
قسم الحاسبة االلكترونية (1الوجبة ) 2021-2020نقل ابناء اعضاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالقبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب /الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة تكريت362ادبيفاروق محمد علي حسين1102021205099

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الفلوجة605احيائيعبد هللا اياد عبد الحليم عبد الرزاق2102041002099

قسم المعلومات واالتصاالت /الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى546.1احيائيعبد هللا مهند عبد الستار علي3102041002120

كلية الطب /الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة البصرة598احيائيعثمان عصام محمد علي4102041002121

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة البصرة599احيائيمحمد سعدي محمد ظاهر5102041006040

كلية الصيدلة /جامعة النهرينكلية الصيدلة/جامعة االنبار592احيائيمحمد فراس حسام حمودي6102041013138

كلية الصيدلة /الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة/جامعة االنبار593احيائيفيصل بشار فيصل عبد الكريم7102041014057

كلية الطب البيطري /جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة تكريت457احيائييحيى اسامه يحيى صالح8102041018024

كلية معلوماتية االعمال /جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى418احيائيعبد هللا وجدي صادق عبود9102041026155

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة606.4احيائيعلي سعدي خلف مطلب10102041026170

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار604.8احيائيافنان قحطان عدنان مهدي11102041028033

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار601.4احيائيبشير احمد حمودي اسماعيل12102041028045

كلية الطب /جامعة بغدادكلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.8احيائيعلي حسين عبد الكريم حماس13102041028103

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة البصرة594.8احيائيمحمد عقيل مهدي يوسف14102041028139

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار602.7احيائيمحمد منتصر كاظم جبار15102041048034

كلية الطب البيطري /جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الموصل466احيائيمصطفى محمود ابراهيم علي16102041065012

كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380احيائيمحمد مهدي ماجد حميد مجيد17102041205125

كلية الطب /الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة ديالى600احيائيسفانه حكمت حمد حسن18102042077064

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة604.9احيائيمينا حسين علي جبار19102042078190

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة القادسية601احيائيسماء ليث قيس عباس20102042079017

كلية الطب /جامعة النهرينكلية الطب/جامعة االنبار598احيائيساره رعد كاظم محمد21102042090054

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار603احيائيفاطمه عبد القادر مصطفى عبد الرزاق22102042119063

كلية الطب /الجامعة العراقيةكلية الطب/جامعة االنبار600احيائيمريم جمال خليل ابراهيم23102042137082

كلية الطب /الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة سومر599احيائيايمان مشتاق احمد علي24102042221149

علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجيةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل502احيائيرأفه عيسى احمد محل25102042401025

هندسة تكنولوجيا النفط /الجامعة التكنولوجيةقسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت552تطبيقيعلي كريم سلمان كاظم26102051013101

كلية العلوم /جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة االنبار396تطبيقيعمر محمود تركي فارس27102051026087

قسم اتصاالت الحاسوب /كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى483.2تطبيقيكرم قصي لطفي حمدي28102051028016

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة بابل592.8احيائيمحمد احمد طالب حميد29112041010102

كلية الطب /جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةكلية الطب/جامعة سومر599احيائيالبتول ثائر احمد غازي30112042062009

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة البصرة593احيائيحنان عماد حايف سمير31112042067038

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة البصرة591احيائيالنه عباس عبد الستار عبد القادر32112042103072

العلوم التطبيقية /الجامعة التكنولوجيةهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار489احيائينور الهدى ناصر خلف غزال33112042103092
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كلية العلوم /جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة الكوفة518احيائينوران ثائر احمد غازي34112042118029

كلية الصيدلة /الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة/جامعة المثنى592احيائيلمى مازن جمعة كاظم35112042149051

هندسة العمارة /الجامعة التكنولوجيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط526تطبيقيمحمد وليد خالد ابراهيم36112051004109

قسم المدني /كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء491تطبيقياحمد جبار عيدان رزن37112051049003

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ميسان600.8احيائيامين رياض صادق محمد صالح38122041001019

كلية الطب /جامعة النهرينكلية الطب/جامعة ذي قار599احيائيمهدي داود سلمان خلف39122041026182

كلية الصيدلة /جامعة النهرينكلية الصيدلة/جامعة المثنى594احيائيحوراء جاسم كاظم حمود40122042094077

