قاروالء حميد شهيل شجاي209

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةبغدادوالء عبد الرسول خزعل حسين210
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الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادقوى كهربائيةاالنباروليد خلف جاسم211

العمارة/الهندسة/جامعة بغدادفرع الرسم الهندسي/تقنيات مدنيةبابلياسر حامد ناجي جاسم212

المدني/الهندسة/جامعة بغدادري وبزلبابلياسمين صباح حسين نايف213

العمارة/الهندسة/جامعة بغدادرسم هندسيبغدادياسمين عبدالرزاق طه214

المدني/الهندسة/جامعة بغدادري وبزلبغدادياسين رعد حسين215

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمحاسبةصالح الدينيحيى محمد طه حميدي216

الكهرباء/الهندسة/جامعة بغدادشبكات كهربائيةالبصرةيوسف احمد طالب معتوق217

القانون/جامعة بغدادادارة قانونيةاالنباريوسف عواد خميس سبع218

علوم الحاسوب/العلوم/الجامعة المستنصريةأنظمة الحاسباتديالىاثير شاهر صالح مهدي219

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصالح الديناحمد علي زكريا كاظم220

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةديالىاحمد هاشم محمد صالح221

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةبغدادادم سعدي كاظم عباس222

الرياضيات/التربية/الجامعة المستنصريةعلوم ورياضياتبغداداكرم مسير كاطع دحام223

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمالية والمصرفيةبغدادايناس احمد ابراهيم محمد224

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةواسطايناس غالب عبدالكاظم نمل225

التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتقنيات صناعة المالبسالنجفبنين زهير محمد حسن226

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةكركوكبيداء يوسف ابراهيم صفر227

تربية اسرية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتقنيات صناعة المالبسذي قارتقى عزيز يالي محمد228

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةإدارةبغدادحاتم محسن نصيف جاسم229

التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتصميمبغدادحوراء ياسر رمزي محسن230

علوم الحاسوب/العلوم/الجامعة المستنصريةأنظمة الحاسباتبغدادخديجة عيدان جعفر حسن231

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةمخازنبغداددعاء صالح جاسم مراد232

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةمخازنبغداددعاء طالب افرح خليفة233

المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنصريةادارة مكتباتبغدادرسل احمد ابراهيم جعاز234

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةبغدادرفل حسن هادي حمزة235

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةبغدادرقية رعد ياسين محمد236

ادارة الفنادق/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقبغدادرقية عالوي عباس نعناع237

علوم الحاسوب/العلوم/الجامعة المستنصريةأنظمة الحاسباتميسانزهراء جابر عبيد كعيد238

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيبغدادزهراء علي العيبي كريدي239

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةبغدادزهراء محمد علي جثير240

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيبغدادزيد عامر حسين عطية241

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةبغدادزينب عبد الكريم حسن ظاهر242

التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتفصيل وخياطةبغدادزينب محمد رضا243

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةكهرباءبغدادسجى ثائر حيدر علوان244

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةديالىسرور مزهر سلطان جواد245
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التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتصميمبغدادسرى علي حسين246

التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتقنيات صناعة المالبسذي قارسوسن منذر محمد حسن طاهر247

الصيدلة/الجامعة المستنصريةصيدلةبغدادصادق محمد محبس248

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةشبكات كهربائيةبغدادصباح احمد عبد علي249

المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنصريةادارة مكتباتبغدادعباس عبد الحسين هاشم محيبس250

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةبغدادعبد الرحمن سامي عباس محل251

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةكهرباءالمثنىعبد هللا اسماعيل خليل اسماعيل252

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيبغدادعبد المجيد بشار عداي نخيلف253

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةبغدادعبد سليمان عبد254

الصيدلة/الجامعة المستنصريةصيدلةبابلعبدالحكيم عبد االمير كاظم255

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةبغدادعلي حسين علي كريم256

الميكانيك/الهندسة/الجامعة المستنصريةالميكانيككربالءعلي سعد عبد السادة حران257

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيبغدادعلياء رحيم حسين عبيد258

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةبغدادعمر ستار جبار كاظم259

الصيدلة/الجامعة المستنصريةصيدلةبغدادغصون سلطان عودة260

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةمخازنبغدادغفران جمال عزيز احمد261

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقبغدادغفران عباس حسين محمد262

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةبغدادفاتن عبد الر حمن علي حسين263

المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنصريةادارة مكتباتبغدادفاطمة حازم عيدان عطيوي264

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقبغدادفاطمة محمد عبد سلمان265

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةاالنبارفرح اياد عباس عمران266

علوم الحاسوب/العلوم/الجامعة المستنصريةأنظمة الحاسباتميسانكرار محمد حسين حافظ267

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةإدارةكركوكالفا علي حسين محمد امين268

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةكركوكمحمد احمد طعمه ابراهيم269

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةالبصرةمحمد كريم عبد الرضا مهلهل270

الرياضيات/التربية/الجامعة المستنصريةعلوم ورياضياتبغدادمراد سالم كريم علي271

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةبغدادمرتضى صباح صادق272

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةديالىمرتضى مهدي حاتم عبد ال273

المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنصريةادارة مكتباتبغدادمروة محمود داود سلمان274

الرياضيات/التربية/الجامعة المستنصريةعلوم ورياضياتبغدادمريم عيسى جاسم جالوب275

الكهرباء/الهندسة/الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةاالنبارمصعب حامد حمد حسين276

التربية الفنية/التربية االساسية/الجامعة المستنصريةتفصيل وخياطةبغدادمها غسان نادر277

السياحة/العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيبغدادمهند نزار كاظم عبد الحسن278

الصيدلة/الجامعة المستنصريةصيدلةبغدادنبأ ناصح محمد279

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةكركوكنمام قدرت عبدهللا سليمان280
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المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنصريةادارة مكتباتبغدادنور وليد سعيد عبيد281

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةواسطنورالهدى سعيد محمد طبك282

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةتسويقديالىنورالهدى عبدالرحمن عبدالقادر كاظم283

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةمخازنبغدادهند صالح جاسم عباس284

علوم الحاسوب/التربية/الجامعة المستنصريةعلوم ورياضياتبغدادوسن حسين خضير  عباس285

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالمحاسبةواسطوفاء هادي صالح حسن286

القانون/الجامعة المستنصريةادارة قانونيةبغداديحيى عبدعلي طراد فليح287

الصيدلة/الجامعة المستنصريةصيدلةبغداديقين كريم صلهوم288

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةابتهال مكي علي حسن289

الكيمياوية/الهندسة/جامعة البصرةتشغيل وحدات صناعيةالبصرةابراهيم حسين عبيد حسين290

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةاحمد رعد حسين بندر291

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةاحمد عبد االله عبد العالي سعيد292

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةاحمد عبد الحسين عليعل خويدم293

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةالميكانيكالبصرةاحمد عبد الرسول ناصر عبيد294

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالخزفالبصرةاحمد عبد العزيز سعدون حسن295

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةالمعدات النفطية/ميكانيكالبصرةاحمد عماد عبد الرزاق خضر296

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةاسراء حسون علي حسن297

المواد/الهندسة/جامعة البصرةسياراتالبصرةاسعد عبد الواحد احزيم عباس298

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةاسماء عودة سيد رحيل299

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةاالء عدنان مكي جمعة300

علوم الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةايات جباره لفته مانع301

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالخزفالبصرةايمان طالب سلمان وشة302

علوم الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةبيداء حسين جبار فالح303

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةتقى ماجد محمد حاتم304

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةسياراتالبصرةجاسم عبد الوصي سعيد مرزوق305

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةجعفر ماجد نذير منصور306

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةالمعدات النفطية/ميكانيكالبصرةحسن جعفر محمد جاسم307

الحاسوب/الهندسة/جامعة البصرةتقنيات الحاسباتميسانحسن رسول جاسم لعيبي الحريشاوي308

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةتبريد وتكييفالبصرةحسن غسان فرحان جابر309

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةالميكانيكالبصرةحسن هاشم محمد خلف310

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةحسين احمد علي خضير311

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةتبريد وتكييفالبصرةحسين علي احمد جاسم312

الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازتشغيل وحدات صناعيةالبصرةحمدون عماد لقمان مال هللا313

نظم المعلومات الحاسوبية/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةحنين فاضل خلف موسى314

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةتبريد وتكييفالبصرةخالد علي خالد خلف315
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المواد/الهندسة/جامعة البصرةالميكانيكالبصرةديمة فاضل نوري محمد316

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةتمثيل/ مسرح البصرةربا جواد كاظم عبيد317

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةرحاب علي عبد هللا سلمان318

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادرفاه علي كاظم محسن319

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةزهراء حيدر عبد الجليل مجيد320

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةزهراء ضياء عبد الجبار عبد الواحد321

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالنحتالبصرةزهراء قاسم صادق عبود322

الكيمياوية/الهندسة/جامعة البصرةتشغيل وحدات صناعيةالبصرةزهرة حسون فرحان عكلة323

علوم الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةزهرة ظاهر حبيب عبود324

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةزينب عبد هللا عبد الزهره احمد325

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةزينب قيس قمندار حسون326

النفط/الهندسة/جامعة البصرةميكانيك أجهزة الحفرالبصرةستار جبار علي بدن327

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةسجاد باسم فاخر علي328

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةسجى مهدي ماجد خلف329

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادسجى نجم نريمان علي330

علوم الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةسميه حميد طاهر احمد331

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةسياراتالبصرةسيف حسين جعفر علي332

