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قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

1

 121612094172فاطمه صباح صافي عاشور

 558.0جامعة بغداد/العلوم

2

 111612127001أيات صالح عبد الهادي ياسر

 525.0جامعة بغداد/العلوم

3

 141621008124محمد كاظم ابراهيم خماس

 481.0جامعة بغداد/العلوم السياسية

4

 101611026238محمد اسماعيل علي عبد

 421.0جامعة بغداد/الزراعة

5

 111611156040حسين علي محمود احمد

 422.0جامعة بغداد/الزراعة

6

 131511011003احمد جبار موسى عليوي

 409.0جامعة بغداد/الزراعة

7

 131511014098محمد وليد فتح هللا سعد هللا

 415.0جامعة بغداد/الزراعة

8

 231621208021مرتضى حيدر غازي خضير

 423.0جامعة بغداد/اللغات

9

 131621030057عبد هللا عبد الكريم عبد االمير حمزة

 417.0جامعة بغداد/اللغات

10

 131621006061عمر حامد خليف مهاوش

 419.0جامعة بغداد/اللغات

11

 151621001012احمد مبارك محيسن لجالج

 504.0جامعة بغداد/اللغات

12

 111622065012حوراء حسين كريم وشيح

 452.0جامعة بغداد/اللغات

13

 121622095005ايه عبد الحسين نوري عبد الحسين

 416.0جامعة بغداد/اللغات

14

 141621019053صادق جعفر جميل عبد

 422.0جامعة بغداد/اللغات

15

 121611202051علي عبد الرحمن دحام كريم

 476.0جامعة بغداد/اإلدارة واالقتصاد

16

 131612100014بان طارق مجيد خلف

 515.0جامعة بغداد/اإلدارة واالقتصاد

17

 221611100028عباس خلف خضير عويد

 485.0جامعة بغداد/التربية للعلوم الصرفة /ابن الهيثم

18

 141622083036نجمه عبود غافل خرداد

 488.0جامعة بغداد/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

19

 141622077034شمس محمد لفتة ابراهيم

 453.0جامعة بغداد/التربية للبنات

20

 111612082008اسيل محمد احمد علي

 473.0جامعة بغداد/التربية للبنات

21

 131621008009ارشد عبد هللا زيدان مناحي

 423.0جامعة بغداد/اآلداب/علم النفس

22

 141621024123عباس هادي ثاجب فيروز

 422.0جامعة بغداد/اآلداب

23

 141622090007انسام صباح كريم شنيف

 443.0جامعة بغداد/اآلداب

24

 141611053007حسين علي حسين علي

 411.0جامعة بغداد/الفنون الجميلة

25

 221611093026حسين علي حسين هادي

 572.0الجامعة المستنصرية/الهندسة

26

 281611009026باقر خضر عبد الرحيم حمدان

 625.0الجامعة المستنصرية/الهندسة

27

 151612050087مريم جويت حسن علي

 546.0الجامعة المستنصرية/العلوم

28

 101612123034زهراء كاظم خنجر معن

 453.0الجامعة المستنصرية/اإلدارة واالقتصاد

29

 131511004078وسام عقبه نافع زكي

 484.0الجامعة المستنصرية/اإلدارة واالقتصاد

30

 131611016088محمد مصطفى ياسين صفر

 449.2الجامعة المستنصرية/اإلدارة واالقتصاد

31

 131622072038مريم عبد الناصر محمد جمعة

 481.0الجامعة المستنصرية/التربية

32

 131621015007ارشد خليل امير كريم

 455.0الجامعة المستنصرية/التربية

33

 261611036013علي محسن ناجي جبر

 468.0الجامعة المستنصرية/التربية

34

 121621003037حسين علي قاسم خزعل

 481.0الجامعة المستنصرية/التربية

35

 151611001095محمد صدام طارش صحن

 487.0الجامعة المستنصرية/التربية

36

 181621100030مهند غضبان تركي حسين

 458.0الجامعة المستنصرية/التربية

37

 181621100001أبراهيم حاتم تركي حسين

 458.0الجامعة المستنصرية/التربية

38

 101621150020رعد عكاب مهاوش محمد

 503.0الجامعة المستنصرية/التربية

39

 101622113026زينه ماجد وسمي جاسم

 479.0الجامعة المستنصرية/التربية

40

 141622080029زينب كاظم حسين علوان

 467.0الجامعة المستنصرية/التربية

41

 191521352222مهند احمد محمد احمد

 508.0الجامعة المستنصرية/التربية

42

 221611031065حيدر هادي عبد االمير مكطوف

 468.0الجامعة المستنصرية/التربية

43

 131612118250نور ابو بكر محمد خالد صابر

 524.0الجامعة المستنصرية/التربية

44

 151611005161فراس علي رحيمه عوده

 502.0الجامعة المستنصرية/التربية

45

 151621006126محمد علي شيحان خضر

 425.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

46

 211611008027عادل عباس محمد خورشيد

 445.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

47

 111612116018شهد اركان هاشم جعاز

 448.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

48

 141622083026فاطمه جليل عبد كيالن

 431.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

49

 131622109008حنين حسين عليوي جاسم

 538.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

50

 141622074027حوراء محمد حسين كمر

 468.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

51

 151611007098سجاد احمد طعمة محسن

 447.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية
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52

