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الجنسالفرعالمفاضلةالمعدلالمجموعالمعهد/الجامعةالرمزت

مختلطعلمي668.095.4294الطب/جامعة القادسية11720099

مختلطعلمي667.095.3277الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية23420099

مختلطعلمي667.095.3286الطب/جامعة ديالى32220099

مختلطعلمي666.095.1289الطب/جامعة المثنى42820099

مختلطعلمي666.095.1274الطب/جامعة ذي قار52420099

مختلطعلمي665.095.0286الطب/جامعة تكريت61620099

مختلطعلمي665.095.0294الطب/جامعة الكوفة71520099

مختلطعلمي665.095.0286طب الكندي/جامعة بغداد81000199

مختلطعلمي665.095.0286الطب/جامعة ميسان92720099

مختلطعلمي665.095.0278الطب/جامعة واسط102620099

مختلطعلمي664.094.9291الطب /جامعة نينوى113220099

مختلطعلمي664.094.9291الطب/جامعة بابل122020099

مختلطعلمي664.094.9293الطب/جامعة الفلوجة133320099

مختلطعلمي664.094.9285الطب/جامعة النهرين142120099

مختلطعلمي663.094.7281الطب/جامعة كربالء152320099

مختلطعلمي663.094.7277الطب/جامعة االنبار161820099

مختلطعلمي663.094.7283الطب /جامعة بغداد171020099

مختلطعلمي663.094.7288الطب/جامعة كركوك182520099

مختلطعلمي663.094.7274طب الموصل/جامعة الموصل191320099

مختلطعلمي663.094.7276الطب/جامعة البصرة201220099

مختلطعلمي0.00.00الطب/الجامعة العراقية211920099

مختلطعلمي0.00.00الطب/الجامعة المستنصرية221120099

مختلطعلمي669.095.6286طب االسنان/جامعة ذي قار232400299

مختلطعلمي669.095.6292طب االسنان/جامعة تكريت241600299

مختلطعلمي668.095.4277طب االسنان/الجامعة المستنصرية251100299

مختلطعلمي668.095.4270طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية263800299

مختلطعلمي667.095.3294طب االسنان/جامعة الكوفة271500299

مختلطعلمي667.095.3275طب االسنان/جامعة البصرة281200299

مختلطعلمي667.095.3284طب االسنان/جامعة المثنى292800299

مختلطعلمي667.095.3286طب االسنان/جامعة كربالء302300299

مختلطعلمي666.995.3286طب االسنان/الجامعة العراقية311900299

مختلطعلمي666.095.1287طب االسنان/جامعة االنبار321800299

مختلطعلمي666.095.1284طب االسنان/جامعة ميسان332700299

مختلطعلمي665.095.0280طب األسنان/جامعة الموصل341300299

مختلطعلمي665.095.0281طب األسنان/جامعة بابل352000299

مختلطعلمي664.094.9291طب االسنان/جامعة كركوك362500299

مختلطعلمي664.094.9275طب االسنان/جامعة القادسية371700299

مختلطعلمي664.094.9284طب االسنان/جامعة واسط382600299

مختلطعلمي0.00.00طب األسنان/جامعة بغداد391000299

مختلطعلمي669.095.6279الصيدلة/جامعة ذي قار402400399

مختلطعلمي667.095.3276الصيدلة/جامعة القادسية411700399

مختلطعلمي667.095.3280الصيدلة/جامعة االنبار421800399

مختلطعلمي667.095.3281الصيدلة/جامعة البصرة431200399

مختلطعلمي666.095.1272الصيدلة/جامعة الكوفة441500399

مختلطعلمي666.095.1284الصيدلة/جامعة تكريت451600399

مختلطعلمي666.095.1289الصيدلة/جامعة النهرين462100399

مختلطعلمي665.095.0279الصيدلة/جامعة كربالء472300399

مختلطعلمي664.294.9289الصيدلة/جامعة بغداد481000399

مختلطعلمي664.094.9283الصيدلة/جامعة ميسان492700399

مختلطعلمي664.094.9288الصيدلة/جامعة بابل502000399

مختلطعلمي664.094.9268الصيدلة/جامعة الموصل511300399

مختلطعلمي663.094.7277الصيدلة/جامعة المثنى522800399

مختلطعلمي662.094.6291الصيدلة/الجامعة المستنصرية531100399

مختلطعلمي662.094.6190النفط/الهندسة/جامعة ميسان542700425

مختلطعلمي660.094.3191هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريت551603399

مختلطعلمي660.094.3199هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية561410199

مختلطعلمي653.093.3185تكنلوجيا النفط/هندسة تكنلوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية571408601

مختلطعلمي653.093.3190النفط/الهندسة/جامعة بغداد581000425

مختلطعلمي652.093.1187هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل591303399

مختلطعلمي651.093.0195النفط والبتروكيمياويات/الهندسة/جامعة كربالء602300427

مختلطعلمي649.092.7180الخوارزمي - الهندسة /جامعة بغداد611000599
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مختلطعلمي648.092.6179هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز623604899

مختلطعلمي637.091.0168الهندسة/جامعة كربالء632300499

مختلطعلمي637.091.0178الهندسة/جامعة ذي قار642400499

مختلطعلمي627.089.6173الهندسة/جامعة ميسان652700499

مختلطعلمي626.089.4185المساحة/الهندسة/جامعة بغداد661000412

مختلطعلمي625.489.3168الهندسة/جامعة بغداد671000499

مختلطعلمي621.088.7174هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية681410099

مختلطعلمي619.088.4170هندسة الحاسوب  /الجامعة التكنولوجية691408899

مختلطعلمي610.087.1178هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية701408999

مختلطعلمي610.087.1163الهندسة /جامعة واسط712600499

مختلطعلمي609.087.0165الهندسة/جامعة البصرة721200499

مختلطعلمي586.083.7155هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية731409499

