
2021-2020نتائج القبول للدراسة المسائية لذوي شهداء الحشد الشعبي للسنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

  دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

            قسم القبول المركزي

جهة القبولالمعدل النهائيالجنسالفرع الدراسيسنة التخرجاسم الطالبت

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطى67.000ذكرصناعي2019ابو القاسم  جمعه  جاسم  ابراهيم1

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطى66.625انثىتجاري2007هديل مهدي لفته خلف2

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطى76.667انثىتجاري2020زهراء  غالب كاطع شرهان3

قسم تقنيات التمريض-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى59.667ذكراحيائي2020بالل علي هاشم عزيز4

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى70.571ذكراحيائي2019محمود  مهند تركي صالح5

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى65.333ذكراحيائي2020مجتبى قاسم مزراب حسين6

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى77.000ذكراحيائي2020منقذ حسين جاسم حمادي7

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى80.167ذكراحيائي2020مصطفى  محمد  يوسف  خطار8

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى71.667انثىاحيائي2020دنيا ايوب مراد مطو9

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى85.167انثىاحيائي2020بتول صادق عبد االمير عبد الوهاب10

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى62.571انثىعلمي2012براء  جواد كاظم عيدان11

قسم تقنيات التخدير-بغداد باب المعظم/المعهد الطبي-الجامعة التقنية الوسطى61.500ذكراحيائي2020علي ناجي فرهود عباس12

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى90.714انثىعلمي2014سرى  نجم عبد عجيل13

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى84.286انثىعلمي2011هبه سلمان عبد االمير صبري14

قسم تقنيات فحص البصر-بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى76.286ذكرعلمي2014ابراهيم عبدالهادي علوان عبدالهادي15

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك-بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى79.500انثىصناعي2020زينب قاسم محسن صالح16

(االجهزة الطبية)قسم تقنيات االلكترونيك-بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى83.571ذكرعلمي2008احمد سلمان عبد االمير صبري17

قسم تقنيات التمريض-بعقوبة/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى73.375انثىاعداديات التمريض2015رنين حيدر خالد جعفر18

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوت/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى75.167ذكراحيائي2020حسن علوان صعيصع محل19

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوت/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى61.714ذكرعلمي2013تحسين حاتم سديره غريب20

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوت/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى64.833انثىاحيائي2020سماره محمد عبد الحسين عبد هللا21

قسم تقنيات صحة المجتمع-الكوت/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الوسطى71.500انثىاحيائي2020نسوم علي عبدالحسين جامل22

قسم تقنيات االلكترونيك-بغداد/معهد التكنلوجيا-الجامعة التقنية الوسطى68.333ذكرصناعي2020عبدالباسط محمد بلي محمد23

قسم تقنيات المحاسبة-بعقوبة/المعهد التقني االداري-الجامعة التقنية الوسطى59.286ذكرادبي2014يوسف  ضياء  كاظم  مهدي24

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبية86.333انثىاحيائي2020بنين عبدالحليم حميد بدر25

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبية86.500ذكراحيائي2020محمد قاسم عبد الرضا موازي26

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبية61.000انثىاحيائي2020فاطمه  صباح مصطفى كشيش27

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبية78.429ذكرعلمي2016علي  عبدهللا  حسن جاسم28

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبية66.375ذكرصناعي2019محمد علي  حسين عباس29

قسم تقنيات صحة المجتمع-البصرة/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية75.667ذكراحيائي2020محمد حسن كاظم معيوف30

قسم تقنيات التمريض-العمارة/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية66.667ذكراحيائي2020زين العابدين ليث حسن عبدهللا31

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الناصرية/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية85.167انثىاحيائي2019هدى خالد خيون فيصل32

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الناصرية/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية85.833ذكراحيائي2020جاسم  عبدالحسين  علي  زنيهر33

قسم تقنيات التمريض-الناصرية/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية67.833ذكراحيائي2020محمود فالح حسن بدر34

قسم تقنيات التمريض-الناصرية/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الجنوبية67.571انثىاحيائي2018شيرين عنيد عباس تويه35

قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداد86.500ذكرصناعي2020الحسن مثنى  هادي  علوش36
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قسم المعلومات واالتصاالت-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداد59.000ذكرتطبيقي2020كرار علي عبد الهادي جبار37

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداد82.167انثىاحيائي2020مسره عادل عباس رجب38

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداد88.167ذكرتطبيقي2020جعفر  سعد  هاشم  مدب39

قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة بغداد65.143انثىعلمي2012تفاني ناجي كاظم خشجوري40

قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة بغداد55.833انثىاحيائي2020رقيه  جاسم حسن  عريبي41

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بغداد81.000انثىاحيائي2020مروه احمد محمود اسماعيل  خليل42

قسم التقنيات االحيائية-كلية العلوم-جامعة بغداد60.667ذكرتطبيقي2020مصعب  عواد عطشان  سطام43

عام-كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد54.333انثىادبي2020مريم مهنه جاسم الزم44