 241621051003احمد عجيل كشاش هلول

 424.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

53

 131622104020رغد جبار فتاح صادق

 434.0الجامعة المستنصرية/التربية األساسية

54

 121512112125مها علي حسين مظلوم

 422.0الجامعة المستنصرية/العلوم السياحية

55

 161611075268محمد ناصر ساري الزم

 654.0جامعة البصرة/الهندسة

56

 161512242029مروه كريم نبات خيطان

 543.0جامعة البصرة/العلوم

57

 161611122054وسام نوري مهدي حمود

 470.0جامعة البصرة/االدارة واالقتصاد

58

 281621027016علي مطر زغير جلوب

 429.0جامعة البصرة/االدارة واالقتصاد

59

 221621220008علي جاسم لطيف حسين

 425.0جامعة البصرة/االدارة واالقتصاد

60

 161622310003ام البنين برزان جاسم خلف

 475.0جامعة البصرة/التربية للعلوم االنسانية

61

 161622184006بنين عواد غيالن حسن

 407.0جامعة البصرة/التربية للبنات

62

 161622170041نقاء فرات محسن سعيد

 403.0جامعة البصرة/اآلداب

63

 161621097001ابراهيم عبد الحسين عبد هللا حسين

 430.0جامعة البصرة/اآلداب

64

 161621028008اياد رزاق طعمه طاهر

 422.0جامعة البصرة/اآلداب

65

 161521034038علي جراد محمد حمدان

 403.0جامعة البصرة/اآلداب

66

 161611004013بالل ادريس حسن عودة

 461.0جامعة البصرة/علوم البحار

67

 221522100028زهراء احمد ناظم طعمه

 391.0جامعة البصرة/الفنون الجميلة

68

 221511017107محمد شاكر رزاق فجر

 407.0جامعة البصرة/الفنون الجميلة

69

 211621279007علي ثابت كريم محمد

 386.0جامعة الموصل/اإلدارة واالقتصاد

70

 181621351118فؤاد صبار كرم احمد

 393.0جامعة الموصل/اإلدارة واالقتصاد

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

71

 271521004018حسن محمد علي رضا كاظم

 402.0جامعة الموصل/اإلدارة واالقتصاد

72

 221621019010حسين علي زينل حسين

 414.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

73

 271521028088محمد علي الهادي احمد محمد

 397.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

74

 311621002027منهل عمر محمد دهيمان

 398.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

75

 331521009007ابراهيم حمد خضر طه

 395.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

76

 311621002024محمود ميسر حمد حسن

 394.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

77

 331621003045محمود احمد جميل طالب

 408.0جامعة الموصل/التربية للعلوم االنسانية

78

 101521022063ابراهيم حمدي نجم صايل

 382.0جامعة الموصل/اآلداب/المكتبات والمعلومات

79

 331621005012فواز عائد سطم عائد

 388.0جامعة الموصل/اآلداب

80

 101611006082مهند احمد يونس الياس

 443.0جامعة الموصل/التربية األساسية

81

 131621024064علي عبد منشد عسل

 395.0جامعة الموصل/التربية األساسية

82

 331621006051عبد العزيز موفق مبارك حلو

 475.0جامعة الموصل/التربية األساسية

83

 291611100354ياسر عدنان كامل سهر

 392.0جامعة الموصل/االثار

84

 201612160026نور ذنون محمد فراج

 662.0جامعة الموصل/هندسة النفط والتعدين

85

 311611024109عمر صادق جبير سلمان

 671.0جامعة الموصل/طب الموصل

86

 201611048013احمد ابراهيم جاسم محمد

 668.0جامعة الموصل/طب الموصل

87

 101611017021اسامة اياد عبد الحميد يوسف

 659.0الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة/العمارة

88

 131611012128عبد الصاحب كاظم عبد الصاحب عزيز

 563.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك

89

 111611018007احمد سعد غدير حنفيش

 556.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك

90

 251612111082عال غسان مجيد صيهود

 483.0جامعة الكوفة/العلوم

91

 251621012306مهدي عباس حمد خشان

 445.0جامعة الكوفة/اإلدارة واالقتصاد

92

 251612116153نبأ عبد الكريم هاشم عبد الرضا

 552.0جامعة الكوفة/التربية

93

 251612059557فرقان علي صاحب علي

 593.0جامعة الكوفة/التربية

94

 251612059569مبين محمد كاظم وادي

 491.0جامعة الكوفة/التربية للبنات

95

 251612058070زينب عدنان اكبر خليفه

 482.0جامعة الكوفة/التربية للبنات

96

 251622122109ورود عباس خشان هبيش

 422.0جامعة الكوفة/اآلداب

97

 251621024169سلوان ياسين خضير حليص

 415.0جامعة الكوفة/اآلداب

98

 251621012259محمد حسين حسن عبد الواحد

 407.0جامعة الكوفة/اآلداب

99

 271622079039غفران احمد صدام محيسن

 513.0جامعة الكوفة/اآلداب

100

 251621122141محمد ثامر صبار كاظم

 417.0جامعة الكوفة/التربية االساسية

101

 251611016100ضياء حسين عبد هللا حسون

 491.0جامعة الكوفة/التربية االساسية

102

 291521010117كرار ناجح حسن جوان

 402.0جامعة الكوفة/االثار
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103

