
قسم الحاسبة االلكترونية 2021/2020قبول الطلبة الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 

(ذوي ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد580.0تطبيقيأمير رعد مهدي جواد1272051014002

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد517.0احيائيشيالن عبد الرسول طه درويش2212042102100

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0احيائيهدى سالم محمد طعمه3122042092067

كلية العلوم/جامعة بغداد481.0تطبيقيأيه أثير خضير سلطان4112052068005

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0تطبيقينور كاظم جودر ناهي5112052101024

كلية العلوم/جامعة بغداد428.0تطبيقيحسين محمد نصيف ربيع6102051029011

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0تطبيقيزياد فالح محمد عباس7112051156025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد496.0احيائيتقى علي دنيف حمدان8142042074032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد412.0تطبيقياسماء عقيل عوده ذياب9102052094004

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد459.0احيائيسجى حسين عليوي صالح10182042209014

كلية القانون/جامعة بغداد528.0ادبيمنذر صالح احمد فرمان11142021028215

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد496.0ادبيهدى نبيل هشام محمد12102022098026

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد437.0ادبيايه وليد عبد الرحيم رزوقي13112022073011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد432.0ادبيزينب ابراهيم محمد احمد14112022220036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد466.0احيائيايه حميد ناهي كاظم15132042091016

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد444.0احيائيهاني ربيع مناور عالوي16192041114114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد422.0احيائيعبد الوارث فهد عجمي علي17192041063014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0احيائيضحى علي شالل شرهان18132042109051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد370.0احيائيمروه ثائر عبد االمير مهدي19122042401085

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0احيائيهمام مرزه حمزه نايف20232041051180

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0تطبيقيبسام خضير عباس محمد21131951031008

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0ادبيساره مصطفى منذر حمودي22142022081026

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0ادبيغفران بسام صبحي محمد23142022102068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد546.0ادبيسجى عالء رشيد حميد24142022100057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد491.0ادبيطيبه محمد حميد عبد هللا25112022076079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0ادبيصالح فرحان مشتت داخل26152021400110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد478.0ادبياستبرق كاظم بصل راشد27142022139002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0ادبياحمد يوسف متعب علوان28112021203032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ادبيسراء خضير مطر مجرن29112022138021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0ادبينبأ انمار عبد المطلب هاشم30182022205007
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد516.0احيائيالحسين هيثم عبد هللا يحيى31212041008016

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0احيائيربيعة حمد رجب حمد32102042125012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد452.0احيائيرسل ناجي احمد خلف33192042192013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0احيائيعذراء عامر علي عوده34102042113075

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد441.0احيائيمحمود سعد عبد زبار35192041027037

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0تطبيقيغسق موفق جبار حسين36112052121012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد488.0ادبيزهراء نزار رحيم عكله37132022105017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ادبيتبارك ستار سكران عباس38112022067012

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد435.0ادبيرسل علي كريم عبد هللا39112022117020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0ادبيبراء عادل علي عباس40102022110028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0احيائيسجى فاضل مزيون مكطوف41142042079055

كلية اآلداب/جامعة بغداد424.0ادبيعبد هللا عادل عطيه علوك42132021003035

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0ادبيحسن خضير عباس حسين43132021002020

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ادبيفاطمه علي حمادي حسن44102022133049

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0ادبينوار جعفر عبد الواحد هادي45142021048108

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0ادبيرعد عليوي ناصر حسين46142021003052

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0ادبيكوثر صالح عبد راضي47212022133040

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد355.0ادبيياسر عبد هللا حميد فياض48102021024079

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد400.0احيائينرجس عثمان عواد خلف49192042369373

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد370.0ادبيعبد الوهاب عبد الخالق صالح علي50182021063026

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد355.0ادبيمحمد سمير بداع محمد51102021032030

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0تطبيقيابو طالب ابو ذر عبد الزهرة غضبان52132051045002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية506.0تطبيقيحيدر عبد الحر عبد علي احمد53162051363112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية518.0احيائيانس عبد محمد حسين54192041114021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0احيائيغدير فليح احمد حمزة55182042342040