مختلطعلمي585.083.6149الهندسة/جامعة الكوفة741500499

مختلطعلمي584.083.4161الهندسة/جامعة بابل752000499

مختلطعلمي584.083.4175الهندسة/جامعة الموصل761300499

مختلطعلمي580.082.9170الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية771409199

مختلطعلمي573.081.9159الهندسة/الجامعة المستنصرية781100499

مختلطعلمي565.080.7159هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية791409699

مختلطعلمي551.078.7158الهندسة/جامعة ديالى802200499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة سامراء812900499

مختلطعلمي0.00.00هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء823104799

مختلطعلمي0.00.00هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى833202099

مختلطعلمي0.00.00التخطيط العمراني/جامعة الكوفة841503299

مختلطعلمي0.00.00الموارد مائية/الهندسة/جامعة بغداد851000411

مختلطعلمي0.00.00هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية861409599

مختلطعلمي0.00.00الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية871409399

مختلطعلمي0.00.00العمارة/هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية881408501

مختلطعلمي0.00.00هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية891409299

مختلطعلمي0.00.00هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجية901408799

مختلطعلمي0.00.00هندسة المواد/جامعة بابل912009499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة المثنى922800499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة تكريت931600499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة القادسية941700499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية951409099

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة كركوك962500499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة االنبار971800499

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/الجامعة العراقية981900499

مختلطعلمي0.00.00المسيب/ الهندسة /جامعة بابل992004699

مختلطعلمي0.00.00الهندسة/جامعة النهرين1002100499

مختلطعلمي0.00.00هندسة المعلومات/جامعة النهرين1012104299

مختلطعلمي544.077.7229العلوم/جامعة ميسان1022700699

مختلطعلمي531.075.9209العلوم/جامعة االنبار1031800699

مختلطعلمي530.075.7213العلوم/جامعة تكريت1041600699

مختلطعلمي520.074.3239العلوم/جامعة كركوك1052500699

مختلطعلمي516.073.7216العلوم/جامعة المثنى1062800699

مختلطعلمي511.073.0230العلوم/جامعة بغداد1071000699

مختلطعلمي510.072.9231العلوم/جامعة واسط1082600699

مختلطعلمي508.072.6182العلوم/جامعة البصرة1091200699

مختلطعلمي505.072.1157علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية1101409799

مختلطعلمي500.071.4204العلوم/جامعة الكوفة1111500699

مختلطعلمي497.071.0220العلوم/الجامعة المستنصرية1121100699

مختلطعلمي496.070.9134علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات /جامعة واسط1132601199

مختلطعلمي496.070.9161الحاسوب/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت1141600702

مختلطعلمي495.070.7130الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة النهرين1152100608

مختلطعلمي493.070.4199العلوم/جامعة بابل1162000699

مختلطعلمي478.068.3127الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/العلوم/جامعة المثنى1172800608

مختلطعلمي455.065.0114علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل1181300799

مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة ديالى1192200699

مختلطعلمي0.00.00التحليالت المرضية/العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء1202300909

مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة ذي قار1212400699

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار1222400799

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات/جامعة القادسية1231701199
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مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة القادسية1241700699

مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة النهرين1252100699

انثىعلمي0.00.00علوم البنات /جامعة بابل1262001299

مختلطعلمي0.00.00الرياضيات/علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت1271600701

مختلطعلمي0.00.00هيت/ العلوم التطبيقية /جامعة االنبار1281800899

مختلطعلمي0.00.00العلوم التطبيقية/جامعة سامراء1292900899

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات /جامعة سومر1303001199

مختلطعلمي0.00.00التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم1313903599

مختلطعلمي0.00.00الرياضيات/العلوم/جامعة بغداد1321000608

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة1331500799

انثىعلمي0.00.00الحاسوب/العلوم للبنات /جامعة بغداد1341001205

انثىعلمي0.00.00الرياضيات/العلوم للبنات /جامعة بغداد1351001208

انثىعلمي0.00.00العلوم للبنات /جامعة بغداد1361001299

مختلطعلمي0.00.00الرياضيات/العلوم/الجامعة المستنصرية1371100608

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات /جامعة االنبار1381801199

مختلطعلمي0.00.00الرياضيات/العلوم/جامعة البصرة1391200608

مختلطعلمي0.00.00العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية1401400899

مختلطعلمي0.00.00علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات /جامعة البصرة1411201199

مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة الموصل1421300699

مختلطعلمي0.00.00العلوم/جامعة كربالء1432300699

مختلطعلمي0.00.00الصحة البيئية/العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء1442300902

مختلطعلمي0.00.00معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت1454003499

مختلطعلمي0.00.00تكنلوجيا المعلومات/جامعة بابل1462001199

مختلطعلمي589.184.2240التقانات الحيوية التطبيقية /جامعة النهرين1472103699

مختلطعلمي540.077.1209التقانات االحيائية/جامعة القادسية1481701099

مختلطعلمي0.00.00علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء1493101399

مختلطعلمي0.00.00علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل1501301399

مختلطعلمي0.00.00التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء1513101099

مختلطعلمي560.080.090القانون/جامعة ذي قار1522401599

مختلطعلمي520.074.375القانون/جامعة القادسية1531701599

مختلطعلمي506.072.363القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك1542504501

مختلطادبي505.072.158القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية1551904501

مختلطعلمي504.072.087القانون/جامعة المثنى1562801599

مختلطادبي503.071.977القانون/جامعة بابل1572001599

مختلطعلمي502.071.773القانون/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية1581904501

مختلطادبي492.070.352القانون/جامعة واسط1592601599

مختلطادبي490.070.056القانون/جامعة البصرة1601201599

مختلطعلمي479.068.479القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى1612204501