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادشمس سعد حميد سلطان333

الصيدلة/جامعة البصرةصيدلةالبصرةضحى ليث جاسم حمادي334

المواد/الهندسة/جامعة البصرةالميكانيكالبصرةضرغام عباس فاضل عنايه335

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادطه جراح محمد شحيل336

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةطيف عدنان عبد االمير عبود337

الكهرباء/الهندسة/جامعة البصرةكهرباءبغدادعبد الحسين عبد هللا عبد الحسين338

المواد/الهندسة/جامعة البصرةتبريد وتكييفالبصرةعبد هللا فؤاد مشاري مطر339

الفنون الموسيقية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالفنون الموسيقيةالبصرةعبدالرحمن وليد محمود عزيز340

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتواسطعالء عباس بطوش جبار341

المواد/الهندسة/جامعة البصرةسياراتالبصرةعلي ثامر خريبط ثامر342

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالنحتالبصرةعلي سعد جمعة عبد الحسين343

المواد/الهندسة/جامعة البصرةالميكانيكالبصرةعلي عبد الحميد ياسين خالد344

الكهرباء/الهندسة/جامعة البصرةقوى كهربائيةالبصرةعلي مزعل مجبل مزيعل345

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةعلياء عبد هللا غضبان اعطيوي346

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةمخازنالبصرةعلياء هاشم صدام ازغير347

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالخزفالبصرةعليه سمير مكطوف عبد علي348

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةعماد بخيت كريم مسعد349

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةغدير جواد كاظم سلمان350
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الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازتشغيل وحدات صناعيةاالنبارغزوان سعدي عبدهللا351

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةفاطمة ابراهيم خليل عبد الزهرة352

المواد/الهندسة/جامعة البصرةتبريد وتكييفالبصرةفاطمة حامد قاسم مزعل353

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةرسمالبصرةفاطمة حسين علوان ناصر354

الكيمياوية/الهندسة/جامعة البصرةتشغيل وحدات صناعيةالبصرةفرقان اياد ناصر ناقص355

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةتمثيل/ مسرح البصرةفيد عبدالحكيم غالب هاشم356

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةتمثيل/ مسرح البصرةفيفيان فارس فرنك نصوري357

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةكامل رعد شاكر عبد الحافظ358

الكيمياوية/الهندسة/جامعة البصرةتشغيل وحدات صناعيةالبصرةمحمد جمعة رسن مفتاح359

الميكانيك/الهندسة/جامعة البصرةخطوط األنابيب النفطيةالبصرةمحمد جواد كاظم حنتوش360

الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط/هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازتشغيل وحدات صناعيةبغدادمحمد راضي مهودر361

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةرسمالبصرةمحمد عبد المهدي عبد العباس هاني362

الكهرباء/الهندسة/جامعة البصرةقوى كهربائيةالبصرةمحمود نائل مهجر نعمة363

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةمروة صفاء باقر طاهر364

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةإدارةميسانمريم موحان عبيد درباش الخفاجي365

المدني/الهندسة/جامعة البصرةبناء وإنشاءاتالبصرةمنتظر باسم جاسم محمد366

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةميسانمنتظر صباح فيصل مفتن367

الكيمياوية/الهندسة/جامعة البصرةالتشغيل والسيطرةالبصرةمهدي عبد المهدي ربيع كشيش368

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادميالد سالم خزعل مبارك369

نظم المعلومات الحاسوبية/علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة البصرةأنظمة الحاسباتالبصرةنبأ كيالن عبد اللطيف خضر370

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة البصرةادارة مكتباتبغدادنجود شاكر عماش ملوح371

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةالنحتالبصرةندى هاشم مطر هاشم372

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالمحاسبةالبصرةنوال كاظم حاتم محمد373

الكهرباء/الهندسة/جامعة البصرةااللكترونيكالبصرةهاجر سعد حردان شهاب374

الصيدلة/جامعة البصرةصيدلةالبصرةهدى جاسب صابر دهيمش375

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة البصرةتمثيل/ مسرح البصرةهدى عبدالحسين عبدعلي جريح376

الكهرباء/الهندسة/جامعة البصرةالقياس والسيطرةالبصرةيونس ابراهيم يونس يعقوب377

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلقوى كهربائيةكركوكاحمد رفعت محمد طاهر378

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلشبكات كهربائيةنينوىاحمد سليمان نجم ايوب379

الحاسوب/الهندسة/جامعة الموصلتقنيات الحاسباتنينوىاحمد محمد حسين ميكائيل380

الصيدلة/جامعة الموصلصيدلةنينوىالهام سلطان عبدهللا سلطان381

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلقوى كهربائيةواسطامير سليمان نقي محمد382

المدني/الهندسة/جامعة الموصلموارد مائيةنينوىايمان عبداالله احمد383

العمارة/الهندسة/جامعة الموصلرسم هندسينينوىايمان عبدالوهاب رمضان384

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلشبكات كهربائيةنينوىخليل زياد نافع385
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الصيدلة/جامعة الموصلصيدلةنينوىرحمة ادريس محمد طاهر386

المكائن واالالت الزراعية/الزراعة والغابات/جامعة الموصلمكننة زراعيةنينوىزهد زهير يوسف خدر387

الصيدلة/جامعة الموصلصيدلةنينوىزينب عبدالرحمن خليل ابراهيم388

الصيدلة/جامعة الموصلصيدلةنينوىزينب مصطفى ابراهيم صالح389

الميكانيك/الهندسة/جامعة الموصلتبريد وتكييفنينوىسجى صباح مجيد محمد390

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلمخازنصالح الدينسلمى حاتم سمين عزيز391

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلمخازننينوىسندس جاسم محمد مجيد392

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلقوى كهربائيةالبصرةعبد االمير محمد لفته سعيد393

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلمخازنكركوكعبدالباسط محمود عواد عبدالرحمان394

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلقوى كهربائيةكركوكعبدالخالق محمد رحيم سلمان395

المدني/الهندسة/جامعة الموصلبناء وإنشاءاتنينوىعلي فيصل قاسم مصطفى396

البيئة/الهندسة/جامعة الموصلاللحام الغازي والكهربائينينوىعمر مهدي صالح محمود397

البيئة/الهندسة/جامعة الموصلالمضخات والتوربيناتنينوىغزوان عامر عزيز فتحي398

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلمخازننينوىفالح خدر قاسم مراد399

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلمخازنكركوكماهر صالالدين امين عباس400

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلقوى كهربائيةكركوكمحمد طاهر مصطفى محمد401

الميكانيك/الهندسة/جامعة الموصلالميكانيكالنجفمحمود عبد العزيز جمعه رشيد402

المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة الموصلادارة مكتباتبغدادميس مهدي عويد حسين403

التمريض/جامعة الموصلالتمريضنينوىنورا عبدالستار حربي عبو404

العمارة/الهندسة/جامعة الموصلرسم هندسيكركوكهدى محمد زكي محمود ياسين405

الميكانيك/الهندسة/جامعة الموصلالميكانيكنينوىهناء شهاب احمد كنيدح406

الكهرباء/الهندسة/جامعة الموصلالمعدات النفطية/كهرباءنينوىيونس عبد االله صالح محمد407

السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتبغدادابراهيم محمد قاسم408

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةلحام وأنابيببغداداحمد صادق جبار سوادي409

امنية الحاسوب/علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةأنظمة الحاسباتبغداداحمد عصام عباس علي410

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكبغداداحمد نعمان عودة رحمن411

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبغدادالزهراء حسن منجل412

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةبغدادالصادق ابراهيم جبر شنئت413

بناء وادارة مشاريع/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةتشغيل مشاريعبغدادامنه علي جبر عبد السادة414

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةبغدادامير باسل نجم عبود415

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةنينوىامير علي صالح فريخ416

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةلحام وأنابيببغدادامير فيصل غازي ناصر417

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةالمصاعد والرافعاتبغدادانس عبدالسالم زاهد418

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةبابلايمان رائد عبد العظيم حمزة419

المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةتقنيات اللحام الغازي والكهربائينينوىأحمد محمد رمضان محمد420
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الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكهرباءالمثنىثجيل عبد الحسين ثجيل عطش421

ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكبغدادجاسم محمد سعدون داغر422

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةذي قارحسن باسم جوده جالب423

االنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكالنجفحسين وحيد هادي شاكر424

ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكبغدادحسين يوسف احمد جاسم425

المواد الصناعية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجيةصيانة ميكانيكيةواسطزهراء زهير سلمان علو426

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةبغدادزين العابدين جاسب شنشول427

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةاالتصاالتميسانزين العابدين علي رسن فرج428

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتبغدادساره فالح حسن عباس429

الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةتقنيات الطيرانبغدادسجاد حميد طه علوان430

بناء وادارة مشاريع/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةتشغيل مشاريعبغدادسحر عارف جاسم431

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكبغدادسيف باسل فرج روفو432

التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةتبريد وتكييفالنجفضرغام محمد عبد الرضا هادي433

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةاالتصاالتبغدادعقيل باسم عابد خلف434

الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةتقنيات الطيرانالنجفعلي حسن خضير عمران435

المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةكهرباءبغدادعلي عدنان هاشم ناصر436

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةديالىعمر قادر عبد خضير437

الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةتقنيات الطيرانالنجفقاسم عبد المحمدعيسى حمادي438

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكبغدادكمال كاظم طعمة جالل439

المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةتقنيات اللحام الغازي والكهربائيبغدادمحمد حسام كامل كاظم440

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةصيانة ميكانيكيةواسطمحمد رعد داغر محسن441

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةواسطمحمد فاضل راضي دعاج442

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةكهرباءالمثنىمحمد فاضل شخير رومي443