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية393.0تطبيقيعلي محيبس شناوه عوده56142051003025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0تطبيقيحسين عبد الجليل سعدون بنيان57152051002022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية445.0احيائينزهان احمد جبر خليف58112041042070

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0احيائيرواء ماجد عبد زيد وناس59272042055101

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية421.0ادبيريام حميد بدر خلف60122022081011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0ادبيحسن سمير حميد محسن61152021003017

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0ادبيحسين ياسين اسيود حسن62212021034016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0ادبيعلي محمد سودان جمعة63332021001027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0احيائيايه عنيد مخلف محمود64192042189030
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0ادبينور خالد فالح موزان65132022107143

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0ادبيزهراء احمد جبار محمد66132022281024

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية373.0ادبيحوراء مهدي هوبي وحيد67212022181013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0ادبيسجاد عارف منجل عباس68262021013062

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0ادبيمريم نبيل عبد الكريم حسين69142022099079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0ادبيهبه علي داود سلمان70152022058095

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0تطبيقيعلياء عباس عبد القادر حسين71132052095017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0تطبيقيكاظم ارحيم عبد غافل72241951003017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0ادبيزينب جبار قاسم كاطع73122022099036

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية348.0ادبيمريم محمد راضي كاظم74132022123034

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0ادبيدعاء حسن عبد الواحد معن75101922103008

كلية الطب/جامعة البصرة591.1احيائيكاتيا مازن عبد الكاظم جوني76242042084072

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0تطبيقيشهد مهدي صالح طاهر77162052224020

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة557.0احيائيمنتظر جاسم عيدان محسن78162041309017

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة405.0تطبيقيبدور خالد يحيى سلمان79162052262003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة445.0احيائيايالف علي سعيد جاسم80162042471002

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة384.0احيائيروز رائد اكرم صالل81212042135036

كلية الزراعة/جامعة البصرة340.0تطبيقيفاطمه رائد كامل دينار82162052207038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة411.0ادبيمالك عمار نوري مهدي83162022223047

كلية اآلداب/جامعة البصرة345.0ادبيمحمد عبد المطلب علي حبيب84162021352088

كلية العلوم/جامعة الموصل534.0احيائياحمد ابراهيم احمد علي85172041143002

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0احيائييونس ميسر ياسين طه86172041223043

كلية العلوم/جامعة الموصل489.0احيائياركان محسن سلطان محمد87172041068004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل372.0تطبيقيحسين عبد الجليل حميد شمر88312051011011

كلية الحقوق/جامعة الموصل511.0ادبيمحمود محمد علي محمد89172021015038

كلية الحقوق/جامعة الموصل500.0ادبيايمن هاشم محمد عبد هللا90172021025008

كلية الحقوق/جامعة الموصل406.0ادبيصالح علي حسون عبدهللا91172021400102

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل384.0ادبيأركان داود سلمان عبد92232021253009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل405.0احيائيعبد هللا غيدان احمد دللي93182041020052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل323.0ادبيمحمد محمود محمد عمر94172021350188

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل320.0ادبيشهد ابراهيم احمد محمد95172022403119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل326.0احيائينور كريم جربوع ذياب96182042336034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل340.0تطبيقيمحمد نوري محمد حسن97172051002020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل481.0احيائيديمة محمود احنيد خضير98172042292012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل413.0احيائيناظم خلف رمضان ابراهيم99182041329042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل355.0ادبيبهاء خلف معيد مصلت100172021366022

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0احيائياسيا فيصل عباس محمد101172042241007

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0ادبيقتيبه يوسف حسن يوسف102172021221011

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل326.0ادبياحمد محمد عبد هللا حديد103232021009009

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية524.0احيائيزهراء محمد باقر خضر جاسم104212042145069

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية504.0احيائيعلي فاضل عباس غالم105112041204046

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية473.0تطبيقيمنتظر محمد حسين حافظ106142051005043

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية465.0تطبيقيجعفر ماهر جعفر عواد107112051006029

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية508.0احيائيفاضل علي جواد كاظم108212041002113

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية457.0احيائيمحمد يوسف وحيد ابراهيم109202041001217

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية518.0احيائيزيد سالم عبدهللا سحاب110192041343080