مختلطادبي477.068.165القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى1622204501

مختلطادبي473.067.664القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار1631804501

مختلطادبي456.065.150القانون/جامعة ميسان1642701599

مختلطادبي448.064.060القانون/جامعة الكوفة1651501599

مختلطادبي419.059.958الحقوق/جامعة تكريت1661601599

مختلطادبي416.059.450القانون /جامعة الفلوجة1673301599

مختلطادبي404.057.750كلية القانون/  جامعة سومر1683001599

مختلطادبي397.056.750القانون/القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك1692504501

مختلطادبي397.056.750الحقوق/جامعة الموصل1701301599

مختلطادبي0.00.00القانون/الجامعة المستنصرية1711101599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة البصرة1721201599

مختلطعلمي0.00.00الحقوق/جامعة الموصل1731301599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة الكوفة1741501599

مختلطعلمي0.00.00القانون/الجامعة المستنصرية1751101599

مختلطادبي0.00.00القانون/جامعة بغداد1761001599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة بغداد1771001599

مختلطعلمي0.00.00القانون /جامعة الفلوجة1783301599

مختلطادبي0.00.00القانون/جامعة المثنى1792801599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة ميسان1802701599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة واسط1812601599

مختلطادبي0.00.00القانون/جامعة القادسية1821701599

مختلطعلمي0.00.00الحقوق/جامعة تكريت1831601599

مختلطادبي0.00.00القانون/جامعة ذي قار1842401599

مختلطادبي0.00.00القانون/جامعة كربالء1852301599
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مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة كربالء1862301599

مختلطادبي0.00.00الحقوق/جامعة النهرين1872101599

مختلطعلمي0.00.00الحقوق/جامعة النهرين1882101599

مختلطعلمي0.00.00القانون/جامعة بابل1892001599

مختلطعلمي0.00.00كلية القانون/  جامعة سومر1903001599

مختلطعلمي0.00.00القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار1911804501

مختلطعلمي499.071.350العلوم السياسية/جامعة بغداد1921001699

مختلطعلمي487.069.652العلوم السياسية/جامعة النهرين1932101699

مختلطادبي459.065.650العلوم السياسية/جامعة النهرين1942101699

مختلطادبي454.064.955العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية1951101699

مختلطادبي416.059.453العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية1961904502

مختلطادبي407.058.155العلوم السياسية/جامعة ميسان1972701699

مختلطادبي402.057.450العلوم السياسية/جامعة الكوفة1981501699

مختلطادبي399.057.050العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار1991804502

مختلطادبي392.056.062العلوم السياسية/جامعة الموصل2001301699

مختلطادبي386.055.169العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك2012504502

مختلطادبي385.055.050العلوم السياسية/جامعة تكريت2021601699

مختلطادبي0.00.00العلوم السياسية/جامعة بغداد2031001699

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية2041101699

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/جامعة الكوفة2051501699

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/جامعة الموصل2061301699

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية2071904502

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/جامعة ميسان2082701699

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك2092504502

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار2101804502

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياسية/جامعة تكريت2111601699

ذكرعلمي626.089.4267التمريض/جامعة بغداد2121001799

انثىعلمي611.087.3257التمريض/جامعة بغداد2131001799

انثىعلمي602.086.0247التمريض/جامعة كربالء2142301799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة تكريت2151601799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة القادسية2161701799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة القادسية2171701799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة بابل2182001799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة بابل2192001799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة كربالء2202301799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة ذي قار2212401799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة ذي قار2222401799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة كركوك2232501799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة كركوك2242501799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة ميسان2252701799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة ميسان2262701799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة المثنى2272801799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة المثنى2282801799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة تلعفر2293501799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة تلعفر2303501799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة البصرة2311201799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة البصرة2321201799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة الموصل2331301799

ذكرعلمي0.00.00التمريض/جامعة تكريت2341601799

انثىعلمي0.00.00التمريض/جامعة الموصل2351301799

ذكرعلمي0.00.00التمريض /جامعة الكوفة2361501799

انثىعلمي0.00.00التمريض /جامعة الكوفة2371501799

مختلطعلمي527.075.3233الطب البيطري/جامعة بغداد2381001899

مختلطعلمي476.068.0186الطب البيطري/جامعة القادسية2391701899

مختلطعلمي456.065.1198الطب البيطري/جامعة المثنى2402801899

مختلطعلمي452.064.6184الطب البيطري/جامعة البصرة2411201899

مختلطعلمي432.061.7150الطب البيطري/جامعة الموصل2421301899

مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري/جامعة كركوك2432501899

مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري/جامعة الفلوجة2443301899

مختلطعلمي0.00.00الشطرة/ الطب البيطري /جامعة ذي قار2452401899

مختلطعلمي0.00.00الطـب البيـطري/جامعة كربالء2462301899

مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري/جامعة ديالى2472201899

12 من 4صفحة 
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مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري /جامعة تكريت2481601899

مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري  /جامعة الكوفة2491501899

مختلطعلمي0.00.00الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء2503101899

مختلطعلمي423.060.4159الزراعة/جامعة القادسية2511701999

مختلطعلمي416.059.4172الزراعة/جامعة البصرة2521201999

مختلطعلمي414.059.1158الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار2532401999

مختلطعلمي411.058.7165الزراعة/جامعة المثنى2542801999

مختلطعلمي411.058.7166الزراعة/جامعة االنبار2551801999

مختلطعلمي410.058.6150الزراعة/جامعة بغداد2561001999

مختلطعلمي403.057.6152الزراعة/جامعة ديالى2572201999

مختلطعلمي393.056.1150الزراعة/جامعة كركوك2582501999

مختلطعلمي385.055.0154الزراعة/جامعة تكريت2591601999

مختلطعلمي0.00.00الحويجة/ الزراعة /جامعة كركوك2602503999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة واسط2612601999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة ميسان2622701999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة كربالء2632301999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة والغابات/جامعة الموصل2641301999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة القاسم الخضراء2653101999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة تلعفر2663501999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة الكوفة2671501999