 251622071029زينب رعد ناجي نمنم

 396.0جامعة الكوفة/الفقه

104

 241611048001حسين علي عبيد عباس

 669.2جامعة الكوفة/الطب

105

 121611001063محمد سليم عباس جواد

 670.3جامعة الكوفة/الطب

106

 241611039093فهد مهدي جابر حمد

 669.0جامعة الكوفة/الطب

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

107

 181611073016ثامر جاسم محمد حميد

 578.0جامعة تكريت/الهندسة

108

 181611089040علي شاكر محمود توفيق

 500.0جامعة تكريت/علوم الحاسوب والرياضيات/الحاسوب

109

 181621335076كاظم علي حسين عباس

 434.0جامعة تكريت/الحقوق

110

 311621006070ياسين محمود عبد الهادي عمر

 448.0جامعة تكريت/الحقوق

111

 201612134039رسل ابراهيم احمد ميزر

 550.0جامعة تكريت/التمريض

112

 211622228012شيماء جبير عداي محيميد

 391.0جامعة تكريت/التربية للبنات

113

 321612040009سجى سالم سجل سليم

 400.0جامعة تكريت/التربية للبنات

114

 321612022011اسماء عامر غنام عبد هللا

 414.0جامعة تكريت/التربية للبنات

115

 181622196010سرى خزعل ضاري محمود

 399.0جامعة تكريت/التربية للبنات

116

 201622164012امنة صادق حسن جياد

 415.0جامعة تكريت/التربية للبنات

117

 181622348002تقى مولود ابراهيم خليل

 402.0جامعة تكريت/التربية للبنات

118

 211622109049هديل حسن اكرم جاسم

 399.0جامعة تكريت/التربية للبنات

119

 181622283001انوار مهدي محمد عباس

 386.0جامعة تكريت/التربية للبنات

120

 201611005003ابراهيم محمد علي غيدان

 414.0جامعة تكريت/التربية االساسية/الشرقاط

121

 231611210037ميثم سالم حامد ابو حليل

 400.0جامعة تكريت/التربية االساسية/الشرقاط

122

 181621039055علي مسعود عبد درويش

 403.0جامعة تكريت/العلوم االسالمية

123

 291521010070طه فارس عبد النبي حربي

 438.0جامعة القادسية/اإلدارة واالقتصاد

124

 231621006006امير حامد عبد حسن

 461.0جامعة القادسية/التربية

125

 231622089011رؤى صاحب عبد ياسين

 448.0جامعة القادسية/التربية

126

 241621003008اسامه حامد عاجل عبد

 505.0جامعة القادسية/التربية

127

 241612123133نور ماجد فاضل جبار

 444.0جامعة القادسية/اآلداب

128

 291521016105محمود حاكم عبيس خربش

 406.0جامعة القادسية/اآلداب

129

 221621067006امجد عوده ميشي فاخر

 404.0جامعة القادسية/الفنون الجميلة

130