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة606احيائيشمس حسن محمد حسين مرشد41122042109101

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة بابل594.3احيائيمريم ثامر محمد عبد الوهاب42122042109142

قسم الطب الحياتي /الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل589تطبيقيفاطمه الزهراء سالم محمد علي43122052093021

كلية االدارة واالقتصاد /الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426ادبيأيمن مصطفى طارق مصطفى44132021001007

قسم رياض االطفال /كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت362ادبيعال احمد عبد اللطيف حمد45132022091075

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار599احيائياسامه فؤاد محمود عبد هللا46132041010014

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ميسان598.7احيائيمحمد هشام صالح محسن47132041020169

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة البصرة591.8احيائيمصطفى احمد سعدون عز الدين48132041020174

كلية الطب /جامعة بغدادكلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.4احيائيمصطفى يعرب ادريس عبد القادر49132041020187

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة بابل592.1احيائيعلي محمد عدنان شاكر50132041037073

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ميسان600احيائيامير علي كاظم جالب51132041045009

كلية علوم الهندسة الزراعية /جامعة بغدادكلية الزراعة/جامعة البصرة360احيائيحسين علي حميد عزيز52132041259010

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة بابل594احيائيبسمه قاسم خيري عباس53132042110006

كلية التقنيات االحيائية /جامعة النهرينكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية560احيائيميساء باسم محمد جاسم54132042110025

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة تكريت592.6احيائيآية احمد ناجي عبد55132042117006

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ديالى600.6احيائياماني باسم غالب مجبل56132042121018

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الفلوجة599.4احيائيصبا احمد عباس حسين57132042121146

كلية الطب /جامعة بغدادكلية طب الزهراء/جامعة البصرة601.4احيائينور سعد عبد الحسين عبد علي58132042121233

علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجيةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل498احيائيايه رائد مجيد عبد59132042124002

كلية طب الكندي /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة تكريت599احيائيهديل صالل عبد الهادي عبد هللا60132042126080

هندسة العمارة /الجامعة التكنولوجيةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء531.8تطبيقيمؤمل عماد عبد الحميد ستار61132051020020

كلية التربية للبنات /الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار454تطبيقينور عبد هللا عبد المطلب عبد الحميد62132052095026

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة كربالء599.8احيائيحسن عبدالخالق شاكر قاسم63142041007028

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة القادسية596.4احيائيمحمدباقر جاسم محيسن ناصر64142041007102

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة بابل604احيائيذو الفقار داود سلمان حسين65142041010040

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة القادسية594.3احيائيفؤاد عمار فؤاد حميد66142041010066
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كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة بابل595احيائيعباس رعد عبد الخضر سحيب67142041021071

كلية التمريض /جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة البصرة579.7احيائيعلي حسين نعيمة كشمر68142041046019

قسم الكيمياوي /كلية الهندسة/جامعة النهرينقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى545احيائيمحمد الطيب فرحان محمد حمزه69142041182046

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة واسط595احيائيمحمد عدنان حسين محمود70142041182056

كلية طب الكندي /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة البصرة599احيائيبتول قحطان مجيد راضي71142042078009

كلية طب االسنان /جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة المثنى595احيائيتبارك حيدر مدلول بدر72142042093016

كلية الطب /جامعة بغدادكلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.8احيائيلينه محي كاظم وناس73142042094129

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ميسان598.5احيائيمريم محمد قاسم ولي74142042094141

قسم الحاسوب /كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.2احيائيهبه سعد فيصل عباس75142042094175

قسم الطب الحياتي /الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة562.2احيائيهيا عباس صبري عبد الرزاق76142042094180

كلية طب االسنان /الجامعة المستنصريةكلية طب االسنان/جامعة واسط594احيائيهاله طالب موسى ناصر77142042103063

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الكوفة605احيائيجمان اركان حسين مطير78142042129014

كلية الطب /جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الفلوجة598احيائيزينب عباس حسين عيسى79142042138020

كلية العلوم للبنات /جامعة بغدادكلية العلوم للبنات/جامعة بابل493احيائيمريم يمين ناصر حسين80142042149065

قسم العمليات الكيمياوية /الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى548احيائينور صباح عبد الحسن كطافه81142042196101

كلية التربية األساسية /الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى365تطبيقيسيف الدين رحيم هملي معارج82142051182030