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةواسطمحمد فرحان جبر زغير444

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتذي قارمحمد قاسم نعيم كاظم445

االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكبغدادمحمود كريم خلف حمد446

ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكبابلمسافر كرم مسافر كرم الجابري447

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةتبريد وتكييفبغدادمصطفى سلمان داوود448

السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتبغدادمغيث عادل داود سلمان449

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةبغدادمهند شاكر محمود عبدالحسن450

العمارة /هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجيةبناء وإنشاءاتالنجفميثم محمد شهيد جودة451

السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتبغدادنور قاسم محمد جاسم452

الجيوماتيك/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةالمساحةواسطهارون رشيد عطشان كريم453

طرق وجسور/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةانشاء طرقالنجفهاشم كاظم ناجي محسن454

السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةسياراتبغداديوسف قاسم يوسف صالح455
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الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفاحمد جاسم محمد سلمان456

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةذي قاراحمد مزهر غضبان عزيز457

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةأنظمة الحاسباتالنجفاسراء معين رزاق محمد علي458

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةمخازنالبصرةاسيل عبد اللطيف عبد الرحيم علي459

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةشبكات كهربائيةالنجفانوار عباس عبد الحسين محسن460

االلكترون واالتصاالت/الهندسة/جامعة الكوفةااللكترونيكواسطايات بديع يوسف مبارك461

السياحة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإرشاد سياحيالنجفايمان ثائر داخل كامل462

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةشبكات كهربائيةالنجفايمان محمد حسوني ساجت463

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةقوى كهربائيةالنجفأحمد رياض حسن كاظم464

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفأحمد عدنان عبد هللا عبد465

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفأسراء محمد راضي أغا466

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةكهرباءالمثنىأالء ليث حمودي جاسم467

البستنة/الزراعة/جامعة الكوفةإنتاج نباتيالنجفأماني غالب عبود مهاوي468

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفأنهار علي حسين حمود469

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةقوى كهربائيةالنجفآثار وفي شهيد حمود470

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفبنين جاسم محمد مهدي471

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةأنظمة الحاسباتالنجفبنين صالح مهدي شنون472

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفبنين فاهم حرجان عطية473

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةتبريد وتكييفالنجفبينين فارس حميد لعيبي474

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفحسن كاظم جودي عبد475

القانون/جامعة الكوفةادارة قانونيةالنجفحسن ناجح كامل حسين476

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةالميكانيكالنجفحسين عباس عبد الصاحب جبر477

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةتبريد وتكييفالديوانيةخلود معين علي ناجي478

السياحة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإرشاد سياحيالنجفدعاء حليم جواد كاظم479

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالديوانيةدعاء علي وناس عباس480

القانون/جامعة الكوفةادارة قانونيةالنجفدعاء محمد جبر محمد481

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفرواء فالح محمد مجلي482

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفروجينا حيدر صبيح عباس483

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةشبكات كهربائيةذي قارزمن جبار عبيد جابر484

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفزياد محمد علي رضا محمد485

التمريض/جامعة الكوفةالتمريضالنجفساره عبد الحسين يونس486

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفسجاد علي كاظم سعيد487

االلكترون واالتصاالت/الهندسة/جامعة الكوفةااللكترونيكميسانسجى عبدالكريم عبد محمد488

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةبابلسرى سالم عل جاسم الزهيري489

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةقوى كهربائيةكربالءسرى كاظم غضبان وطبان490
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التمريض/جامعة الكوفةالتمريضالنجفسلوى راجي حسين سلطان491

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةكربالءسمية حسين فيصل علي492

االلكترون واالتصاالت/الهندسة/جامعة الكوفةااللكترونيكالنجفسيف علي عبد المنعم داود493

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةأنظمة الحاسباتالنجفضحى رعد كتاب شعالن494

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالنجفضحى شاكر حبيب محمد495

التمريض/جامعة الكوفةالتمريضالنجفضحى مهدي حمزة خنفوس496

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالديوانيةطيبة مشكور نعيم عبد497

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةمخازنصالح الدينعبير ابراهيم اسماعيل حسين498

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةسياراتالنجفعذراء صاحب عبد الواحد داود499

االلكترون واالتصاالت/الهندسة/جامعة الكوفةاالتصاالتالنجفعذراء عامر زاير جبر500

الصيدلة/جامعة الكوفةصيدلةالنجفعلي أرحيم سوادي عزيز501

المواد/الهندسة/جامعة الكوفةالميكانيكالبصرةعلي ثامر تركي عذار502

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةسياراتالبصرةعلي حمد عبد عفريت503

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةأنظمة الحاسباتبابلعلي عادل مصبح رزوقي504

المدني/الهندسة/جامعة الكوفةانشاء طرقالنجفعلي عباس عبد الشهيد جبر505

القانون/جامعة الكوفةادارة قانونيةالنجفعلي مهدي عبد حسون506

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةسياراتالنجفعلي نجاح لفته حسن507

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالنجففاطمة صالح موسى قاسم508

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةمخازنالبصرةفاطمة عادل سلمان سعدون509

السياحة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإرشاد سياحيالنجففاطمة قاسم علي حيدر510

القانون/جامعة الكوفةادارة قانونيةالنجففاطمة كاظم كريم كاظم511

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةكهرباءالمثنىفاطمه ماجد ديوي عباس512

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةالميكانيككربالءكاظم حيدر جمعة خليل513

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةالميكانيكالنجفكوثر خضير عباس نعيم514

السياحة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإرشاد سياحيالنجفمحمد عبد زيد عبيس كريم515

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةمخازنالبصرةمروه عبد هللا عيسى عبد هللا516

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالنجفمسلم حسين غافل عوده517

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإدارةميسانمقداد نزار كريم عفات المذخوري518

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةقوى كهربائيةالنجفمنار خضير عبد زيد كاظم519

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالنجفمنتهى سرحان لفته حسين520

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإدارةديالىنبا حسين علي حمد521

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةمخازنالبصرةنور ناصر علي محمد522

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةالمحاسبةالديوانيةنورا رحمان عبود طاهر523

الميكانيك/الهندسة/جامعة الكوفةتبريد وتكييفالنجفهدى عباس عبادي جبار524

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةإدارةالنجفوسن فزاع كريم لهمود525
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المدني/الهندسة/جامعة الكوفةبناء وإنشاءاتالديوانيةياسمين سمير موسى جعفر526

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةأنظمة الحاسباتبغداديوسف علي رحيم محمد527

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتمخازنصالح الدينابتسام عزالدين علي محسن528

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتااللكترونيكصالح الدينابراهيم احمد عبد علي529

القرآن والتربية اإلسالمية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتاللغة العربية والتربية اإلسالميةصالح الديناحمد خزعل دحام530

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الديناحمد خلف احمد شبطة531

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتااللكترونيكصالح الديناحمد مؤيد مجيد اسعد532

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتمخازنصالح الدينارزو عبدالحميد فقي احمد533

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةصالح الديناريج نمير حسن محمد534

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالميكانيكصالح الدينازهر ياسين علو جدي535

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتسكرتاريةكركوكاستبرق ابراهيم عاشور محمد536

المدني/الهندسة/جامعة تكريتتشغيل مشاريعكركوكاسراء احمد عطية جنوب537

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينافراح محمد عباس مجاعد538

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتمخازنكركوكاالء عامر فهد نجم539

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتقوى كهربائيةصالح الدينانمار عبدهللا عويد فرج540

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينايات حميد محمد علوان541

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالميكانيكصالح الديناية موفق صبري وهيب542

البيئة/الهندسة/جامعة تكريتالسالمة الصناعيةصالح الدينأالء فائز دحام حمود543

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتالقياس والسيطرةنينوىبسام كامل رمضان ابراهيم544

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالميكانيكصالح الدينبكر سرحان احمد عباس545

العلوم/الشرقاط- التربية االساسية /جامعة تكريتعلوم ورياضياتصالح الدينجوهر زبير حسين546

المدني/الهندسة/جامعة تكريتتشغيل مشاريعكركوكحسن كامل سلطان محمد547

البيئة/الهندسة/جامعة تكريتالمعدات النفطية/ميكانيكصالح الدينحسين محمد احمد حسين548

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينحنان حافظ احمد وهيب549

االقتصاد المنزلي/التربية للبنات/جامعة تكريتتقنيات صناعة المالبسكركوكدعاء يلماز نوري درويش550

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةنينوىراكان محمد علي بكر551

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتسكرتاريةكركوكرحاب احمد شكر محمود552

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىرغد خضر ابراهيم موسى553

الجغرافية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتاجتماعياتصالح الدينزينب قيس علي554

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةكركوكزينه طه علي مصلح555

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينساره احمد محمود يعكوب556

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتتسويقصالح الدينساره جميل قادر محمد557

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتقوى كهربائيةصالح الدينسحر محمد خلف عبد558

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينسيماء عدنان عبدهللا خضير559

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتسكرتاريةكركوكصالح حميد حسين علي560
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اللغة العربية/الشرقاط- التربية االساسية /جامعة تكريتاللغة العربية والتربية اإلسالميةصالح الدينضحى خليل عبيد عيسى561

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتااللكترونيكصالح الدينعادل صالح محمد عبد562

الكيمياوي/الهندسة/جامعة تكريتالتشغيل والسيطرةنينوىعبد االله غزال محمد خلف563

القرآن والتربية اإلسالمية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتاللغة العربية والتربية اإلسالميةصالح الدينعبد الرحمن جمعة شرقي564

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتسكرتاريةكركوكعبير علي محمد حسن565

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتمخازنصالح الدينعصام قاسم عاصي علي566

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتااللكترونيكصالح الدينعلي احمد ابراهيم موسى567