مختلطعلمي0.00.00الزراعة/جامعة سومر2683001999

مختلطعلمي551.078.786اللغات/جامعة الكوفة2691502199

مختلطعلمي514.073.473اللغات/جامعة بغداد2701002199

مختلطادبي416.059.450اللغات/جامعة بغداد2711002199

مختلطادبي0.00.00اللغات/جامعة الكوفة2721502199

مختلطادبي502.071.758اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد2731002299

مختلطعلمي493.070.469اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين2742102299

مختلطادبي484.069.151االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى2752202299

مختلطادبي483.069.059اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية2761102299

مختلطعلمي483.069.069اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد2771002299

مختلطعلمي480.068.677االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان2782702299

مختلطعلمي475.067.969اإلدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية2791102299

مختلطادبي471.067.361االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية2801902299

مختلطعلمي461.065.960اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية2811702299

مختلطعلمي452.064.667االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2821202299

مختلطعلمي451.064.459االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى2832802299

مختلطادبي446.063.750االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء2842302299

مختلطادبي443.063.350اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت2851602299

مختلطادبي441.063.050اإلدارة واالقتصاد/جامعة القادسية2861702299

مختلطادبي439.062.762االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى2872802299

مختلطعلمي435.062.164االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى2882202299

مختلطعلمي431.061.650اإلدارة واالقتصاد/جامعة تكريت2891602299

مختلطادبي431.061.653االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان2902702299

مختلطادبي419.059.950االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة2911202299

مختلطعلمي418.059.756االدارة واالقتصاد /جامعة الحمدانية2923702299

مختلطعلمي414.059.150اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل2931302299

مختلطادبي410.058.654االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة2943302299

مختلطادبي385.055.050اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل2951302299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك2962502299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك2972502299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة واسط2982602299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار2992402299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار3002402299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء3012302299

مختلطادبي0.00.00اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين3022102299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد /جامعة سومر3033002299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد /جامعة سومر3043002299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة3053302299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة بابل3062002299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة بابل3072002299

مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد /جامعة الحمدانية3083702299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية3091902299
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مختلطادبي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار3101802299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار3111802299

مختلطادبي0.00.00اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة3121502299

مختلطعلمي0.00.00اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة3131502299

مختلطعلمي0.00.00االدارة واالقتصاد/جامعة واسط3142602299

مختلطعلمي560.080.091التربية/جامعة الكوفة3151502599

مختلطادبي552.078.967التربية/جامعة الكوفة3161502599

مختلطادبي551.078.758التربية/جامعة القادسية3171702599

مختلطعلمي546.078.086التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة3181202499

مختلطادبي534.076.369التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد3191002499

مختلطعلمي533.076.169التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى3202802499

مختلطعلمي523.074.750التربية للعلوم االنسانية /جامعة بابل3212002499

مختلطادبي522.074.663التربية للعلوم االنسانية /جامعة بابل3222002499

مختلطعلمي514.073.475التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك3232502499

مختلطعلمي508.072.687التربية/جامعة القادسية3241702599

مختلطعلمي507.072.4227التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى3252802399

مختلطعلمي505.072.1210التربية للعلوم الصرفة /جامعة بابل3262002399

مختلطعلمي500.071.484التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد3271002499

مختلطعلمي497.171.0180التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء3282302399

مختلطعلمي497.071.071القرنة/ التربية /جامعة البصرة3291202599

مختلطعلمي489.069.9195ابن الهيثم/التربية للعلوم الصرفة /جامعة بغداد3301002399

مختلطعلمي485.069.367التربية/جامعة واسط3312602599

مختلطعلمي483.069.0196التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة3321202399

مختلطعلمي481.068.7194التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك3332502399

مختلطادبي470.067.160التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك3342502499

انثىعلمي468.066.971التربية للبنات/جامعة الكوفة3351502699

مختلطعلمي468.066.962التربية/الجامعة المستنصرية3361102599

مختلطعلمي468.066.9191التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى3372202399

انثىعلمي468.066.962الشطرة/ التربية للبنات /جامعة ذي قار3382402699

انثىعلمي466.066.673التربية للبنات /جامعة بغداد3391002699

مختلطعلمي464.066.3201التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار3401802399

مختلطعلمي464.066.355التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار3411802499

مختلطادبي462.066.050التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى3422202499

انثىعلمي461.065.950التربية للبنات/الجامعة العراقية3431902699

مختلطادبي460.065.756التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة3441202499

مختلطادبي455.065.050التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى3452802499

انثىعلمي454.064.974التربية للبنات/جامعة االنبار3461802699

مختلطعلمي453.064.787الحويجة/ التربية /جامعة كركوك3472502599

انثىادبي452.064.658التربية للبنات /جامعة بغداد3481002699

مختلطادبي451.064.452التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء3492302499

مختلطادبي451.064.450التربية/الجامعة المستنصرية3501102599

انثىادبي446.063.766التربية للبنات/جامعة الكوفة3511502699

مختلطعلمي444.063.462التربية/جامعة الحمدانية3523702599

مختلطادبي439.062.767التربية/جامعة ميسان3532702599

مختلطعلمي437.062.466التربية/جامعة سامراء3542902599

انثىادبي436.062.353التربية للبنات/جامعة االنبار3551802699

مختلطعلمي432.061.751التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت3561602499