علوم الحاسوب /الجامعة التكنولوجيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل406تطبيقيتبارك صالح سلمان ابراهيم83142052081002

البصرة /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى359.1تطبيقيعلي مرتضى جواد عواد84161951049109

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار515.1تطبيقيسجاد حسين عبد الكريم صافي85161951053060

كلية اآلداب /جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة ذي قار403احيائيحسين حبيب سبع خميس86162041064001

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة /البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490احيائيحسين عالء حسين عودة87162041075055

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة /البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى478احيائيمحمد نور فالح حريجة ذهب88162041075209

قسم الحاسوب /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين535احيائيعلي المرتضى اياد ريسان خضير89162041084073

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار525احيائيعبد الرحمن عالء عمر محمد90162041108011

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516احيائيدعاء خالد حسك عبد الحسن91162042145023

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار527احيائيايه اياس خالد عبد القادر92162042184028

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات /جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر433احيائيمنار بهجت مهجر حبش93162042234070

قسم الرياضيات /كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية418تطبيقيمصطفى عادل غالب فاضل94162051497100

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط511تطبيقيمنى لؤي عبد الواحد شهاب95162052219038

كلية العلوم /جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة بغداد428تطبيقيموده اسعد غالب حسين96162052260029

كلية طب االسنان /جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة ميسان594احيائيمحمد وائل حازم ذنون97172041011179

كلية العلوم /جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة القادسية510احيائيحمزة رشيد محمود يوسف98172041012028

كلية طب الموصل /جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت600احيائيعبد الرحمن زياد اسماعيل محمد99172041028096

6 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (1الوجبة ) 2021-2020نقل ابناء اعضاء الهيئة التدريسية للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالقبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الصيدلة /جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة تكريت592احيائياحمد الياس خضر حسين100172041144003

قسم الحاسوب والمعلوماتية /كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى511احيائيعمر قصي محمد حسين101172041144059

كلية العلوم /جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة المثنى498احيائيعبد الرحمن همام غانم ابراهيم102172041186044

قسم النظم والسيطرة /كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501احيائيعبد هللا محمد صالح علي محمد صالح103172041186053

كلية طب االسنان /جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة البصرة593احيائيحسام محسن ايوب عيسى104172041199004

كلية طب الموصل /جامعة الموصلكلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.5احيائيطه احمد عبد الجبار محمود105172041227005

كلية طب الموصل /جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت601احيائيسيف ذو الفقار علي زكر106172041228020

كلية طب الموصل /جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت601.6احيائيتسنيم احمد عدنان حمدي107172042233027

كلية طب االسنان /جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة البصرة593.2احيائيدانيه علي عبد المطلب محمد108172042233032

كلية الصيدلة /جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة ميسان591.9احيائيرقية ميسر محمد علي109172042268032

كلية الصيدلة /جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة البصرة591.7احيائيتقى غسان حازم شكوري110172042286061

كلية طب الموصل /جامعة الموصلكلية الطب/جامعة الفلوجة599.8احيائيغفران نايف رحمان احمد111172042288189

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت484تطبيقيطاهر اسماعيل خضير عبد هللا112172051003009

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى476تطبيقيمحمد جاسم محمد عبد113172051008096

قسم االلكترونيك /كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى461تطبيقيابراهيم حسان محمود قاسم114172051011001

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت497تطبيقياحمد يونس اسماعيل حسن115172051028018

قسم العمارة /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى492تطبيقيعبد الحكيم خزعل ياسين مصطفى116172051065005

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل467تطبيقيمصطفى جاسم عباس محسن117172051067029

قسم الحاسوب /كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى506تطبيقيسارة احمد مأمون فاضل118172052286016

كلية الطب البيطري /جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة الموصل422احيائيعلي وليد خالد سليمان119182041073019

كلية طب االسنان /جامعة تكريتكلية طب االسنان/جامعة واسط594احيائيعمر حبيب خلف ملح120182041277028

كلية طب االسنان /جامعة تكريتكلية طب االسنان/جامعة الموصل595احيائينيرة سالم قدوري حمد121182042271158

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك385ادبيعبيده عمر ياسين نده122192021053026

كلية طب االسنان /جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة ميسان593.8احيائيضحى خليل محمد سعيد مخلف123192042153065