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىعلي عباس عيدان حسين568

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىعلياء احمد رحال بحاوي569

الكيمياوي/الهندسة/جامعة تكريتالتشغيل والسيطرةنينوىعمر بدران احمد رشيد570

الكيمياوي/الهندسة/جامعة تكريتتقنية الغازنينوىعمر عادل محمد خضر571

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىغدير عثمان عبد الكريم عيدان572

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينفاروق جاسم سطام مدراج573

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالميكانيككركوككولر نورالدين حسن رضا574

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتقوى كهربائيةصالح الدينماجدة محمد خلف عبد575

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتاللغة االنكليزيةصالح الدينمحمد جمعة فرج576

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالميكانيكصالح الدينمحمد صالح مدلول احمد577

الميكانيك/الهندسة/جامعة تكريتالمضخات والتوربيناتكركوكمحمد هاشم احمد صالح578

المدني/الهندسة/جامعة تكريتبناء وإنشاءاتصالح الدينمحمد يوسف عطية عبدهللا579

علوم الحياة/التربية للبنات/جامعة تكريتعلوم ورياضياتصالح الدينمريم عارف خليل580

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينميساء رزاق خلف ملح581

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الديننهى محمد عبدالعزيز علوان582

الكهرباء/الهندسة/جامعة تكريتقوى كهربائيةكركوكنور عادل هاشم سعيد583

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الديننور عبدالستار صبيح عايد584

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىنور لطيف ثامر عبد هللا585

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىنور مال هللا جاسم حسن حسين586

العلوم/الشرقاط- التربية االساسية /جامعة تكريتعلوم ورياضياتصالح الدينهبة عدنان يونس587

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتتسويقصالح الدينهبه ناظم حميد حسين588

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتمخازنكركوكهدى محمد صالح طالب589

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينهدى موسى خلف رحيم590

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينهند جالل فرج صالح591

المدني/الهندسة/جامعة تكريتري وبزلنينوىوسام عطية حمد عبد592

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتإدارةديالىوالء ابراهيم خليل خلف593

الكيمياوي/الهندسة/جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةكركوكياسمين خالد بدر فرحان594

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالمثنىابراهيم عبيد خويالن595
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الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةاحمد خالد سعدي حسين596

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةاحمد رزاق زعالن موسى597

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةاسراء صالح موجد سعود598

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةبنين محمد عبد زيد عواد عمران599

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةذي قاربهاء جبار محمد عبد600

المواد/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةحسنين علي خميس عاجل601

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةبابلحسين حامد عاصي عبيد الربيعي602

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةحسين كريم جايش نصيف603

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالمثنىحنان شريف كريم604

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةحنين اسعد عريبي غالي605

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةحنين علي عبد شاهر606

المواد/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةدالل علي احمد ابو اللوخ607

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةرسل محمد جابر حسن608

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةرند عامر هاشم جاسم609

اللغة االنكليزية/التربية/جامعة القادسيةاللغة االنكليزيةالديوانيةروزان طرخان كامل جواد610

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةريا يقظان هاني حميد611

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةزهراء احسان فرحان عطية612

المدني/الهندسة/جامعة القادسيةبناء وإنشاءاتبابلزهراء حسين حلواص حمد613

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةزهراء علي كاظم متعب614

المدني/الهندسة/جامعة القادسيةبناء وإنشاءاتبابلسارة حسين عكاب بروان615

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة القادسيةتمثيل/ مسرح الديوانيةسجى قيصر عبد الكاظم بريبر616

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةسحر حليم علوان حسين617

التمريض/جامعة القادسيةالتمريضالديوانيةضحى سالم مال وناس618

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةعباس سلمان كاظم عبد619

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةعلي سالم حمزة حمود620

الفنون المسرحية/الفنون الجميلة/جامعة القادسيةتمثيل/ مسرح الديوانيةعلي مجباس علوان حمزة621

الميكانيك/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةغزوان أحمد طالب عبد علي622

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةغفران عراك خشان هاشم623

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةفاطمة عبد هللا سالم مخيف624

المواد/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةفاطمة علي حسين شلتاغ625

علوم القران والتربية االسالمية/التربية/جامعة القادسيةاللغة العربية والتربية اإلسالميةبابلمحمد حمزة حسين كريم626

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةإدارةالديوانيةمحمد علي عريبي جابر627

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةمحمد قاسم عبد الكاظم علي628

المواد/الهندسة/جامعة القادسيةالميكانيكالديوانيةنور ذياب عبود عوده629

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالديوانيةنور محمد حمزة ماضي630
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العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالمحاسبةالمثنىهيام عمار ابو شمخي631

الكهربائية/الهندسة/جامعة االنباركهرباءاالنباراسيد صائب رحيم فتحي632

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارادارة قانونيةاالنبارايمن عماد خلف633

اللغة العربية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة العربية والتربية اإلسالميةاالنبارايوب سبع جاسم634

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارالمحاسبةاالنبارآالء علي صالح جاسم635

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة االنكليزيةاالنبارحاتم عبد الرزاق حميد عبد636

الميكانيك/الهندسة/جامعة االنبارقوى ميكانيكيةاالنبارحنين عبدالقادر جبار خليفة637

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنباردعاء جالل خليل ابراهيم638

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة االنكليزيةاالنباررانيا فاروق فرحان639

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارالمحاسبةاالنباررانية خالد جمعة احمد640

الكهربائية/الهندسة/جامعة االنبارقوى كهربائيةاالنبارريب طالب خليل641

علوم الحياة/التربية للبنات/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارسبا راتب جميل احمد642

علوم الحياة/التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارسمر عبد الستار جسام643

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارشيماء صالح حسن جابر644

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة االنكليزيةاالنبارعفراء رعد محمد ساير645

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة االنكليزيةاالنبارفاطمة احمد عبد الرزاق عبد الباري646

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارمخازنكركوكفاطمة عامر عباس شمران647

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارادارة قانونيةاالنبارمحمد جاسم محمد648

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارادارة قانونيةاالنبارمحمد جواد كاظم649

الكهربائية/الهندسة/جامعة االنبارقوى كهربائيةاالنبارمحمد حسن عبد محمد650

الميكانيك/الهندسة/جامعة االنبارالميكانيكاالنبارمحمد سوري جميل جاسر651

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباراللغة االنكليزيةاالنبارمحمد عبد الكريم حسن علي652

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة االنبارالمحاسبةبغدادمحمد عبدالوهاب رزوقي عبد653

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارادارة قانونيةاالنبارمصطفى خميس654

العلوم/حديثة- التربية االساسية /جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارمطفى مشرف هالل محمد655

اللغة االنكليزية/التربية للبنات/جامعة االنباراللغة االنكليزيةصالح الدينميامي صبحي حمدي656

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارميقات فالح حسن جابر657

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارادارة قانونيةبغدادنورة خالد غزال حمادي658

القران والتربية االسالمية/التربية للبنات/جامعة االنباراللغة العربية والتربية اإلسالميةاالنبارهاجر حامد عويد غدير659

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارعلوم ورياضياتاالنبارهالة احمد ساكن عبد اللطيف660

اللغة العربية/التربية للبنات/جامعة االنباراللغة العربيةاالنبارورود عادل عبدهللا عيسى661

الميكانيك/الهندسة/جامعة االنبارالميكانيكاالنباريوسف علي ناصر محمد سعيد662

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةااللكترونيكبغداداحمد محسن عواد محمود663

اللغة االنكليزية/التربية للبنات/الجامعة العراقيةاللغة االنكليزيةاالنباردينا نوار احمد دلي664

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةبغدادزينة هادي عزيز سيف علي665
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الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةكهرباءالمثنىسحر حسين صكبان فرحان666

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةقوى كهربائيةبغدادسيف سعد فاضل عباس667

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةكركوكشادية محمود عبدهللا حمد668

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةقوى كهربائيةالبصرةطارق عمر مرسي احمد669

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةااللكترونيكذي قارطالب عادل سريح هندي670

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةمخازنبغدادعبد هللا جالل جاسم نصيف671

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةااللكترونيكصالح الدينعبدالمهيمن احمد عبود عبدالغفور672

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةمخازناالنبارعمر خميس اسود شالل673

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةاالنبارقيس جمعه مناع عيفان674

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةديالىكرار احمد حسين عباس675

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةااللكترونيكبغدادمحمود ناجح عبود عبدهللا676

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةبغدادنور علي ناصر حسين677

القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةادارة قانونيةبغدادنورا اسامة عبد الكريم عبد المجيد678

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةإدارةديالىوفاء حافظ غني كاظم679

الكهربائية/الهندسة/الجامعة العراقيةكهرباءبغدادياسر محمد محمود حسن680

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بابلرسمالديوانيةاحمد كامل علي جبر681

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةالبصرةاحمد لؤي مهدي احمد682

القانون/جامعة بابلادارة قانونيةبابلاشواق صالح مرزه محسن683

القانون/جامعة بابلادارة قانونيةبابلالزهراء سعد حمزه جعفر684

التمريض/جامعة بابلالتمريضبابلبراق عباس كاظم عبود العجيلي685

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلمخازنبابلبنين قاسم جواد كاظم العفيني686

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلالميكانيكبابلحسين عالوي فاضل ناجي السعدي687

العمارة/الهندسة/جامعة بابلفرع الرسم الهندسي/تقنيات مدنيةبابلحسين محمود حمزة رحيم688

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلالميكانيكالبصرةحميد مجيد محمد خضير689