 311612035040ميساء اركان كامل احمد

 603.0جامعة االنبار/العلوم

131

 191612401002رند حاتم حسين علي

 662.0جامعة االنبار/العلوم

132

 101611014008احمد سفيان عبد الجبار محمود

 460.0جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد

133

 231612121001أنفال خلدون شاكر سلمان

 465.0جامعة االنبار/التربية للعلوم الصرفة

134

 191622501332تهاني عبد رشيد مشعل

 403.0جامعة االنبار/التربية للعلوم االنسانية/العلوم التربوية والنفسية

135

 191622292007رسل ماهر عبد حميد

 423.0جامعة االنبار/التربية للعلوم االنسانية

136

 311612040028تقى ابو بكر عبد هللا حمود

 461.0جامعة االنبار/التربية للعلوم االنسانية

137

 101522118058هند عبد حميد عايد

 436.0جامعة االنبار/التربية للعلوم االنسانية

138

 311622054026ساره عثمان محمد مخلف

 480.0جامعة االنبار/التربية للعلوم االنسانية

139

 311621007007سعد يعكوب يوسف سعد

 409.0جامعة االنبار/التربية  /القائم

140

 201612168088هدير سالم حسين علي

 467.0جامعة االنبار/التربية للبنات

141

 311621012020محمد اسماعيل خليل ابراهيم

 391.0جامعة االنبار/اآلداب

142

 311622051004أمنيه سالم مطلك فياض

 395.0جامعة االنبار/اآلداب

143

 101621027024سرمد قيس محمد عوده

 395.0جامعة االنبار/اآلداب

144

 321612024014شهد شاكر احميد امون

 419.0جامعة االنبار/اآلداب

145

 321622024016نور خالد علي ذويب

 396.0جامعة االنبار/اآلداب

146

 321622022032شهباء جاسم محمد عبد الوهاب

 393.0جامعة االنبار/اآلداب

147

 311612038110هند طه عبد هللا فرحان

 426.0جامعة االنبار/اآلداب

148

 121621178026محمود منعم خلف علي

 414.0جامعة االنبار/اآلداب

149

 311611008106نور الدين محمد فرج عيدان

 433.0جامعة االنبار/اآلداب

150

 311621022018علي خليل عبد شهاب

 404.0جامعة االنبار/اآلداب

151

 191622199002اسراء شامل ابراهيم شحاذة

 417.0جامعة االنبار/التربية االساسية  /حديثة

152

 311622032026رحاب فالح هالل محمد

 394.0جامعة االنبار/العلوم االسالمية

153

 191622501331صفيه حميد عبد رشيد

 402.0جامعة االنبار/العلوم االسالمية

صفحة  3من 7

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

التعليم الحكومي الخاص (الموازي)
للسنة الدراسية 2017/2016
الوجبة الثانية
اسم الطالب