قسم الكيميائية والبتروكيميائية /كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل565احيائيفاطمه نوفل عدنان صبري124192042159084

كلية الصيدلة /جامعة االنباركلية الصيدلة/جامعة البصرة591احيائيثروت احمد عبد الرزاق خلف125192042160027

قسم المدني /كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت494تطبيقيأحمد طالب عفتان تركي126192051006003

كلية الصيدلة /جامعة كركوككلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية593احيائيعلي احمد عبد ابراهيم127202041022067

كلية الطب /جامعة كركوككلية الطب/جامعة نينوى598.6احيائيمحمود احمد عبد هللا محمد128202041050090

كلية الطب /جامعة كركوككلية طب الزهراء/جامعة البصرة597.7احيائيزينب جنكيز احمد مصطفى129202042116030

كلية الطب /جامعة كركوككلية الطب/جامعة تكريت601.1احيائيساره حامد محمد عماش130202042116035

كلية العلوم /جامعة تكريتكلية العلوم للبنات/جامعة بابل492.4احيائيفاطمه محمد سعيد حسين مرعي131202042116054

كلية الطب /جامعة كركوككلية الطب/جامعة تكريت599احيائياوركيد عبد الغني محمد علي132202042118036
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كلية االدارة واالقتصاد /جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت413احيائيمروة رزكار شكر كريم133202042118136

كلية العلوم /جامعة كركوككلية العلوم/جامعة المثنى496احيائيآيه عبد هللا احمد محمد134202042340005

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية481احيائيمحمود فراس محمود هادي135212041005151

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة ميسان591.7احيائيحسين عالء حسين علي136212041020014

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت477احيائيمحمد رفعت زيدان خلف137212041054129

كلية الطب /جامعة ديالىكلية طب الزهراء/جامعة البصرة598احيائيمروة صالح حسن ابراهيم138212042098186

كلية الصيدلة /جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة البصرة591.8احيائيمنى قاسم رشيد حميد139212042143038

هندسة المواد /الجامعة التكنولوجيةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى425تطبيقيزيد سرمد صالح محي الدين140212051011027

كلية الطب /جامعة ذي قاركلية الطب/جامعة ميسان599احيائيمصطفى امين تركي عطيه141222041091207

الشطرة /كلية الطب البيطري/جامعة ذي قاركلية الطب البيطري/جامعة البصرة417احيائيايمن عدنان مالح ساجت142222041093013

كلية الطب /جامعة النهرينكلية طب الزهراء/جامعة البصرة598احيائيجعفر عدنان محمد حسن143222041093019

كلية طب االسنان /جامعة ذي قاركلية طب االسنان/جامعة ميسان593احيائيزيد حسين كامل جايل144222041098069

كلية الطب /جامعة ذي قاركلية الطب/جامعة النهرين605احيائيبنين هادي فليح حسن145222042159012

قسم الطب الحياتي /كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية560احيائيحوراء خضير جوده ياسر146222042414069

قسم الكهربائية وااللكترونية /كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت452تطبيقيمحمد حسام عبد الواحد كاظم147222051072037

كلية الطب /جامعة بابلكلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599احيائيازهر محمد شامل محمد148232041006190

قسم الميكانيك /كلية الهندسة/جامعة بابلقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار494احيائيعز الدين محمد عبد الحسن جباره149232041020193

كلية الطب /جامعة بابلكلية الطب/جامعة الفلوجة600.8احيائيعلي عبد الكريم جواد رشيد150232041021082

كلية الصيدلة /جامعة بابلكلية الصيدلة/جامعة كربالء592احيائيوسام يحيى صباح عبد االمير151232041044061

قسم الكيمياوي /كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528احيائيمحمد فاضل ناهي عبدعون152232041071067

كلية الصيدلة /جامعة بابلكلية الصيدلة/جامعة ميسان592احيائيعلي حامد عبد المحسن كاظم153232041251267

كلية الطب /جامعة القادسيةكلية الطب/جامعة الفلوجة599احيائيفاطمه عاجل عبد الحسين جاسم154232042076070

كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449احيائينور الهدى عباس هادي هاشم155232042082077

كلية الطب /جامعة بابلكلية الطب/جامعة البصرة598احيائيزهراء محمد عباس محمد156232042090094

كلية تكنولوجيا المعلومات /جامعة بابلكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار433احيائيمريم علي رضا حسين157232042091087