مختلطادبي431.061.650التربية/جامعة واسط3572602599

مختلطادبي426.060.950التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار3582402499

مختلطادبي416.059.457العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار3591802403

انثىادبي413.059.055رياض االطفال/التربية للبنات /جامعة بغداد3601002614

مختلطادبي410.058.658الطارمية/التربية /الجامعة العراقية3611902599

انثىادبي410.058.653االقتصاد المنزلي/التربية للبنات /جامعة بغداد3621002612

انثىادبي409.058.450التربية للبنات/الجامعة العراقية3631902699

انثىادبي409.058.453التربية  للبنات/جامعة البصرة3641202699

مختلطادبي406.058.070التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت3651602499

مختلطادبي403.057.650التربية/جامعة سامراء3662902599

انثىادبي400.057.150رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية3671902619

انثىعلمي397.056.752التربية للبنات/جامعة الموصل3681302699

مختلطادبي396.056.650التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل3691302499

انثىادبي395.056.451التربية للبنات/جامعة تكريت3701602699

مختلطادبي392.056.051التربية/جامعة الحمدانية3713702599
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مختلطادبي0.00.00طوزخورماتو/ التربية /جامعة تكريت3721602599

انثىعلمي0.00.00التربية للبنات/جامعة تكريت3731602699

انثىعلمي0.00.00التربية للبنات/جامعة القادسية3741702699

انثىادبي0.00.00التربية للبنات/جامعة القادسية3751702699

مختلطادبي0.00.00التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار3761802499

مختلطادبي0.00.00القائم/ التربية /جامعة االنبار3771802599

مختلطعلمي0.00.00الطارمية/التربية /الجامعة العراقية3781902599

انثىعلمي0.00.00رياض االطفال والتربية الخاصة/التربية للبنات/الجامعة العراقية3791902619

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء3802302499

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار3812402399

مختلطادبي0.00.00اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد3821002409

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى3832202499

مختلطعلمي0.00.00القائم/ التربية /جامعة االنبار3841802599

مختلطعلمي0.00.00العلوم التربوية والنفسية/التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار3851802403

انثىادبي0.00.00التربية للبنات/جامعة الموصل3861302699

انثىادبي0.00.00الشطرة/ التربية للبنات /جامعة ذي قار3872402699

مختلطادبي0.00.00الحويجة/ التربية /جامعة كركوك3882502599

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار3892402499

مختلطعلمي0.00.00التربية/جامعة ميسان3902702599

مختلطعلمي0.00.00اللغة الكردية/التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد3911002409

انثىعلمي0.00.00االقتصاد المنزلي/التربية للبنات /جامعة بغداد3921002612

انثىعلمي0.00.00رياض االطفال/التربية للبنات /جامعة بغداد3931002614

مختلطادبي0.00.00القرنة/ التربية /جامعة البصرة3941202599

انثىعلمي0.00.00التربية  للبنات/جامعة البصرة3951202699

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل3961302399

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل3971302499

مختلطعلمي0.00.00طوزخورماتو/ التربية /جامعة تكريت3981602599

مختلطعلمي0.00.00التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت3991602399

مختلطعلمي482.068.972اآلداب/جامعة البصرة4001202799

مختلطعلمي460.065.764اآلداب/جامعة المثنى4012802799

مختلطعلمي457.065.351اآلداب/الجامعة المستنصرية4021102799

مختلطعلمي452.064.656اآلداب/جامعة واسط4032602799

مختلطادبي443.063.350الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية4041902719

مختلطعلمي434.062.058اآلداب/جامعة الموصل4051302799

مختلطادبي429.061.350اآلداب/جامعة بغداد4061002799

مختلطادبي428.061.150اآلداب/جامعة المثنى4072802799

مختلطادبي427.061.050علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية4081702706

مختلطادبي422.060.350علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية4091102706

مختلطادبي421.060.150اآلداب/الجامعة المستنصرية4101102799

مختلطادبي419.059.952اآلداب/جامعة واسط4112602799

مختلطادبي418.059.750اآلداب/جامعة بابل4122002799

مختلطادبي418.059.750علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد4131002706

مختلطعلمي415.059.373اآلداب/جامعة تكريت4141602799

مختلطادبي413.059.050الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية4151102707

مختلطادبي411.058.752الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد4161002707

مختلطادبي411.058.750اآلداب/جامعة القادسية4171702799

مختلطادبي407.058.154االثار/اآلداب/جامعة بغداد4181002708

مختلطادبي404.057.750اآلداب/الجامعة العراقية4191902799

مختلطادبي400.057.161اآلداب/جامعة الكوفة4201502799

مختلطادبي394.056.358اآلداب/جامعة ذي قار4212402799

مختلطادبي393.056.150اآلداب/جامعة الموصل4221302799

مختلطادبي393.056.153اآلداب/جامعة البصرة4231202799

مختلطادبي389.055.650اآلداب/جامعة كركوك4242502799

مختلطادبي386.055.150اآلداب/جامعة االنبار4251802799

مختلطادبي386.055.151اآلداب/جامعة تكريت4261602799

مختلطادبي0.00.00المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة الموصل4271302709

مختلطعلمي0.00.00المكتبات والمعلومات/اآلداب/جامعة الموصل4281302709

مختلطعلمي0.00.00الفلسفة/اآلداب/الجامعة المستنصرية4291102707

مختلطعلمي0.00.00علم النفس/اآلداب/الجامعة المستنصرية4301102706

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة بغداد4311002799

مختلطعلمي0.00.00االثار/اآلداب/جامعة بغداد4321002708

مختلطعلمي0.00.00الفلسفة/اآلداب/جامعة بغداد4331002707
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مختلطعلمي0.00.00علم النفس/اآلداب/جامعة بغداد4341002706