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

154

 131622102002أيات محمد عواد جمعه

 445.0جامعة االنبار/العلوم االسالمية

155

 321522028011رسل احمد محمد خضير

 415.0جامعة االنبار/العلوم االسالمية

156

 321622026060مروة عالء الدين عبد الستار فرج

 407.0جامعة االنبار/العلوم االسالمية

157

 121621208014اوس سلمان عبد حمادي

 402.0جامعة االنبار/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

158

 201621067101يوسف ابراهيم احمد خضير

 540.0الجامعة العراقية/االدارة واالقتصاد

159

 111611009026باقر حسين عبد علي محمد حسن

 457.0الجامعة العراقية/االدارة واالقتصاد

160

 261621155020حمزه ياسين نصر عبيد

 416.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

161

 101611050012مصطفى محمود عبود عداي

 461.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

162

 131621254006حارث مهدي ابراهيم سكران

 410.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

163

 121612117017رحاب حسين ناصر داخل

 457.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

164

 181611127037صفاء جاسم احمد سلوم

 455.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

165

 121621177020ماهر محمد عوده عبد هللا

 477.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

166

 151621007176مرتضى حمودي قاسم محسن

 415.0الجامعة العراقية/التربية /الطارمية

167

 101622113055هاجر محمود هاشم سهيل

 405.0الجامعة العراقية/التربية للبنات/رياض االطفال والتربية الخاصة

168

 131622093047زهراء احمد فيصل عبد اللطيف

 417.0الجامعة العراقية/التربية للبنات

169

 131621042134يوسف عماد عبد االمير يوسف

 420.0الجامعة العراقية/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

170

 141622082026صابرين محمد حافظ ياسين

 430.0الجامعة العراقية/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

171

 131612126001اساور سالم لطيف محمود

 482.0الجامعة العراقية/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

172

 131521030079عقيل سعد جعفر محسن

 435.0الجامعة العراقية/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

173

 131621014057طه رعد احمد عبد الكريم

 417.0الجامعة العراقية/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

174

 231611020092حسين علي عبد االمير ناصر

 610.0جامعة بابل/الهندسة

175

 231621009084مهدي حسن مهدي محمد

 477.0جامعة بابل/القانون

176

 221621001040علي حبيب سعيد ذياب

 437.0جامعة بابل/االدارة واالقتصاد

177

 231612114012ايمان خضر علوان سلمان

 561.0جامعة بابل/التربية للعلوم االنسانية

178

 231622172003بشائر كاظم صالح علي

 400.0جامعة بابل/اآلداب/االثار

179

 231621165006حسين ناجح نعمه خنياب

 400.0جامعة بابل/اآلداب/االثار

180

 141621009048محمد حسن فاضل حمود

 402.0جامعة بابل/اآلداب

181

 231621056010سيف داخل صاحب عباس

 408.0جامعة بابل/اآلداب

182

 231621061007تحسين صياح مهدي حسوني

 457.0جامعة بابل/التربية األساسية

183

 231511012085علي شاكر عيال عبود

 469.0جامعة بابل/التربية األساسية

184

 231612117060سارة جاسم كاظم حسن

 438.0جامعة بابل/الفنون الجميلة

185

 231621012029حسين علي سعود داخل

 396.0جامعة بابل/الفنون الجميلة

186

 231611046017حسين فالح حسن أحمد

 435.0جامعة بابل/الفنون الجميلة

187

 231612092145نور الهدى احمد عباس خنجر

 670.0جامعة بابل/الطب

188

 141621025001احمد جواد كاظم مهدي

 463.0جامعة النهرين/العلوم السياسية

189

 141621200120محمد حسن صالح مهدي

 455.0جامعة النهرين/العلوم السياسية

190

 211611079013عقيل فوزي كاظم خلف

 541.0جامعة ديالى/الهندسة

191

 211612091084كوثر ثابت كريم محمد

 397.0جامعة ديالى/الزراعة

192

 211622204001ازهار حسين علي صالح

 440.0جامعة ديالى/التربية األساسية

193

 211611032021عباس جميل يوسف عبد الخالق

 423.0جامعة ديالى/التربية األساسية

194

 211621203004بدر عامر مراد صالح

 418.0جامعة ديالى/العلوم االسالمية

195

 211621231011فاروق صباح حسن حميد

 421.0جامعة ديالى/الفنون الجميلة

196

 271621003029حسين كافي ابو شنان عباده

 482.0جامعة كربالء/القانون

197

 271611034069عبد الرحمن موحان كاظم خضر

 467.0جامعة كربالء/االدارة واالقتصاد

198

 271612068099سرى محمد مراد عبود

 467.0جامعة كربالء/االدارة واالقتصاد

199

 271611010216مرتضى محسن عبد الزهره عبد الحسين

 543.0جامعة كربالء/التربية للعلوم االنسانية

200

 231621178035محمد باقر حسين عبد تعبان

 535.0جامعة كربالء/التربية للعلوم االنسانية

201

 221611078042محمد عالء محسن كاظم

 463.0جامعة ذي قار/الطب البيطري  /الشطرة

202

 221611060005اسامه احمد عرنوص بطاح

 483.0جامعة ذي قار/االدارة واالقتصاد

203

 221611098023حسين عادل فليح فايز

 505.0جامعة ذي قار/التربية للعلوم الصرفة

204

 221611013048حسين جليل محي كريم

 506.0جامعة ذي قار/التربية للعلوم الصرفة
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205