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة447.0احيائيالهام سحاب كرين كشيش111242042110002

كلية القانون/جامعة الكوفة389.0ادبيباقر عظيم مطلك ناهي112252021113011

كلية التمريض/جامعة الكوفة572.0احيائينبأ محمد حسن عاشور113252042100427

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة378.0ادبياحمد حسن كاظم حسن114212021030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0ادبيحمزة محمد فرحان حسين115142021174017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة348.0ادبيسيف نعمان مهدي حامض116242021203028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0احيائيعذراء عباس جواد حمداوي117252042095093

كلية اآلداب/جامعة الكوفة357.0ادبيحسين ياسر كامل خضير118112021051013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة331.0ادبيامجد محمد بدر مطر119112021051008

كلية الطب/جامعة تكريت596.0احيائيفاطمة احمد عبد هللا عكلة120172042369014

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت486.0احيائينايف ناظم نايف ابراهيم121182041054035

كلية العلوم/جامعة تكريت494.0احيائيعمر مجبل خليف حسن122172041104057

كلية العلوم/جامعة تكريت481.0احيائيسعد اسماعيل خلف جاسم123182041010013

كلية العلوم/جامعة تكريت382.0تطبيقياسامة شكر اكرم عبد العزيز124202051005009

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت499.0احيائيعلي حسين علي محمد125182041035074

كلية الحقوق/جامعة تكريت353.0ادبيانس عبد الحميد ابراهيم عليوي126182021022003

كلية الحقوق/جامعة تكريت400.0احيائيهديل ساجر حسن علي127182042170083

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت494.0احيائيفائق علي كريم خلف128212041033083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت345.0ادبيادريس عبد السالم محمد ذيب129102021158003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت351.0تطبيقيغفران نصار حمد عبد130192052263008

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت330.0ادبيحسن عبد هللا عطية علي131202021261028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت435.0احيائيندى جليل نوار داود132192042193121
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0ادبيهاجر عبد الحسن عباس حسين133212022164026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0ادبياسامة خليفة حمود عبد هللا134182021068010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت351.0ادبيدعاء زياد طارق محي الدين135212022165009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت348.0ادبيعيسى جبر احمد جدم136192021304022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0احيائيبتول عباس عادل سليمان137182042304002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0احيائيمريم رعد بنيان سلطان138182042171031

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت348.0احيائيفاروق شفك محمد صالح139172041366045

كلية التربية/جامعة القادسية398.0ادبيمصطفى علي فاهم علي140252021049022

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية364.0ادبيليلى جبر عنيد شياع141242022140044

كلية الطب/جامعة االنبار598.0احيائيعائشه كمال عبد الغفور رديف142322042029045

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار468.0احيائيبالل احمد نجم كريم143192041009073

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار441.0احيائيفهد محمد خلف عبد144192041107021

كلية الزراعة/جامعة االنبار362.0تطبيقيمحمد خليف مطلك مصلح145192051032021

كلية الزراعة/جامعة االنبار358.0تطبيقيعبد الباسط احمد اسماعيل سحاب146192051017013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار435.0احيائيتبارك عبد محمد حسين147192042383047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار496.0احيائيعبد هللا زبير مصعب جاسم148192041111008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ادبيبراء محمد شراد مناع149192022258002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414.0احيائياالء رياض كاظم فياض150192042194007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503.0ادبيعلي محمود منصور حسين151102021013047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية501.0ادبيبكر حسين قاسم محمد152132021171002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية409.0ادبيسالم عبد احمد موسى153112021156033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440.0ادبيعباس جبار خزعل قاسم154132021172007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401.0احيائيريام حديد صداع مخلف155192042191059

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية464.0ادبيحنان جبار شامخ عريان156142022088018

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372.0ادبيعبد هللا عادل ثامر شهد157122021208023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371.0ادبيسجا عالء عبد الزهره عبد الحسين158112022071061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية366.0ادبيزهراء خضر جواد باقر159212022160017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351.0ادبيايمان فوزي هاشم حسين160102022110022

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل418.0احيائيروكان عبد الرحيم علوان صالح161132041028009