كلية العلوم /جامعة بابلكلية العلوم/جامعة بغداد549احيائيهاله عايد حسين عبد االمير158232042132106

كلية التمريض /جامعة بابلكلية التمريض/جامعة ميسان566احيائيتبارك مازن عبد الهادي احمد159232042147011

كلية التربية /جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449احيائيعلي عبد الحسين عباس خضير160242041010096

كلية الطب /جامعة النهرينكلية الطب/جامعة القادسية600احيائيفاطمه رحيم رويح حبيب161242042084064

كلية الطب /جامعة القادسيةكلية الطب/جامعة البصرة599احيائيزينه كفاح كاظم هادي162242042101072

كلية التمريض /جامعة القادسيةكلية التمريض/جامعة المثنى566احيائياديان عماد عوده جوده163242042120003

كلية التربية /جامعة القادسيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية452احيائيحوراء علي اسماعيل جاسم164242042120074

كلية الطب /جامعة القادسيةكلية طب الزهراء/جامعة البصرة598احيائيزينب صالح مهدي علي165242042120143
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كلية طب االسنان /جامعة القادسيةكلية طب االسنان/جامعة المثنى594احيائيايمان حسن سامي عريبي166242042121026

النجف /المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية (صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545احيائيشهد عبد هللا حويل فرحان167242042122100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات /جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428احيائياسالم هادي سعدون هنون168252041031057

كلية الطب /جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة المثنى599احيائيحيدر حسين علي فاخر169252041031213

كلية الصيدلة /جامعة الكوفةكلية الصيدلة/جامعة المثنى592احيائيمحمد عبد الكاظم علي جابر170252041031631

كلية الطب /جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة كربالء600احيائيمحمد علي امجد لفته متعب171252041042022

كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418احيائيعلي حسين مظلوم عباس172252041205125

كلية الطب /جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة سومر599احيائيفاطمه سعد جابر موسى173252042056245

كلية الطب /جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة سومر599.3احيائيفاطمه قصي محمد عباس174252042074076

كلية الطب /جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة كربالء599.8احيائيمالك علي حسين كريم175252042074095

كلية الطب /جامعة واسطكلية الطب/جامعة ميسان599احيائياحمد عبد الجبار فاضل علي176262041048005

كلية الطب /جامعة واسطكلية الطب/جامعة البصرة598احيائيصفا كريم مزعل محمد177262042096126

كلية العلوم /جامعة واسطكلية العلوم/جامعة القادسية507احيائيزهراء اسماعيل خلباص حمادي178262042102050

كلية الطب /جامعة كربالءكلية طب الزهراء/جامعة البصرة598احيائيرضوان عبد الستار خضير عباس179272041005063

كلية الصيدلة /جامعة كربالءكلية الصيدلة/جامعة ميسان591.7احيائيياسر نزار جواد هادي180272041005200

كلية الصيدلة /جامعة كربالءكلية الصيدلة/جامعة البصرة591احيائيعلي عدي عبيدان سلمان181272041021035

كلية الطب /جامعة كربالءكلية الطب/جامعة البصرة599احيائيمحمد علي جليل علي182272041029097

كلية الصيدلة /جامعة كربالءكلية الصيدلة/جامعة المثنى592احيائيضياء هشام عزيز عمران183272041030018

كلية الطب /جامعة كربالءكلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية599احيائيايه ناجح كريم خضر184272042056057

كلية طب االسنان /جامعة كربالءكلية طب االسنان/جامعة المثنى593احيائيفرح علي فاضل هاشم185272042056367

كلية العلوم /جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكوفة561احيائياسماء قيصر عبد السجاد محمد حسين186272042093009

كلية الصيدلة /جامعة كربالءكلية الصيدلة/جامعة ذي قار592احيائينور ضرغام كريم كاظم187272042095151

قسم الطب الحياتي /كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل587احيائيزينب محمد عبد الحميد ضيدان188272042107051

كلية الصيدلة /جامعة ميسانكلية الصيدلة/جامعة تكريت592احيائيمصطفى محمد خليل إبراهيم189282041025013

كلية التربية األساسية /جامعة المثنىكلية التربية األساسية/جامعة سومر387ادبيمؤمل هادي عواد حسوني190292021106027

كلية الطب البيطري /جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الكوفة468احيائياسماعيل حسن فالح كاشف الغطاء191102041888001

6 من 6صفحة 