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة كركوك4352502799

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة ذي قار4362402799

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة بابل4372002799

مختلطادبي0.00.00االثار/اآلداب/جامعة بابل4382002708

مختلطعلمي0.00.00االثار/اآلداب/جامعة بابل4392002708

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/الجامعة العراقية4401902799

مختلطعلمي0.00.00الترجمة/اآلداب/الجامعة العراقية4411902719

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة االنبار4421802799

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة القادسية4431702799

مختلطعلمي0.00.00علم النفس/اآلداب/جامعة القادسية4441702706

مختلطعلمي0.00.00اآلداب/جامعة الكوفة4451502799

مختلطعلمي0.00.00الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة4461502707

مختلطادبي0.00.00الفلسفة/اآلداب/جامعة الكوفة4471502707

مختلطعلمي481.068.770التربية األساسية/جامعة بابل4482002899

مختلطعلمي472.067.460معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة ميسان4492702807

مختلطعلمي467.066.778التربية االساسية/جامعة الكوفة4501502899

مختلطعلمي463.066.172التربية االساسية/جامعة ميسان4512702899

مختلطعلمي462.066.068التربية األساسية/جامعة كركوك4522502899

مختلطعلمي457.065.370التربية االساسية/جامعة المثنى4532802899

مختلطعلمي448.064.069التربية األساسية/الجامعة المستنصرية4541102899

مختلطادبي446.063.760التربية االساسية/جامعة سومر4553002899

مختلطعلمي446.063.757العزيزية/ التربية االساسية /جامعة واسط4562602899

مختلطادبي445.063.653التربية االساسية/جامعة المثنى4572802899

مختلطادبي430.061.467التربية األساسية/جامعة بابل4582002899

مختلطعلمي427.061.059التربية األساسية/جامعة الموصل4591302899

مختلطادبي424.060.657التربية األساسية/الجامعة المستنصرية4601102899

مختلطادبي423.060.450التربية األساسية/جامعة ديالى4612202899

مختلطادبي418.059.752التربية االساسية/جامعة الكوفة4621502899

مختلطعلمي418.059.768التربية االساسية/جامعة تلعفر4633502899

مختلطادبي416.059.450معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة ميسان4642702807

مختلطعلمي414.059.150التربية األساسية/جامعة ديالى4652202899

مختلطادبي414.059.150العزيزية/ التربية االساسية /جامعة واسط4662602899

مختلطادبي414.059.156التربية االساسية/جامعة ميسان4672702899

مختلطادبي410.058.652حديثة/ التربية االساسية /جامعة االنبار4681802899

مختلطعلمي410.058.652حديثة/ التربية االساسية /جامعة االنبار4691802899

مختلطادبي401.057.355التربية األساسية/جامعة كركوك4702502899

مختلطادبي399.057.050التربية األساسية/جامعة الموصل4711302899

مختلطعلمي398.056.950الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت4721602899

مختلطادبي0.00.00التربية االساسية/جامعة تلعفر4733502899

مختلطعلمي0.00.00معلم الصفوف االولى/التربية األساسية/الجامعة المستنصرية4741102807

مختلطادبي0.00.00معلم الصفوف االولى/التربية األساسية/الجامعة المستنصرية4751102807

مختلطادبي0.00.00الشرقاط/التربية االساسية/جامعة تكريت4761602899

مختلطعلمي0.00.00معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر4773002807

انثىعلمي0.00.00رياض االطفال للبنات/التربية األساسية/جامعة الموصل4781302808

انثىادبي0.00.00رياض االطفال للبنات/التربية األساسية/جامعة الموصل4791302808

مختلطعلمي0.00.00التربية االساسية/جامعة سومر4803002899

مختلطادبي0.00.00معلم الصفوف االولى/التربية االساسية/جامعة سومر4813002807

مختلطعلمي418.059.755العلوم السياحية /الجامعة المستنصرية4821102999

مختلطادبي390.055.752العلوم السياحية /الجامعة المستنصرية4831102999

مختلطعلمي0.00.00العلوم السياحية/جامعة كربالء4842302999

مختلطادبي0.00.00العلوم السياحية/جامعة كربالء4852302999

مختلطادبي389.055.653االثار/جامعة سامراء4862903099

مختلطادبي0.00.00االثار /جامعة الكوفة4871503099

مختلطعلمي0.00.00االثار/جامعة القادسية4881703099

مختلطادبي0.00.00االثار/جامعة القادسية4891703099

مختلطادبي0.00.00االثار /جامعة الموصل4901303099

مختلطادبي0.00.00سوق الشيوخ/االثار/جامعة ذي قار4912403099

مختلطعلمي0.00.00االثار/جامعة سامراء4922903099

مختلطعلمي0.00.00االثار /جامعة الموصل4931303099

مختلطعلمي0.00.00االثار /جامعة الكوفة4941503099

مختلطعلمي0.00.00سوق الشيوخ/االثار/جامعة ذي قار4952403099
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مختلطعلمي465.066.456الفقه/جامعة الكوفة4961504399

مختلطعلمي456.065.160العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد4971004199

مختلطعلمي419.059.963العلوم االسالمية/جامعة االنبار4981804199

مختلطادبي416.059.450العلوم االسالمية/جامعة ذي قار4992404199

مختلطادبي414.059.150العلوم االسالمية/جامعة ديالى5002204199

مختلطعلمي412.058.955العلوم االسالمية /جامعة الفلوجة5013304199

مختلطعلمي410.058.658العلوم االسالمية/جامعة سامراء5022904199

مختلطعلمي405.057.963العلوم االسالمية/جامعة تكريت5031604199

مختلطادبي401.057.350الفقه/جامعة الكوفة5041504399

مختلطادبي395.056.450العلوم االسالمية /جامعة الفلوجة5053304199

مختلطادبي395.056.450العلوم اإلسالمية/جامعة بغداد5061004199

مختلطادبي390.055.750العلوم االسالمية/الجامعة العراقية5071904199

مختلطادبي388.055.450العلوم االسالمية/جامعة االنبار5081804199

مختلطادبي387.055.350العلوم االسالمية/جامعة سامراء5092904199

مختلطعلمي0.00.00العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل5101304199