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل460.0احيائيحوراء مثنى أبراهيم خليل162232042115051

كلية القانون/جامعة بابل408.0ادبيسرى باسم محمد حمد163232022160007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل346.0ادبيعبد هللا نمر راشد ياسر164252021158023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل334.0ادبيعلي هادي تركي سلمان165232021011053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل444.0احيائيزينب علي جبر عبود166232042092128
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0ادبيشفاء فالح هادي هدام167232022119051

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى494.0تطبيقيمحمد جدعان علي فليح168212051081012

كلية العلوم/جامعة ديالى499.0احيائينور طه خضير صالح169212042146081

كلية الزراعة/جامعة ديالى380.0احيائيهاجر حمدي علي فرحان170212042140253

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى462.0احيائيمرتضى اسعد ابراهيم محمود171212041013141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى497.0احيائيمصطفى هادي حسن بليبص172212041222034

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى492.0احيائيمقداد محمود علي حسن173212041010114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0ادبيقاسم ايوب داود سلمان174212021077118

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0ادبيسمر اياد يوسف هيالن175232022136022

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0احيائيهبه فاضل عبد احمد176212042139227

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى423.0احيائيحسين نعمان قاسم نعمان177212041012040

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى392.0ادبيعبير عمار احمد صالح178212022140067

كلية الطب/جامعة كربالء594.7احيائيحسين جاسم جاسب حسين179152041012023

كلية العلوم/جامعة كربالء485.0احيائيزهراء طالب محمد خلف180272042107037

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء519.0احيائيعلي محسن عنبر محمد181272041030024

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء511.0احيائيمصطفى ولي قاسم عباس182182041012027

كلية التمريض/جامعة كربالء536.0احيائيجاسميه صالح عبد الكاظم داود183252042070051

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء517.0احيائيخديجة سليمان محمد ياسين184272042057059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0ادبيحسين علي احمد يوسف185272021049036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء449.0احيائيايات حيدر عبدهللا محمد186272042056031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء466.0ادبيزهراء قيس علي حسين187272022085008

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0احيائيجعفر قاسم عبد مناحي188262041011026

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0احيائيشهد مظهر شالل منصور189112042086042

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار458.0احيائيامال عبد هللا كنيص جفيت190222042153069

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار419.0احيائيحوراء حيدر كامل علي191222042396015

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار318.0احيائيتمارا ميثم أحمد هالل192222042153097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0ادبيمحمد خضر مايوس كشيش193222021310031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار362.0ادبيزينب عواد تركي مرهج194222022110025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار413.0احيائيفاطمة حمد طاهر علي195222042155087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار426.0احيائيبنين عواد تركي مرهج196222042110019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار418.0ادبيزينب كاظم محمد عبد هللا197222022160042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0ادبيمرام ماجد عزال عباس198292022401060

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0احيائيحنين سالم مشرف جاسم199192042383054

كلية العلوم/جامعة كركوك534.0احيائياحمد مكي عبد جاسم200202041261014
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك378.0ادبيدنيا هاشم طالب قاسم201202022123002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك386.0احيائيمصطفى احمد فائق محي الدين202182041135038

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك341.0تطبيقيعمر يونس كامل نعمان203172051351481

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك466.0احيائيمحمد جمعه محمد علوان204202041400050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0ادبييوسف سعدون ناجي عبد الكريم205202021077063

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك530.0ادبيايمان سيروان عبد الصمد محمد206202022117009

كلية اآلداب/جامعة كركوك357.0ادبيايمان مامون يونس عبدهللا207202022401016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك434.0ادبيمقداد سعدون ناجي عبد الكريم208202021077057

كلية العلوم/جامعة واسط498.0احيائيايه مجيد مفتن سعد209262042132028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط364.0احيائيغسق مجيد مفتن سعد210262042103042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط447.0احيائيعلي دنيف طراد موسى211262041010119

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط485.0ادبيحسن كريم جداح حسين212262021026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط379.0ادبيميالد فاضل ربح شدهان213262022090017

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط344.0ادبيعمار اسماعيل شنان ياسين214222021301014