علوم الحاسوب/علوم البنات/جامعة بابلأنظمة الحاسباتبابلحنين حسن حسين باقر690

القانون/جامعة بابلادارة قانونيةبابلحنين عبد الزهرة صافي ابو حميد691

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلمخازنبابلحوراء عباس مشجل عبود الجنابي692

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلسياراتبابلحيدر عبد علي سلمان خنياب693

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلسكرتاريةنينوىخالد سيدو عيسى عباس694

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةكربالءخمائل محسن عبد العباس عبود695

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلغزل ونسيجبابلديانا مهدي هدام حمزة696

البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/هندسة المواد/جامعة بابلغزل ونسيجبابلرسل حامد سامي علي697

العمارة/الهندسة/جامعة بابلبناء وإنشاءاتبابلرند كامل علي حسين698

المدني/الهندسة/جامعة بابلري وبزلبابلزينب رعد عبيس عبيد699

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلمخازنبابلزينب فاخر نوح عبد التميمي700
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الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلالميكانيكالديوانيةسارة رزاق عبد محيل701

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلااللكترونيكبابلسحر مهدي محمد جياد702

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةذي قارسرور حميد عابر حربي703

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بابلرسمالنجفصالح مهدي صالح مهدي704

المدني/الهندسة/جامعة بابلبناء وإنشاءاتبابلضياء عامر ناصر عبد الرزاق705

البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/هندسة المواد/جامعة بابلسياراتبابلطيبة مجيد عبيد عيدان706

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةالبصرةعباس كاظم مطير كريدي707

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلااللكترونيكبابلعالء اياد كاظم عبود708

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلسياراتبابلعلي احمد عبد المنعم عبد الكاظم709

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةالبصرةعمر حسين عبد هللا بارح710

الصيدلة/جامعة بابلصيدلةالنجففردوس حافظ موسى سبيل711

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةالبصرةماجد ضياء محمد عبد السادة712

القانون/جامعة بابلادارة قانونيةبابلمروه عبد الكاظم طالب عبد الحسن713

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلسياراتبابلمريم عبد الهادي كاظم فياض714

القانون/جامعة بابلادارة قانونيةبابلميراس ناصر سكر طياح715

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةكربالءنور احمد محمد علي716

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةكربالءنورس ياس خضير كاظم717

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلسكرتاريةنينوىنوفل عابد محمد احمد718

الكهرباء/الهندسة/جامعة بابلقوى كهربائيةكربالءهبه عباس حسن عبود719

علوم الحاسوب/علوم البنات/جامعة بابلأنظمة الحاسباتبابلهدى اياد ديلي منذور720

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بابلالمحاسبةبابلهدى هيثم عبد االمير حمود الجبوري721

الميكانيك/الهندسة/جامعة بابلالميكانيكبابلهدى وصفي هادي زبالة722

التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بابلالتربية الرياضيةالنجفهيثم جالل سرحان بريسم723

الرقابة المحاسبية والمالية/اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينالمحاسبةديالىابراهيم جليل ابراهيم حديد724

المعلومات واالتصاالت/هندسة المعلومات/جامعة النهريناالتصاالتبغدادابراهيم صفاء محمد علي725

المعلومات واالتصاالت/هندسة المعلومات/جامعة النهريناالتصاالتبغداداحمد سالم هاشم جابر726

اقتصاديات ادارة المصارف/اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينالمحاسبةديالىاميرة زبيد احمد عليوي727

المدني/الهندسة/جامعة النهرينبناء وإنشاءاتبابلبنين صابر عجيمي امين728

المعلومات واالتصاالت/هندسة المعلومات/جامعة النهرينااللكترونيكبغدادتبارك عادل كاظم هاشم729

االلكترونية/الهندسة/جامعة النهرينااللكترونيكبغدادريام حميد حاتم احمد730

الصيدلة/جامعة النهرينصيدلةبغدادزهراء علي هالل731

الرقابة المحاسبية والمالية/اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينالمحاسبةديالىسهير سمير كريم كاظم732

االلكترونية/الهندسة/جامعة النهرينااللكترونيكبغدادسيف اركان نجم عبدهللا733

االلكترونية/الهندسة/جامعة النهرينااللكترونيكصالح الدينصالح مهدي صاحب مهدي734

الميكانيك/الهندسة/جامعة النهرينسياراتالبصرةعلي عبد السالم عبود علي735
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الميكانيك/الهندسة/جامعة النهرينالميكانيكالبصرةعلي مصطفى عبد الرضا عبد هللا736

الصيدلة/جامعة النهرينصيدلةذي قارعمار وصي مرضوخ جاسم737

االلكترونية/الهندسة/جامعة النهرينااللكترونيكذي قارمحمد حسن طويخ جبارة738

الرقابة المحاسبية والمالية/اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينالمحاسبةديالىهبة صالح عباس بدع739

المعلومات واالتصاالت/هندسة المعلومات/جامعة النهريناالتصاالتبغداديحيى حيدر كاظم جاسم740

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالىالميكانيكديالىاحمد عبد الودود محمد احمد741

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالىادارة قانونيةديالىارجوان مهدي عبعوب مهدي742

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالىسياراتديالىاسراء صالح حسن حسين743

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالمحاسبةديالىالهام اسماعيل مبارك خليفة744

حاسوب/العلوم/جامعة ديالىأنظمة الحاسباتديالىحسن يونس منفي ثامر745

االتصاالت/الهندسة/جامعة ديالىااللكترونيكذي قارحسين صباح ياسر عباس746

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىإدارةديالىحال سطام زيدان خلف747

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىإدارةديالىحوراء عبد الكريم حسن فليح748

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىإدارةديالىدعاء حسين علي خضير749

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالىسياراتديالىذكرى شمس هللا احمد سيف هللا750

االلكترونيك/الهندسة/جامعة ديالىااللكترونيكديالىرياض احمد صيهود عبد751

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىضحى رعد حسين كاظم752

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىضحى سعد محمد عباس753

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىعامر حامد ريحان محمد754

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىإدارةديالىعالء عبد الرحمن يوسف زيدان755

حاسوب/العلوم/جامعة ديالىأنظمة الحاسباتديالىعمر عصام مهدي محمد756

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالىالميكانيكديالىغزوان فارس محمود حسن757

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىقاسم خاير محمد خلف758

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالىسياراتديالىالوين حميد محمد احمد759

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىسكرتاريةصالح الدينلبنى دحام علي حسين760

االدارة العامة/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىإدارةديالىليلى علي خضر حمود761

االتصاالت/الهندسة/جامعة ديالىااللكترونيكذي قارمحمد باقر اكرم نعمه762

حاسوب/العلوم/جامعة ديالىأنظمة الحاسباتديالىمروان سليم كرجي نصيف763

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىمها عبد الرحيم احمد غائب764

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىالمحاسبةديالىنبا موسى حسن عبد هللا765

حاسوب/العلوم/جامعة ديالىأنظمة الحاسباتديالىندى نبهان مخيبر رحيم766

قدرة ومكائن كهربائية/الهندسة/جامعة ديالىقوى كهربائيةديالىهاجر رفعت حميد عبد هللا767

الكيمياء/التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىعلوم ورياضياتديالىياسر مزهر جواد حسن768

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيكالمثنىاحمد عبد االمير حمود769

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةبابلاحمد كريم عبيس لهمود770

22



قسم القبول المركزي الدراسة الصباحية (2018/2017)االوائل على المعاهد في الجامعات للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةبابلاسالم عبد هللا موسى كاظم الشمري771

السياحة الدينية والحضارية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءاالء جبار عباس جالب772

ادارة المؤسسات الفندقية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءايات حيدر عالوي علوان773

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءمخازنالبصرةايناس صالح مهدي حسن774

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءسياراتبابلبنين احمد وحيد عبد775

السياحة الدينية والحضارية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءبنين كاظم صاحب صالح776

التمريض/جامعة كربالءالتمريضبغدادبيداء عقيل جالي عبيد777

النفط/الهندسة/جامعة كربالءتقنية الغازكركوكحسين خضر زينل داود778

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة كربالءأنظمة الحاسباتكربالءحسين نعيم محمود سلمان779

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيكالبصرةخضير عباس خريبط حسن780

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءإدارةكربالءرحاب سامي  لعيبي عوده781

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءإدارةكربالءرسل ثابت نور عبد علي782

الصيدلة/جامعة كربالءصيدلةكربالءرغد علوان علكم إسماعيل783

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءمخازنبابلرها رحيم عبيد سلمان القرغولي784

المدني/الهندسة/جامعة كربالءبناء وإنشاءاتكربالءزهراء احمد سعيد مجيد785

الكهرباء وااللكترونيك/الهندسة/جامعة كربالءااللكترونيكالبصرةزهراء حميد عبد المجيد علي786

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة كربالءأنظمة الحاسباتكربالءزينب سالم خليف زيدان787

ادارة المؤسسات الفندقية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءزينب سعد مجدي عبعوب788

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةبابلسجى عالوي محمد جربوع الجبوري789

الكهرباء وااللكترونيك/الهندسة/جامعة كربالءااللكترونيكالبصرةسجى نبيل علي خلف790

العمارة/الهندسة/جامعة كربالءبناء وإنشاءاتكربالءسرى متعب مجهد حسين791

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيككربالءسالم هاتف هادي لهمود792

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةذي قارشمال كامل حسن خليف793

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةالديوانيةعباس علي هادي حمزة794

المدني/الهندسة/جامعة كربالءبناء وإنشاءاتبابلعرفان كريم عبد هللا هادي795

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيكبابلعلي كريم ثامر جياد الجبوري796

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءمخازنبابلغفران عباس عبيد كاظم الجبوري797

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة كربالءأنظمة الحاسباتكربالءكرار حيدر هادي سلمان798