عام-كلية العلوم السياسية-جامعة بغداد68.571انثىادبي1995انصاف قاسم وريور حسين45

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد65.833ذكرتجاري2020منتظر عادل طاهر كاظم46

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد60.167ذكرتجاري2020قيس  طارق  عبد الفتاح  عبدو47

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد59.500ذكرادبي2020مصطفى نشات صاحب فرحان48

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد50.333ذكرادبي2020احمد  رحيم كاظم جالب49

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد70.667ذكرادبي2020سجاد محسن جبار سعيد50

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد74.429انثىتجاري1991عال ناصر  عويد عيسى51

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداد61.571ذكرادبي2015اسماعيل خليل  اسماعيل ناصر52

قسم الفيزياء-ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة بغداد54.000ذكرتطبيقي2020حسين  بدر حسن   احمد53

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد59.500ذكرادبي2020محمد علي نايف عطا هللا54

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد57.500انثىادبي2020ايه علي عبد الهادي جبار55

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد63.833ذكرادبي2020مصطفى مزهر جابر كعيد56

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد62.333ذكرادبي2020حسن جاسم محمد مطلك57

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد64.333ذكرادبي2020حيدر راشد هاشم عبدعلي58

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد74.833ذكرادبي2020مرتضى علي  حسين علوان59

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية-جامعة بغداد59.167انثىادبي2020زهراء سالم كاظم فهد60

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة بغداد58.500انثىادبي2020نوره مندوب عبدالكريم مصطاف61

قسم اللغة االنكليزية-كلية اآلداب-جامعة بغداد54.167ذكرادبي2020عالء حسين مجيد سلطان62

قسم الفلسفة-كلية اآلداب-جامعة بغداد57.333انثىادبي2019زهراء اياد جابر نجم63

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-الجامعة المستنصرية57.500ذكراحيائي2020محمد حرب حسين بندر64

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية73.429ذكرادبي2019صادق  عبد كاظم راضي65

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية59.571ذكرتطبيقي2018مؤمل  حازم  محمد  حسين66

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية55.500انثىادبي2020نوره صالح حسن لفته67

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية55.000ذكرادبي2020صادق ستار رباط راضي68

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية62.667ذكرادبي2020كرار ابراهيم نعمت ميرزا69

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية53.333ذكرادبي2020عبدهللا  صالح جمعه عبد70

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية64.500ذكرادبي2020فهد عماد سكر حمزه71

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية58.167انثىادبي2020سجى عزيز سعدون عزيز72
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عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية63.333ذكرادبي2020ستار رحيم شهيد مجاجر73

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصرية57.500انثىادبي2020زينب عبد الجليل علوان قاسم74

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصرية67.375انثىتجاري2015نور قاسم حسن خلف75

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصرية59.000ذكرتجاري2020مهند  عبدالمحسن ياسين  مطرود76

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصرية58.875انثىتجاري2017نوره رياض عبد هللا عباس77

قسم االعالم-كلية اآلداب-الجامعة المستنصرية55.429ذكرادبي2019علي جبار كاظم عكله78

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-الجامعة المستنصرية56.750انثىفنون تطبيقية2019نرجس حسن علي فرج79

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة البصرة58.167انثىتطبيقي2020هدير  صادق جبار عباس80

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرة56.333ذكرتطبيقي2020علي قاسم عوده مهدي81

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البصرة73.333ذكرتطبيقي2020حيدر سالم حيدر عبدالحسين82

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البصرة86.571ذكرعلمي2016محمد كاظم عباس فليح83

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البصرة60.500ذكرتطبيقي2020احمد قاسم  عوده  رسن84

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة البصرة67.667انثىاحيائي2020مالك احمد حسن صكر85

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرة57.500ذكرتطبيقي2020عباس عامر موسى علي86

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرة62.333ذكرتطبيقي2020عبدهللا حميد يعقوب جازع87

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرة76.429انثىعلمي2014هند قاسم صدام كريم88

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرة64.000ذكرتطبيقي2020محمد حسين اجنبيل امهلهل89

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرة77.667انثىتطبيقي2020انوار حميد قاسم حطاب90

قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة البصرة57.667ذكرتطبيقي2020محمد حسن هاشم عبدالحسن91

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرة63.857ذكرتطبيقي2018فائز جليل محمود طنان92

عام-كلية القانون-جامعة البصرة59.667انثىادبي2020 ساره خالد جبار محمد93

عام-كلية القانون-جامعة البصرة70.000انثىادبي2020نضال نعيم لفته شايع94

عام-كلية القانون-جامعة البصرة82.667انثىادبي2020هيفاء هاشم كريم علي95

عام-كلية القانون-جامعة البصرة64.833ذكرتطبيقي2020احسان عبدالحليم حميد بدر96

عام-كلية القانون-جامعة البصرة74.286ذكرعلمي2012ميثم  عبدالحافظ صالح ناصر97

عام-كلية التمريض-جامعة البصرة68.250انثىاعداديات التمريض2013هناء غازي فاضل جاسم98

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة59.667انثىادبي2020فاطمه صباح عناد ثاني99

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة56.571انثىادبي2008هدى صباح عناد ثاني100