مختلطعلمي0.00.00العلوم االسالمية/جامعة ذي قار5112404199

مختلطعلمي0.00.00العلوم االسالمية/جامعة كربالء5122304199

مختلطادبي0.00.00العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل5131304199

مختلطعلمي0.00.00العلوم االسالمية/جامعة ديالى5142204199

مختلطادبي0.00.00الدراسات القرآنية/جامعة بابل5152003899

مختلطعلمي0.00.00الدراسات القرآنية/جامعة بابل5162003899

مختلطعلمي0.00.00العلوم االسالمية/الجامعة العراقية5171904199

مختلطادبي0.00.00العلوم االسالمية/جامعة تكريت5181604199

مختلطادبي0.00.00العلوم االسالمية/جامعة كربالء5192304199

مختلطعلمي0.00.00علوم االغذية /جامعة القاسم الخضراء5203101499

مختلطعلمي524.074.967األعالم/جامعة بغداد5211003199

مختلطادبي467.066.761األعالم/جامعة بغداد5221003199

مختلطادبي416.059.450االعالم/الجامعة العراقية5231903199

مختلطادبي0.00.00االعالم/جامعة ذي قار5242403199

مختلطعلمي0.00.00االعالم/الجامعة العراقية5251903199

مختلطعلمي0.00.00االعالم/جامعة ذي قار5262403199

مختلطعلمي429.061.363الفنون الجميلة/جامعة الموصل5271304499

مختلطعلمي423.060.455الفنون الجميلة/جامعة واسط5282604499

مختلطعلمي413.059.052الفنون الجميلة/جامعة بغداد5291004499

مختلطعلمي405.057.962الفنون الجميلة/جامعة البصرة5301204499

مختلطادبي399.057.050الفنون الجميلة/جامعة بغداد5311004499

مختلطادبي393.056.162الفنون الجميلة/جامعة البصرة5321204499

مختلطادبي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة الموصل5331304499

مختلطادبي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة ديالى5342204499

مختلطعلمي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة ديالى5352204499

مختلطادبي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة بابل5362004499

مختلطعلمي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة بابل5372004499

مختلطادبي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة القادسية5381704499

مختلطعلمي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة القادسية5391704499

مختلطادبي0.00.00الفنون الجميلة/جامعة واسط5402604499

مختلطعلمي454.064.9165علوم البحار/جامعة البصرة5411204099

مختلطعلمي665.095.0292تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/ الكلية التقنية القسم الطبي /الجامعة التقنية الشمالية5425005101

مختلطعلمي663.094.7273بغداد/ كلية التقنيات الصحية والطبية /الجامعة التقنية الوسطى5435205199

مختلطعلمي654.093.4278الكوفة/ الكلية التقنية الصحية والطبية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5445105199

مختلطعلمي641.091.6263البصرة/ الكلية التقنية الصحية والطبية /الجامعة التقنية الجنوبية5455305199

مختلطعلمي583.083.3160البصرة/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبية5465306199

مختلطعلمي579.082.7160الموصل/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية5475006199

مختلطعلمي521.074.4150بغداد/ الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الوسطى5485206199

مختلطعلمي514.073.4138المسيب/ الكلية التقنية االقسام الهندسية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5495106199

مختلطعلمي0.00.00النجف/ الكلية التقنية الهندسية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5505106299

مختلطعلمي0.00.00كركوك/ الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشمالية5515006299

مختلطعلمي0.00.00بغداد/ الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى5525206299

مختلطعلمي0.00.00المسيب/ الكلية التقنية االقسام الزراعية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5535108199

مختلطعلمي0.00.00نينوى/ الرشيدية /الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية5545008199

مختلطعلمي464.066.363الكوفة/ الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5555107199

مختلطعلمي445.063.678البصرة/ الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الجنوبية5565307299

مختلطادبي437.062.454الرصافة- بغداد / الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطى5575207199

12 من 9صفحة 



2018/2017الحدود الدنيا للسنة الدراسية   قسم الحاسبة االلكترونية      

 2016/2015لخريجي السنة الدراسية 

(التعليم الحكومي الخاص الصباحي)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

مختلطادبي418.059.750البصرة/ الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الجنوبية5585307299

مختلطادبي0.00.00تقنيات المحاسبة/ذي قار/ الكلية التقنية /الجامعة التقنية الجنوبية5595307103

مختلطعلمي0.00.00الموصل/ الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الشمالية5605007299

مختلطادبي0.00.00الكوفة/ الكلية التقنية االدارية /جامعة الفرات االوسط  التقنية 5615107199

مختلطعلمي0.00.00الرصافة- بغداد / الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسطى5625207199

مختلطعلمي0.00.00تقنيات المحاسبة/ذي قار/ الكلية التقنية /الجامعة التقنية الجنوبية5635307103

مختلطعلمي399.057.050كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى5645209899

مختلطادبي0.00.00كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى5655209899

مختلطعلمي624.089.1257البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية5665305299

مختلطعلمي623.089.0265الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5675105399

مختلطعلمي615.087.9259بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5685105299

مختلطعلمي608.086.9247الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5695005299

مختلطعلمي590.084.3239الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية5705305499

مختلطعلمي584.083.4245بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5715205399

ذكرعلمي567.081.0238تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5725205504

مختلطعلمي566.080.9237بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5735205299

مختلطعلمي565.080.7244تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5745005403

مختلطعلمي564.080.6234الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5755205699

مختلطعلمي562.080.3241تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5765005503