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةبابلليث عادل عبيد جليل البو الوكله799

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءإدارةكربالءمحمد صباح مهدي حسين800

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةكربالءمحمد عبد الكاظم جواد خاجي801

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءمخازنبغدادمريم عدنان تويني حمزة802

الكهرباء وااللكترونيك/الهندسة/جامعة كربالءااللكترونيكالديوانيةمسلم عبد األمير كريم سلمان803

القانون/جامعة كربالءادارة قانونيةبابلمصطفى محمد عباس جاسم804

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءإدارةكربالءمالك ثويني رديني شنيار805
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الكهرباء وااللكترونيك/الهندسة/جامعة كربالءااللكترونيكالنجفمنتظر هاشم مصطفى علي806

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة كربالءأنظمة الحاسباتكربالءمهند حسين جبر عبادي807

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيككربالءندى اياد ياسين عوض808

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةكربالءندى فاضل عباس علي809

ادارة المؤسسات الفندقية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءنور الهدى عادل عبد علوان810

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءإدارةكربالءنور وليد جواد عزيز811

ادارة المؤسسات الفندقية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءهاجر ناصر حنون اعجيل812

الميكانيك/الهندسة/جامعة كربالءالميكانيككربالءهبه جبار عبود حميدي813

ادارة المؤسسات الفندقية/العلوم السياحية/جامعة كربالءإدارة الفنادقكربالءهبه جعفر شريف عباس814

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة كربالءأنظمة الحاسباتبابلهيلين ثامر محمود حمزة815

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءالمحاسبةكربالءياسمين رشيد عبد الكاظم محمد816

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالمحاسبةالمثنىاحسان غالي كاظم817

الكهربائية وااللكترونية/الهندسة/جامعة ذي قارالقياس والسيطرةذي قاراحمد عقيل كاظم فليح818

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارأنظمة الحاسباتذي قاراسماء سعد شطنان جويد819

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارافتخار طعيمه عبد طعيمه820

الصيدلة/جامعة ذي قارصيدلةذي قارتقى اسماعيل عبيد صياح821

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارسكرتاريةالبصرةجنات علي جبر خلف822

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارسكرتاريةالبصرةجنان صباح مبارك ناصر823

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارحسن علي محمد عبدالرضا824

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارحسن علي مطرود منشد825

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارحوراء راضي كريم عبيد826

النفط والغاز/الهندسة/جامعة ذي قارالنفط واإلنتاج والقياسات الحقليةذي قارحيدر روضان بشارة ناصر827

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارذوالفقار علي هشام عبدالرزاق828

الكهربائية وااللكترونية/الهندسة/جامعة ذي قارااللكترونيكالبصرةرنا ناظم عباس سهر829

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارريام احمد راشد صالح830

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالمحاسبةذي قارزهراء حسين خضير حسين831

المدني/الهندسة/جامعة ذي قاربناء وإنشاءاتذي قارزهراء علي راضي صفوك832

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارزينب علي حسين عبيد833

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارإدارةذي قارزينب مجيد كاظم محسن834

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارأنظمة الحاسباتذي قارساره محمد قاسم مهدي835

المدني/الهندسة/جامعة ذي قارري وبزلذي قارسجاد مطشر شريف رداد836

النفط والغاز/الهندسة/جامعة ذي قارميكانيك أجهزة الحفربغدادسيف فيصل علي حسين837

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارشيماء لطيف عبدهللا عاتي838

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارسكرتاريةذي قارضحى حسن طالب كاظم839

الصيدلة/جامعة ذي قارصيدلةذي قارعباس عبد الحي عباس جارود840
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الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارعباس فاضل حسين مهوس841

المدني/الهندسة/جامعة ذي قاربناء وإنشاءاتذي قارعلي يوسف حسين عباس842

المدني/الهندسة/جامعة ذي قاربناء وإنشاءاتذي قارغفران مجيد عطشان عودة843

االنتاج النباتي/الزراعة واالهوار/جامعة ذي قارإنتاج نباتيذي قارفاطمة عارف نايف كنيدح844

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارسياراتذي قارمحمد شاكر شاتي نوير845

الصيدلة/جامعة ذي قارصيدلةذي قارمحمد عبدالمرتضى كاظم حسين846

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارمحمد علي جبار عودة847

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قارمروه عبد الجليل عباس خفيف848

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارالمحاسبةذي قارمريم عباس عويد جايد849

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكالبصرةمصطفى صبيح سالم عنايه850

الكهربائية وااللكترونية/الهندسة/جامعة ذي قارااللكترونيكالبصرةمكارم حامد جبار بطيبط851

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارأنظمة الحاسباتذي قارمالك عبد هللا جريان مري852

ادارة اعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قارسكرتاريةذي قارميساء عبد دويج جبر853

الكهربائية وااللكترونية/الهندسة/جامعة ذي قارااللكترونيكالبصرةنبأ علي عبد الرضا عاشور854

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارندى عبدالرضا مطر سايح855

الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارأنظمة الحاسباتذي قارنرجس جواد ياسر مهدي856

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارنظيمه لطيف عبدهللا عاتي857

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارنور فاضل جبار حسن858

القانون/جامعة ذي قارادارة قانونيةذي قارهديل عالوي مسلم شطب859

الميكانيك/الهندسة/جامعة ذي قارالميكانيكذي قاروفاء عقيل فاضل حسن860

اللغة االنكليزية/التربية األساسية/جامعة كركوكاللغة االنكليزيةكركوكابراهيم خالد رحيم سعيد861

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكلحام وأنابيبكركوكاحمد قيس احمد حسين862

الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكأنظمة الحاسباتنينوىاحمد مطو خلف سليمان863

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةكركوكاركان غازي حافظ جكول864

الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكأنظمة الحاسباتنينوىامينة حجي مراد حمو865

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكلحام وأنابيبكركوكامينة طالب سيدة قاسم866

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكالميكانيككركوكايمان شيرزاد احمد محمد867

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكالميكانيككركوكايمان عبدالخالق شريف فتح هللا868

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةكركوكبرهان مذري سلوم حمد869

اللغة العربية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكاللغة العربية والتربية اإلسالميةبغدادبلسم محمد خلف جاسم870

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكتسويقكركوكبه روين نوزاد حسيب صديق871

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكالمحاسبةكركوكبينار محمد محسن كوثر872

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكتبارك هدايت علي رضا محمد873

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكتقى موسى رشيد احمد874

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةكركوكدولت عبدالباسط بشير بيرداود875
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المحاصيل الصناعية والطبية/الحويجة- الزراعة /جامعة كركوكإنتاج نباتيصالح الدينرحاب فوزي علي محمد876

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكالمعدات النفطية/ميكانيككركوكرضا فرهاد رضا صالح877

علوم الحياة/التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكعلوم ورياضياتكركوكرغد ياسين احمد مرعي878

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكالمضخات والتوربيناتكركوكزانا دارا عزيز عبدهللا879

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكزينب حسين علي مردان880

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكزينب عبدالخالق توفيق عبدهللا881

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكزينب فاروق شكر محمد882

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكسارة عادل عارف عثمان883

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةنينوىسجا دحام خالد حسين884

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكإدارةكركوكسنار عبدهللا حسن يونس885

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكسندس قحطان مجول هباب886

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكشذى محمد باوه مراد887

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكعلوم ورياضياتكركوكشمس جمال فيصل عبد الوهاب888

الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكأنظمة الحاسباتكركوكصالح داود سليمان صالح889

اللغة االنكليزية/التربية األساسية/جامعة كركوكاللغة االنكليزيةكركوكصباح عبدهللا خلف عمر890

المدني/الهندسة/جامعة كركوكانشاء طرقكركوكعبدالكريم ازاد عبدالكريم علي891

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكالمحاسبةكركوكعبير علي حسين جعفر892

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكعثمان خيرهللا ابراهيم عطية893

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكالميكانيككركوكعمر جليل صديق رؤوف894

اللغة العربية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكاللغة العربيةكركوكعمر عرفان عبد مطلك895

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكفريشته ازاد بهاء الدبن كريم896

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةكركوكمحمد سعيد جبار محمد رضا897

المدني/الهندسة/جامعة كركوكرسم هندسيكركوكمحمد عباس محمد علي درويش898

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكالمعدات النفطية/كهرباءنينوىمحمد عصام صالح ابراهيم899

الغابات/الزراعة/جامعة كركوكغاباتاالنبارمحمد مهدي محمد نويصر900

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكإدارةكركوكمها غالب حسين شريف901

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكنورا محمد عمر محمد902

الحاسوب/علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوكأنظمة الحاسباتكركوكنورسل خنكار ولي قهرمان903

المدني/الهندسة/جامعة كركوكبناء وإنشاءاتكركوكنورهان علي صالح طعمه904

الرياضيات/التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكعلوم ورياضياتكركوكهبة جمال فيصل عبد الوهاب905

اللغة االنكليزية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوكاللغة االنكليزيةصالح الدينهبه حمدي قادر906

الكهرباء/الهندسة/جامعة كركوكقوى كهربائيةصالح الدينهيوا سمين عبيد محمود907

الميكانيك/الهندسة/جامعة كركوكسياراتصالح الدينياسين يوسف كريم احمد908

المدني/الهندسة/جامعة كركوكبناء وإنشاءاتكركوكئه فين برهان سعيد علي909

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطاحمد حسن عبود عبد عون910
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المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةذي قاراحمد حميد ناجي جاسم911

الميكانيك/الهندسة/جامعة واسطالميكانيكواسطاحمد عايد ثجيل مخيلف912

العلوم المالية والمصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةكربالءايمان علي عوده رضا913