 221611036229محمد زغير ناصر حسن

 537.0جامعة ذي قار/التربية للعلوم الصرفة

206

 241621012048مروان محمد غالي عبيد

 430.0جامعة ذي قار/التربية للعلوم االنسانية

207

 221612167046زينب عبد النبي والي حمادي

 579.0جامعة ذي قار/التربية للعلوم االنسانية

208

 221612143071نور عامر عبد منخي

 472.0جامعة ذي قار/التربية للبنات  /الشطرة

209

 221621256015سيف صالح مهدي صالح

 427.0جامعة ذي قار/اآلداب

210

 221512100156نورهان عبد الحسين خليفه حنون

 439.0جامعة ذي قار/االثار/سوق الشيوخ

211

 221521011079كريم نعيم شهيد علي

 389.0جامعة ذي قار/االثار/سوق الشيوخ

212

 221621225018صفاء عباس كاظم منشد

 402.0جامعة ذي قار/االعالم

213

 201611304104داستان افراسياو كامل ويس

 636.0جامعة كركوك/الهندسة

214

 201612102068مريم سمير نعمه كاظم

 654.0جامعة كركوك/الهندسة

215

 201612395073زبيده يوسف حسين محمد

 569.0جامعة كركوك/العلوم

216

 201611031005فارس علي عبد هللا محمد

 542.0جامعة كركوك/العلوم

217

 201611390119يوسف اردم موسى بكتاش

 397.0جامعة كركوك/الزراعة

218

 201612109041غاده نزار مرعي حسن

 447.0جامعة كركوك/االدارة واالقتصاد

219

 201612125022زهراء جواد علي احمد

 464.0جامعة كركوك/االدارة واالقتصاد

220

 201621365017كاروان صمد حسن محمد

 455.0جامعة كركوك/التربية للعلوم االنسانية

221

 201611304040احمد محمود خضر شاه سوار

 501.0جامعة كركوك/التربية للعلوم االنسانية

222

 181621096024مروان فاضل شرموط مطر

 415.0جامعة كركوك/التربية  /الحويجة

223

 201621009023حازم علي حازم محمد

 419.0جامعة كركوك/التربية  /الحويجة

224

 201621014009عبد القادر جاوسور عبد الكريم حسن

 400.0جامعة كركوك/اآلداب

225

 201611017071عمر ناصر محمد عبد الرزاق

 438.0جامعة كركوك/اآلداب

226

 201621017014حماد عبد اللطيف صخيل سويد

 405.0جامعة كركوك/اآلداب

227

 201622121009زينب سداد محمد سلمان

 402.0جامعة كركوك/التربية األساسية

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

228

 211621077039حسين قصي قاسم كرجي

 403.0جامعة كركوك/التربية األساسية

229

 181622181020فرقان حيدر كاظم موسى

 458.0جامعة كركوك/القانون والعلوم السياسية/العلوم السياسية

230

 261621013143علي طالب عبد حمود

 512.0جامعة واسط/القانون

231

 261621157007حسن راضي فرحان شكر

 459.0جامعة واسط/التربية

232

 221621082020سعد عزيز جابر فرحان

 518.0جامعة واسط/التربية

233

 241521029017امين عبد الحسين هاشم جاسم

 561.0جامعة واسط/التربية

234

 261622089011زهراء نعيم صاحب علي

 431.0جامعة واسط/التربية

235

 261621005013حامد جاسم محمد مري

 446.0جامعة واسط/التربية

236

 281612051003امنة حيدر محمد جواد يوسف

 612.0جامعة ميسان/القانون

237

 221621086077كاظم سمير مران كوزه

 419.0جامعة ميسان/التربية االساسية

238

 281621011021جواد كاظم صابر صكبان

 419.0جامعة ميسان/التربية االساسية

239

 291611007152حسين محمد حميد حسن

 556.0جامعة المثنى/العلوم

240

 291612160020شيماء منشد عذيب ياسين

 416.0جامعة المثنى/الزراعة

241

 291611002148صادق فاضل داخل عواد

 519.0جامعة المثنى/التربية للعلوم الصرفة

242

 291611002119زين العابدين فليح حسن علي

 596.0جامعة المثنى/التربية للعلوم االنسانية

243

 181611301031محمد قاسم حميد حسن

 445.0جامعة سامراء/التربية

244

 181612230041مروج ابراهيم جاسم صالح

 442.0جامعة سامراء/التربية

245

 241611152006اشرف غزاي عبد ابو ذينه

 468.0جامعة سامراء/التربية

246

 231611181050علي فاضل عباس راضي

 437.0جامعة سامراء/التربية

247

 221621028081يوسف سعود حميد منخي

 440.0جامعة سومر/االدارة واالقتصاد

248

 221612115052شيماء حسن علوان عجيل

 453.0جامعة سومر/االدارة واالقتصاد

249

 221612232004سحر عدنان عطيه لفته

 444.0جامعة سومر/االدارة واالقتصاد

250

 221612149009االء ياسر محسن ناصر

 441.0جامعة سومر/االدارة واالقتصاد

251

 221611076036مشتاق طالب هاشم محمد

 475.0جامعة سومر/التربية االساسية

252

 221621028075مهند شاطي مشتت فرج

 444.0جامعة سومر/التربية االساسية

253

 231612124013ديار حسين جواد عبد