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط372.0احيائينبأ عدنان عكال ساجت215262042099052

كلية العلوم/جامعة ميسان465.0تطبيقيزينب جعفر حبيجي دهيش216282052401008

كلية التمريض/جامعة ميسان547.0احيائيسحر مزهر خلف فليح217282042051063

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان347.0احيائيافياء اسعد عزيز جابر218162042146003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان396.0احيائيعلي هادي محيسن كاظم219251941013013

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0تطبيقياديان علي حسون شحيت220282052075005

كلية العلوم/جامعة المثنى505.0احيائيفاطمه محمد كاظم شالكة221292042052230

كلية العلوم/جامعة المثنى498.0احيائينايف صباح محمد مصلط222292041007356

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى404.0تطبيقيطارق رزاق سلمان كاظم223292051004071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458.0ادبيجنان داخل جساس سلمان224292022087005

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى384.0احيائيسلوى جواد حمد عبود225292042067030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء477.0تطبيقيرحمان فاضل ذبان عبيس226232051201008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء341.0ادبيحيدر رضا عبد هللا زبالة227122021200049

كلية التربية/جامعة سامراء364.0ادبيمحمود عباس خضير عباس228212021223034

كلية التربية/جامعة سامراء328.0ادبيحوراء عبد الحسن عباس حسين229212022164006

كلية التربية/جامعة سامراء326.0ادبيفاطمة صالح حسين ضيف230182022273022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر355.0احيائيزينب حبيب عليوي مريح231222042153206

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء445.0احيائيمصطفى رضا عبد الزهره نايف232232041002261

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء506.0احيائيسمية فالح حسن جاسم233132042079030

قسم النظم والسيطرة/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى473.0احيائيمها ثامر مصلح محمد234182042243102
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة402.0ادبيأحمد قحطان عدنان جياد235192021104001

كلية التمريض/جامعة تلعفر521.0احيائيمها سالم اهيلس حرج236242042220716

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0احيائيعمر احمد حمد عبد هللا237202041253055

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم428.0احيائيتقى رائد عدنان محمد238122042108014

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم454.0احيائيهاجر خلف كزار شمخي239142042108156

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية500.0احيائياحمد مهند طارق مسلم240172041011021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0تطبيقيمحمد عواد خلف احمد241172051366133

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية343.0احيائيمحمد عامر فخر الدين حسين242202041002030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0احيائيرسول رحمن عبد احمد243212041062019

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0احيائينهى لطيف يونس جرو244232042128077

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0احيائيجيهان حسن هادي عبد المنعم245232042125031

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيحسن احمد هادي موسى246222041035038

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0احيائيتبارك عبود غزاي عبد الساده247242042114062

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0احيائيصابرين مغيطي ياسر غياش248242042102203

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0احيائيمصطفى ضاري ياسين خلف249142041047176

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0احيائيغاليه فرحان تومان لطيف250292042058062

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى398.0تطبيقيجمال هشام فارس هجيج251102051011017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0تطبيقياحمد ابراهيم عبدالكريم عنبر252142051400006

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى423.0تطبيقيحاكم سعيد فلي عفريت253222051307028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ادبيعلي سعد عباس محمود254102021001025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ادبيأيه احمد كامل جاسم255112022089009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى334.0تطبيقيسجاد سعد جبار مهدي256132051006030

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0ادبيمحمد حيدر احمد راجي257252021012162

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0احيائيميمونة قدوري طه عواد258112042078031

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى501.0احيائيسيماء عبدالسالم محمد يحيى259192042262010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى375.0احيائيطيبه نجم عبد محسن260152042055086

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى335.0احيائييقين حميد ناصر جاسم261192042192044

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى355.0احيائيشيماء اسود خماس اسود262212042110068

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى358.0احيائيصبا ابراهيم عبد احمد263192042191087

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ادبيدعاء علي حسن وطاق264212022137007

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0احيائيزهراء سلمان مهلهل حسين265222042095022

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية554.0احيائيروكان غازي سعيد احمد266202041003039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية315.0ادبيحسين عبد الجبار شاكر حسين267162021352032
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