الميكانيك/الهندسة/جامعة واسطسياراتواسطحاتم كريم محمد خليفة914

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةميسانحسن ضياء عبدالمحسن ياسين915

الميكانيك/الهندسة/جامعة واسطسياراتواسطحسين حضيري عناد خماط916

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةذي قارحمود كريم محيل جابر917

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةذي قارخلود ناصر حسين حسن918

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةواسطريحانة جليل كريم علي919

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةواسطزهراء حامد خلف عليل920

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةواسطساره حميد ابراهيم عبد الكاظم921

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطمخازنالبصرةضحى هاشم حمزة جدوع922

الرياضيات/التربية/جامعة واسطعلوم ورياضياتواسطعبد الحكيم عبد الستار حميدي نصار923

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةذي قارعلي عزر حليبص دايش924

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطفارس نصير كاظم كريم925

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةذي قارفاطمه سامي طالب كاظم926

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةواسطقاسم ستار ناصر ضمد927

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطمثل حسن هاتف مطرود928

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطمجيد حمزة شبيلي غيالن929

المدني/الهندسة/جامعة واسطبناء وإنشاءاتذي قارمحسن كويت حسن حسين930

الميكانيك/الهندسة/جامعة واسطالميكانيكميسانمحمد لفته غازي عبدهللا931

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطمخازنبابلمصطفى مهدي حسن عزيز النافعي932

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةواسطمنتهى محسن كاظم عليوي933

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطااللكترونيكذي قارميعاد جاسم ناصر علي934

المدني/الهندسة/جامعة واسطبناء وإنشاءاتذي قارناهض عهد عبدالمحسن ناهض935

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطنبأ عالوي سلمان ميذاب936

الميكانيك/الهندسة/جامعة واسطسياراتواسطهمام حامد خيون حمد937

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطالمحاسبةالبصرةوائل عماد كاطع طوفان938

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة واسطإدارةواسطوضاح فاضل يوسف رحمن939

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةميسانابرار رزوقي حطاب جعفر الجمالي940

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانالمحاسبةميساناحمد عدنان هاشم عبد941

المدني/الهندسة/جامعة ميسانبناء وإنشاءاتميساناحمد نوري عبدهللا صالح942

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةميسانبنين حسن نجم كاطع الالمي943

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةميسانتقى هللا محسن سلمان ديوان العقابي944

الكهرباء/الهندسة/جامعة ميسانقوى كهربائيةميسانحسين شبل عيسى صادق الساعدي945
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إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةميسانحوراء وهاب فلحي حسين العلوي946

التربية الفنية/التربية االساسية/جامعة ميسانتصميمالبصرةدعاء حسين بدر عطوان947

النفط/الهندسة/جامعة ميسانميكانيك أجهزة الحفربغدادرسول مجبل حميد طخاخ948

الكهرباء/الهندسة/جامعة ميسانقوى كهربائيةبغدادزمن جميل سعيفه نايف949

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةبغدادزينب عبدالحسين مريدي زامل  العبادي950

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانالمحاسبةميسانسيف علي قاسم منحوش951

الكهرباء/الهندسة/جامعة ميسانقوى كهربائيةميسانعقيل غازي نشعان راضي االزيرجاوي952

المدني/الهندسة/جامعة ميسانبناء وإنشاءاتميسانمحمد حسين كاظم سيد953

النفط/الهندسة/جامعة ميسانحفر اآلبار النفطيةميسانمحمد فالح حسن جبار954

الكهرباء/الهندسة/جامعة ميسانقوى كهربائيةبغدادمحمد وداعه مان هللا حميد955

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانإدارةميسانهناء جبار محمد كحيط البهادلي956

الصيدلة/جامعة ميسانصيدلةميسانيحيى علي عبيد جبر957

النفط/الهندسة/جامعة ميسانحفر اآلبار النفطيةبغداديوسف رسول حبيب حسن958

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىابتهال حمزه جاسم حمد959

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىادريس كاظم جاسم960

المدني/الهندسة/جامعة المثنىري وبزلذي قارالماس راجي ناصر حاذور961

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىأيات خالد جبير962

اللغة العربية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىاللغة العربيةالمثنىباقر عبد الرضا عزوز مري963

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىتبارك ستار حسن964

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىحوراء شناوة والي965

اللغة العربية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىاللغة العربيةالمثنىحيدر حسن عطية حمود966

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىرعد سرحان حسن967

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىزينب عبود ضيدان968

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىمخازنالبصرةزينب عالء عبد الكريم فاضل969

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىسحر عباس خضير970

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىصادق مدلول دوهان971

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىعايده عباس محمود972

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىعذراء أدخيل مهدي973

المدني/الهندسة/جامعة المثنىبناء وإنشاءاتالمثنىعقيل غصه مجيد عليوي974

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىغفران نعيم ناصر975

المدني/الهندسة/جامعة المثنىبناء وإنشاءاتالمثنىمحسن سنان حسن علي976

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىمروه جليل عجة977

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىهدى منذر كامل978

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىورود فرحان طارش979

علوم مالية ومصرفية/االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىالمحاسبةالمثنىوليد خالد جاسم980
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الكهروميكانيكية/الهندسة/جامعة سامراءااللكترونيكصالح الديناستبرق امير ناظم ابراهيم981

اللغة العربية/التربية/جامعة سامراءاللغة العربيةصالح الديننور عبد المنعم علي982

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرإدارةذي قاراحمد همول مجيد حنيان983

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرمخازنالبصرةزهراء رحيم حسين عودة984

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسكرتاريةذي قارزهراء قاسم ناصر حسين985

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسكرتاريةذي قارسجى جعفر خلوف والي986

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرسكرتاريةبغدادغدير محمود كريم دحام987

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة سومرإدارةذي قاركرار عمار سالم جمعه988

االنتاج الحيواني/الزراعة/جامعة سومرإنتاج حيوانيذي قارمنار سعد دنيف عاجل989

االنتاج الحيواني/الزراعة/جامعة سومرإنتاج حيوانيذي قارنسرين عبد هللا جابر خليوي990

التربة والمياه/الزراعة/جامعة القاسم الخضراءالتربة واستصالح األراضيبابلحسين عالء محمود شاكر991

االتصاالت/هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىااللكترونيكصالح الدينزياد خلف حمود علوان992

االلكترونيك/هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىااللكترونيكنينوىقرياقوس سالم قرياقوس سليمان993

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنباراسيل فوزي عبد عالوي994

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنبارانغام محمد فرحان995

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنباررحاب حسن فياض996

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنباررند فخري عطاهللا997

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةسكرتاريةاالنبارشيرين خضر شمران حسين998

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةسكرتاريةاالنبارصابرين حسين شاحوذ999

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةسكرتاريةاالنبارمحمد جمال سلمان1000

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنبارمروان حامد جاسم1001

القانون/جامعة الفلوجةادارة قانونيةاالنبارمروان عدنان حميد1002

إدارة عامة/االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةسكرتاريةاالنبارهاجر غازي ناجي1003

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانيةمخازنصالح الدينمروان سامي رعوف ضيف1004

اتصاالت الحاسوب/الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأنظمة الحاسباتبابلاحمد ناطق عبد الهاني جبار1005

اتصاالت الحاسوب/الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأنظمة الحاسباتاالنباردعاء كمال جاسم محمد1006

اتصاالت الحاسوب/الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتأنظمة الحاسباتميسانيوسف يعقوب يوسف عبدالنبي1007

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةنينوىابراهيم عباس جرجيس خليل1008

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكاحمد جمعة مظلوم عبدهللا1009

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكاحمد سنحاريب سلمان حمزة1010

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةكركوكاحمد عصام حسين علي1011

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةنينوىامجد حسن ابراهيم سليمان1012

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكانسام اديب رفعت فتاح1013

هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةكركوكبهاء حسين صالح احمد1014

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةكركوكحسين صباح عبدالحميد عبدالمجيد1015
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تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةذي قارحسين عبد الكريم باهض تقي1016

هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةكركوكخالد حكمت عبدالوهاب محمد1017

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةبغدادداليا اياد صالح محمد1018

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةبابلرسل موسى علي راضي1019

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكزرنك نجاة رشيد صالح1020

هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفكركوكزهور علي حمدان حسين1021

هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةكركوكسارة ركات حميد صالح1022

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكسوزان محمد علي صديق1023

هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفنينوىسيف مهند حنا كوركيس1024

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةالبصرةضامر ضياء داخل محسن1025

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةالمثنىضياء علي كاطع هالوي1026

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكطه حسين عالءالدين بهاءالدين1027

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكطيبه غانم صابر سويد1028

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةكركوكعبدالرزاق ياسين طعمه محمد1029

تقنيات المساحة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالمساحةبابلعالء حسين  شعالن كزار1030

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكمحمد اكرم عثمان علي1031

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصالح الدينمحمد عائد علي وهاب1032

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةنينوىمحمد مؤيد محمد خلف1033

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكمريم اياد يوسف زينل1034

تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيككركوكمصطفى علي صبحي طاهر1035

هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفكركوكمهند محمد قادر عثمان1036

هندسة تقنيات التبريد والتكييف/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفصالح الدينمؤمن زين العابدين علي فاضل1037

تقنيات صحة مجتمع/الكوفة- الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط التقنيةصحة مجتمعاالنبارابراهيم جواد نجم صغير1038

تقنيات الكترونيات الطيران/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكذي قارابراهيم هاشم ناصر حسين1039

تقنيات ادارة االعمال/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةإدارةالنجفاسراء جابر عباس حسن1040

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةالبصرةاالء علي عبد الصمد علي1041