 433.0جامعة القاسم الخضراء/الزراعة

254

 221612140002اديان فرحان يوسف حاجم

 666.0جامعة نينوى/الطب

255

 221612113193نور معن شياع محمد

 667.0جامعة نينوى/الطب
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256

 181612242086سته زبيده رعد رحيم احمد

 664.0جامعة نينوى/الطب

257

 281612050037زينب باسم كاظم حسن

 665.0جامعة نينوى/الطب

258

 251611016192مصطفى رحمن مزهر كريدي

 667.0جامعة نينوى/الطب

259

 261611012245مرتضى عماد قانع كاظم

 667.0جامعة نينوى/الطب

260

 261611012095حميد ماجد حميد جواد

 664.0جامعة نينوى/الطب

261

 331612040131ساره خالد علي حسين

 668.0جامعة نينوى/الطب

262

 331612042067غفران خالد سليمان ياسين

 664.2جامعة نينوى/الطب

263

 191612501147ايه خالد علي شيحان

 463.0جامعة الفلوجة/الطب البيطري

264

 311611015025عمر خليل عساف كرحوت

 417.0جامعة الفلوجة/االدارة واالقتصاد

265

 211611054101نهاد عدنان عنزان خلف

 664.0جامعة الفلوجة/الطب

266

 231612088214صفا صالح هادي عبد االمير

 663.0جامعة الفلوجة/الطب

267

 231611013022حيدر علي كاظم زغير

 665.0جامعة الفلوجة/الطب

268

 111611026081سيف الدين رياض نواف دحل

 668.0جامعة الفلوجة/الطب

269

 281612059037رفل سعيد صبيح راضي

 663.0جامعة الفلوجة/الطب

270

 211611260002جعفر عقيل هادي حسين

 667.0جامعة الفلوجة/الطب

271

 111611034001ابراهيم جبار ابراهيم صالح

 668.0جامعة الفلوجة/الطب

272

 251611016037انور جبار كاني راضي

 669.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

273

 281612052092مينا اسعد قاسم زامل

 669.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

274

 231611166019حيدر عبد االمير محمد كاظم

 668.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

275

 161611075131صديق ضياء بجاي عبد الصاحب

 669.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

276

 111612126002اسراء عباس صادق امين

 668.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

277

 231612172033نبأ جابر جاسم حمادي

 668.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

278

 251612122113ساره حسين ابراهيم والي

 668.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول الموازي

279

 241612120232ود علي محمد حطاب

 669.0جامعة جابر بن حيان الطبية/الطب

280

 161612152125ساره عبد علي ضيغم نعيم

 663.0جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز

281

 241611010092ذياب مراد عويز فشاخ

 657.0جامعة البصرة للنفط والغاز/هندسة النفط والغاز

282

 281621027036حيدر مهدي سلمان جنزيل

 399.0جامعة الحمدانية/االدارة واالقتصاد

283

 281621027018غزوان خضير جاسم مدهلي

 400.0جامعة الحمدانية/االدارة واالقتصاد

284

 211621214041ياسين محمد سعيد سلمان

 427.0جامعة الحمدانية/التربية

285

 311621007018محمود عبد العزيز زينل علي

 418.0جامعة الحمدانية/التربية

286

 331611053010حسن صالح حسن محمد

 420.0جامعة الحمدانية/التربية

287

 311612033012فادية جاسم سعدون تمو

 431.0جامعة الحمدانية/التربية

288

 201612395081زينب حسن فاضل عبد الرحمن

 555.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/تقنيات صحة المجتمع

289

 311611005028بالل محمد حمادي صالل

 545.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/تقنيات صحة المجتمع

290

 181612176088زينب مهند هاشم تاج

 557.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور (صالح الدين)/تقنيات التحليالت المرضية

291

 201611001345هشام مظفر بكر عمر

 571.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/تقنيات التحليالت المرضية

292

 201612134053سارة محمد عبد هللا مراد

 564.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية  /الموصل

293

 201611003032حارث ضاري فاضل ابراهيم

 385.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

294

 181621021024محمد خزام راضي يونس

 382.0الجامعة التقنية الشمالية /المعهد التقني االداري/الدور (صالح الدين)/تقنيات المحاسبة

295

 231612107014بشائر صدام حسين عالوي