انثىعلمي561.080.1229تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية5775305204

ذكرعلمي556.079.4244تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5785205204

انثىعلمي549.078.4211تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5795105304

مختلطعلمي548.078.3236تقنيات صحة المجتمع/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5805005305

انثىعلمي543.077.6244تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية5815305404

مختلطعلمي540.077.1226بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5825205599

انثىعلمي539.077.0224تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5835005304

انثىعلمي505.072.1178تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5845205504

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية5855305204

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5865205704

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5875205704

مختلطعلمي0.00.00تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5885205405

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى5895205204

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5905105604

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5915105604

مختلطعلمي0.00.00تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5925105505

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5935105504

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5945105504

مختلطعلمي0.00.00تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5955105405

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5965105304

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5975105204

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 5985105204

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية5995005304

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية6005005204

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية6015005204

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية6025305404

انثىعلمي0.00.00تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية6035305304

ذكرعلمي0.00.00تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية6045305304

مختلطعلمي0.00.00التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية6055305303

مختلطعلمي448.064.0111السماوة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6065106999

مختلطعلمي414.059.1109بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى6075206399

مختلطعلمي413.059.0111البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية6085306399

مختلطعلمي0.00.00الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية6095306799

مختلطعلمي0.00.00المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6105106499

مختلطعلمي0.00.00الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية6115006399

مختلطعلمي0.00.00كركوك /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية6125006499

مختلطعلمي0.00.00الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية6135006599

مختلطعلمي0.00.00(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية6145006699

مختلطعلمي0.00.00بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6155106399

مختلطعلمي0.00.00الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6165106599

مختلطعلمي0.00.00النجف/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6175106699

مختلطعلمي0.00.00كربالء/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6185106799

مختلطعلمي0.00.00تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6195106801
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مختلطعلمي0.00.00االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى6205206499

مختلطعلمي0.00.00بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى6215206599

مختلطعلمي0.00.00الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى6225206699

مختلطعلمي0.00.00الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية6235306699

مختلطعلمي0.00.00العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية6245306599

مختلطعلمي0.00.00الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى6255206799

مختلطعلمي0.00.00التقنيات الكهربائية /القرنة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية6265306403

مختلطعلمي0.00.00الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية6275308299

مختلطعلمي0.00.00موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية6285008299

مختلطعلمي0.00.00تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية6295008302

مختلطعلمي0.00.00تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى6305208202

مختلطعلمي0.00.00المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6315108299

مختلطعلمي0.00.00الكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6325108399

مختلطعلمي0.00.00تقنيات الغابات/كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية6335008404

مختلطعلمي417.059.666البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6345307399

مختلطعلمي395.056.450الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى6355207399

مختلطادبي392.056.050الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6365207799

مختلطادبي386.055.151بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6375107399

مختلطعلمي383.054.753تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6385007705

مختلطادبي381.054.451الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى6395207399

مختلطعلمي381.054.455القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6405107899

مختلطادبي379.054.150بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6415207699

مختلطادبي371.053.050بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى6425207499

مختلطادبي369.052.762تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6435007705

مختلطادبي355.050.750الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6445207899

مختلطعلمي0.00.00كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6455007599

مختلطادبي0.00.00كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6465007599

مختلطعلمي0.00.00الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6475007699

مختلطادبي0.00.00الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6485007699

مختلطعلمي0.00.00المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6495107499

مختلطعلمي0.00.00تقنيات ادارة مواد                                      /الكوفة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6505107502

مختلطعلمي0.00.00النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6515107699

مختلطادبي0.00.00النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6525107699

مختلطعلمي0.00.00كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6535107799

مختلطادبي0.00.00كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6545107799

مختلطادبي0.00.00القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6555107899

مختلطعلمي0.00.00تقنيات محاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6565107905

مختلطادبي0.00.00تقنيات محاسبة/السماوة/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6575107905

مختلطعلمي0.00.00بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى6585207499

مختلطعلمي0.00.00االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6595207599

مختلطعلمي0.00.00بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6605207699

مختلطعلمي0.00.00الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6615207799

مختلطعلمي0.00.00الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى6625207899

مختلطادبي0.00.00المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6635107499

مختلطادبي0.00.00نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6645007499

مختلطعلمي0.00.00نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6655007499

مختلطادبي0.00.00الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6665007399

مختلطعلمي0.00.00الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية6675007399

مختلطادبي0.00.00تقنيات ادارة مواد                                      /الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6685307702

مختلطادبي0.00.00الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6695307699

مختلطعلمي0.00.00الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6705307699

مختلطادبي0.00.00العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6715307599

مختلطعلمي0.00.00العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6725307599

مختلطعلمي0.00.00تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6735307401

مختلطعلمي0.00.00بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 6745107399

مختلطادبي0.00.00البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية6755307399

مختلطادبي378.054.050بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى6765209999

مختلطعلمي0.00.00بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى6775209999

مختلطعلمي0.00.00النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 6785109999

مختلطادبي0.00.00النجف/المعهد التقني فنون /جامعة الفرات االوسط  التقنية 6795109999

مختلطعلمي0.00.00تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية6805009901

مختلطادبي0.00.00تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون /الجامعة التقنية الشمالية6815009901

12 من 11صفحة 



2018/2017الحدود الدنيا للسنة الدراسية   قسم الحاسبة االلكترونية      

 2016/2015لخريجي السنة الدراسية 

(التعليم الحكومي الخاص الصباحي)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

مختلطعلمي0.00.00بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين /الجامعة التقنية الوسطى6825206099

12 من 12صفحة 