تقنيات ادارة االعمال/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةإدارةالنجفاالء هاشم عبد هللا صالح1042

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةبابلانعام احمد هاشم محمد1043

تقنيات صحة مجتمع/الكوفة- الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط التقنيةصحة مجتمعنينوىايمان بطرس شمعون حنا1044

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةالبصرةتبارك عقيل حليم حمود1045

تقنيات الكترونيات الطيران/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكالبصرةحسن عماد عبد الرسول حبيب1046

هندسة تقنيات االتصاالت/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكالبصرةحسن فاضل ابراهيم جبار1047

تقنيات ادارة االعمال/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةمخازنبابلحوراء حسين عبد الكاظم ابراهيم الجشعمي1048

تقنيات التحليالت المرضية/الكوفة- الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط التقنيةتحليالت مرضيةالنجفحوراء وجيه جودي كاظم1049

هندسة تقنيات المضخات/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةالميكانيكبابلحيدر حسين رحمن محسن1050
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هندسة تقنيات االتصاالت/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةاالتصاالتالديوانيةرائد مجهول عبد المهدي محمد1051

هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةبناء وإنشاءاتبابلرسل يونس عبادي كاظم1052

تقنيات ادارة االعمال/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةمخازنبابلزينب عالء عبد الحسين مجيد ال عبيد1053

هندسة تقنيات االتصاالت/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكذي قارسجاد ماجد عريج كاظم1054

تقنيات ادارة االعمال/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةمخازنبابلسحر فاخر قاسم حسن المذحجي1055

التقنيات المالية والمحاسبية/الكوفة- الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط التقنيةالمحاسبةالنجفiشيماء حسين عبيد حمزه1056

تقنيات التحليالت المرضية/الكوفة- الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط التقنيةتحليالت مرضيةالنجفصفاء ميثم عبد الرسول عباس1057

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةكركوكعلي هادي علي قاسم1058

التقنيات الحياتية النباتية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الزراعية /جامعة الفرات االوسط التقنيةإنتاج نباتيبابلقاسم حسين سلمان هاشم1059

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةبابلمحمد جواد كاظم سلمان1060

تقنيات صحة مجتمع/الكوفة- الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط التقنيةصحة مجتمعبابلمحمد رافع رضا يوسف بشار1061

هندسة تقنيات االتصاالت/النجف- الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكالديوانيةمسلم عقيل مسلم شاكر1062

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب- الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةالبصرةنورهان علي عبد الحسين كاظم1063

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكترونيكالبصرةاحمد اكرم عبد هللا ابراهيم1064

تقنيات التحليالت المرضية/البصرة- الكلية التقنية الصحية والطبية /الجامعة التقنية الجنوبيةتحليالت مرضيةذي قارامنه ناصر حبيب ناصر1065

هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبصرةايالف محمد عبد القادر محمد1066

تقنيات التحليالت المرضية/البصرة- الكلية التقنية الصحية والطبية /الجامعة التقنية الجنوبيةتحليالت مرضيةالبصرةزينب محمد مجيد مخلف1067

هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةتشغيل وحدات صناعيةالبصرةسارة علي ناصر سلمان1068

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةالبصرةضياء عبد هللا عبد العباس1069

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكترونيكالبصرةعبد المولى زين العابدين هادي زكي1070

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةالبصرةعالء سعد هاشم ناصر1071

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكترونيكالبصرةعلي فالح عبد الحسن علي1072

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةالبصرةمرتضى فاضل عبد المحسن يسر1073

تقنيات صحة مجتمع/البصرة- الكلية التقنية الصحية والطبية /الجامعة التقنية الجنوبيةصحة مجتمعبابلمصطفى اسماعيل محمد جاسم1074

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةالبصرةمصطفى بشير قاسم عبد1075

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةالبصرةمصطفى عبد الكريم احمد راضي1076

هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبصرةنور الهدى سامي عبد الهادي عبد الجبار1077

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةالبصرةاحمد زكي حسين علي1078

تقنيات التحليالت المرضية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىتحليالت مرضيةبغداداحمد مهدي عبد الصاحب عبد العزيز1079

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغداداخالص زغير مخيلف هميم1080

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةالبصرةازهر خالد بندر حسون1081

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغداداسامة محمد عبيد ناصر1082

تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىالعالج الطبيعيبغداداساور كريم علي بخيت1083

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغداداسراء ضياء منير عبد علي1084

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةبغداداسيل رياض جودي صالح1085
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تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىالتأهيل الطبي فرع رعاية المعوقينبغدادالزهراء حيدر ضياء مظلوم1086

تقنيات صناعة االسنان/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىوقاية األسنانبغداداميمة احمد حميد مجيد1087

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةديالىانس جاسم محمد سرحان1088

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةاالنبارانس حامد حسين عبيد1089

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىااللكترونيكبغدادباقر فرحان رميض عيدي1090

تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىالتأهيل الطبي فرع رعاية المعوقينبغدادتمارة عالء حسين قوجان1091

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةالبصرةحسين حبيب علي خضير1092

تقنيات التصميم الداخلي/كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيبغدادحسين داوود درويش1093

تقنيات التصميم الداخلي/كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيبغدادحسين علي حسن حمد1094

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةاالنبارحنين رعد زهير محمد1095

تقنيات التصميم الداخلي/كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريبغدادحوراء جاسم حسن1096

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادحوراء جمعة محسن جوهر1097

تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىالعالج الطبيعيبغدادحوراء عزيز عبد عباس1098

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةديالىحيدر احمد حسين عباس1099

تقنيات صحة المجتمع/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعنينوىرامي رعد شاكر متي1100

تقنيات السيطرة واألتمتة/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىااللكترونيكبغدادرزاق طه عطيه كناد1101

التقنيات البصرية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىفحص البصربغدادرسل علي سيد حسن1102

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةبغدادرسل كاظم عبد هللا بداي1103

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةبابلزيد حسين ناجي منسي1104

تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىالتأهيل الطبي فرع رعاية المعوقينبغدادزينة علي حمد سماري1105

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةنينوىسالم بكر قاسم رشو1106

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةميسانسجاد عبدالستار جابر جاسم الهاشمي1107

تقنيات التصميم الداخلي/كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريالنجفسجاد علي شهيد عبد الحسين1108

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادسجاد محمد علوان فاضل1109

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةديالىسجى عدنان كاظم اسماعيل1110

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةكركوكسحر احمد علي حسين1111

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادسحر علي عبد الكريم عبد الرحمن1112

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةديالىسهيلة رشيد عبدالحميد توفيق1113

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىإدارةبغدادشهد فوزي محمد علي حسين1114

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادشيرين علي ابراهيم شريف1115

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادصباح موفق نعيم سلمان1116

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادطيبة رياض كريم محسن1117

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادعاليه طه محمد رحيم1118

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادعباس علي جباري تعيب1119

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادعبد المؤمن منذر عباس عبود1120
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىإدارةديالىعالء خليل مصلح عبد محمد1121

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةديالىعالء علوان حسين جباره1122

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةميسانعلي حيدر عالوي حسين  العبدالخان1123

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةديالىعلي كريم سلطان سندال1124

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادعمر عايد عداي عيدان1125

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةديالىغادة كرجي ابراهيم محمود1126

تقنيات صناعة االسنان/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىوقاية األسنانبغدادفاطمة جاسم جبار سعد1127

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادفاطمة فاضل محيسن حسن1128

التقنيات البصرية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىفحص البصربغدادقاسم عبدهللا كاظم حمود1129

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىإدارةبغدادكوثر حيدر كاظم عبد الحسن1130

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةبغدادمحمد صادق لؤي صادق جعفر1131

تقنيات المساحة/بغداد- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطىالمساحةالمثنىمحمد صباح عبد الحسين محمد1132

تقنيات السيطرة واألتمتة/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةالبصرةمحمد عقيل حسين لفته1133

تقنيات األشعة/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىفرع المعالجة االشعاعية/ تقنيات االشعة بابلمحمود جاسم محمود عذاب1134

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىإدارةبغدادمروة محمد علي موسى1135

تقنيات التحليالت المرضية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىتحليالت مرضيةديالىمريم محمد حميد لطيف1136

تقنيات التحليالت المرضية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىتحليالت مرضيةبغدادمصطفى حسن حمود مريود1137

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادمصطفى عزيز هيل كاظم1138

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادمصطفى ماجد هاشم حسن1139

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةذي قارمنتظر عطيه غانم زبون1140

التقنيات البصرية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىفحص البصرصالح الدينمهدي صالح حميد مهدي1141

تقنيات العالج الطبيعي/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىاالطراف والمساند الصناعيةصالح الديننبراس عبيد بدر محمد1142

تقنيات صحة المجتمع/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعاالنبارنرمين سعدون جمعه حمد1143

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىالمحاسبةبغدادنوره عبد الجبار عبد الستار مهدي1144

تقنيات التحليالت المرضية/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىتحليالت مرضيةبغدادهدى حسنبن هادي1145

تقنيات صحة المجتمع/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعديالىهدى ضياء صفوك هويس1146

تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىسكرتاريةبغدادهدى نبيل مطلب عصفور1147

تقنيات صحة المجتمع/بغداد- كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعنينوىهديل ادريس محمود رضا1148

تقنيات التصميم الداخلي/كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيبغدادهديل داوود جبار طه1149

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطىمخازنبغدادوالء قاسم حسين فعيل1150

هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد- كلية التقنيات الهندسية الكهربائية /الجامعة التقنية الوسطىااللكترونيكديالىيوسف احمد عبداالمير1151
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