 554.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/تقنيات التمريض

296

 271611002316كاظم جواد كاظم محمد

 654.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

297

 111612094048ميس احمد محسن عودة

 574.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

298

 231611020082حسين حامد ساير راغب

 633.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

299

 131611023074محمد عامر طالب علي

 566.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

300

 231612138030سارة فليح حسن حبيب

 592.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

301

 311611025014احمد مطلب صالح عبطان

 566.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

302

 231611019037الحسن محمد حسين طعمه

 628.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

303

 141612081037صفا حيدر صاحب عبد

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

304

 121612105200نبأ حسين عبد الهادي عبد االمير

 665.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

305

 221612113046حوراء هادي محسن خلف

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

306

 221612167004اسماء صكبان خليفه فتات

 573.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

صفحة  6من 7
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307

 141612077101نبأ عادل محمد احمد

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية  /بغداد  -الرصافة

308

 211612156004انسام حسن محمد حسون

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية  /بغداد  -الرصافة

309

 121522118033زينه نوري ابراهيم هديب

 382.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

310

 131622106040طيبة علي قاسم لعيبي

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

311

 131622078050فرقان قيس سلطان سلمان

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

312

 131621024051عباس عبود جبار سعيد

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

313

 131621014091علي هادي جاسم اسماعيل

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

314

 131521006120مصطفى محمد فالح كسار

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

315

 151622055005اسماء نصار خلف حسين

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

316

 141521051077محمد ذياب مهر عليوي

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

317

 111621156112يوسف عماد حاتم مظلوم

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

318

 321621010023سرمد ثامر حماد صالح

 380.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

319

 121512114029نور احمد سلمان عبد

 408.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

320

 141521024048تاج الدين كريم أحمد عبد

 377.0الجامعة التقنية الوسطى /معهد االدارة التقني/بغداد

321

 211521272054علي طالب سالم كريفع

 385.0الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

322

 141512062002آمال حسين عبد مطلك

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

323

 101612077072غدير محمد عزيز ثابت

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

324

 161612210062زينب رزاق مطرود مليخ

 604.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

325

 221611054081مصطفى شاكر مارد سفيح

 647.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

326

 221612103113زينب كريم ناصر حسن

 659.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

327

 221621011053علي هيثم كاظم موازي

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية  /ذي قار/تقنيات المحاسبة

328

 161621031003اسعد صالح فاخر حامد

 418.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية  /البصرة

329

 161612176035بتول محمد حمود محمود

 429.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/البصرة

330

 281622059034زهراء عباس عبد الزهره بوهان

 390.0الجامعة التقنية الجنوبية /المعهد التقني االداري/العمارة

صفحة  7من 7