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة53.667ذكرادبي2020عباس محمد عاصي حسن101

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة61.286ذكرتطبيقي2018يوسف كاظم جواد صالح102

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة56.333ذكرتجاري2020قاسم  شهاب  راهي تقي103

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة70.125انثىتجاري2019هبه  فاضل  مطر حسين104

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة59.625ذكرتجاري2012حسام عبد المنعم فهد سعيد105

قسم ادارة المشاريع-القرنة/كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرة64.857ذكرادبي2016عبدهللا قاسم  عوده بداي106

قسم الكيمياء-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرة65.571انثىعلمي2013زمن مرتضى ياسر عيسى107

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرة61.333انثىادبي2020ساره طالب  علي كاظم108
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قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرة60.571ذكرادبي2016احمد عبداالمير بدن عرار109

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرة65.667انثىادبي2020كوثر عواد طالب خضير110

قسم اللغة االنكليزية-القرنة/كلية التربية-جامعة البصرة58.143انثىادبي2020فاطمه  ابراهيم  جوني غدير111

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة البصرة54.500انثىاحيائي2020رنده عامر شنيشل مطشر112

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرة62.000انثىتطبيقي2020رانيا عامر شنيشل مطشر113

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة البصرة58.667ذكرادبي2020محمد عبدالواحد عبداالمير لفته114

قسم اللغة العربية-كلية التربية للبنات-جامعة البصرة60.167انثىادبي2020حوراء  احمد حسن صكر115

قسم الترجمة-كلية اآلداب-جامعة البصرة80.286ذكرادبي2005عباس فالح ماضي ديوان116

قسم الترجمة-كلية اآلداب-جامعة البصرة59.500ذكرتطبيقي2020علي جاسم محمد هادي117

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرة79.833انثىفنون تطبيقية2020ميساء سامي حمود درويش118

عام-كلية العلوم السياسية-جامعة الموصل63.286ذكرادبي2017بارق صباح عبدهللا نزال119

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجية65.375ذكرالحاسوب وتقنية المعلومات2017حسين محمد  سعد عباس120

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجية63.833انثىتطبيقي2020رفل عالء علي حياوي121

قسم الليزر-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجية64.833انثىاحيائي2020عهد كاظم جاسم جابر122

قسم تكنولوجيا النفط-هندسة تكنولوجيا النفط-الجامعة التكنولوجية85.286ذكرعلمي2016علي قاسم عباس نهير123

قسم االنشائية-قسم الهندسة المدنية-الجامعة التكنولوجية52.500ذكرتطبيقي2020عباس خضير  عباس رسن124

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجية86.000انثىعلمي2014ايناس حميد شمخي علي125

قسم الطاقة والطاقات المتجددة-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجية61.667انثىاحيائي2020سلسبيل عادل محسن كريدي126

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفة57.167ذكرصناعي2020علي فاضل نوري حمزه127

عام-كلية القانون-جامعة الكوفة52.167ذكرادبي2020فارس حسن مشكور حمود128

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفة76.000ذكراحيائي2020مختار جابر بجاي عبد العباس129

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفة71.750انثىاعداديات التمريض2017ختام عقيل  مدلول محيسن130

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفة62.875انثىاعداديات التمريض2018نورالهدى علي حسين شاهر131

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة62.857ذكرادبي2016علي فاضل محسن كطان132

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة70.167انثىادبي2020امال  هادي  عبد الكاظم  احمد133

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة90.333ذكرتجاري2020وائل  عوده عبد جويعد134

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة60.714ذكرادبي2010محمد  باسم  عباس  حميدي135

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفة60.000ذكرمعاهد السياحة2017ثائر  امير  اسماعيل شناوه136

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة الكوفة70.000ذكرادبي2020حيدر حسن مشكور حمود137

قسم علوم القران-كلية الفقه-جامعة الكوفة59.429انثىاحيائي2018امل حسون وحيد عبدعلي138

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريت61.667ذكرتطبيقي2020عمر  سامي  علوان الطيف139

قسم سيطرة المنظومات النفطية-كلية هندسة العمليات النفطية-جامعة تكريت58.000ذكرعلمي2013حكم سامي علوان  الطيف140

عام-كلية الحقوق-جامعة تكريت58.714ذكرادبي2014وليد علي جاسم  محميد141

عام-كلية الحقوق-جامعة تكريت68.571ذكرادبي2014ماجد  حميد  رشيد  خلف142

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي-كلية الزراعة-جامعة تكريت66.333ذكرزراعي2020رياض حاضر عبدهللا جياد143

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريت71.875انثىتجاري2008نورالهدى خورشيد رشيد غني144
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قسم الفيزياء-طوزخورماتو/كلية التربية-جامعة تكريت59.167ذكراحيائي2020كرار كاظم موسى ولي145

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت53.429ذكرادبي2013عليم  علي  صالح  حسين146

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت66.857ذكرادبي2015عباس محمد حسين كلش147

قسم العلوم التربوية والنفسية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت74.143ذكرادبي2011احمد خضر  عزيز  لطيف148

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت67.429ذكرادبي2012مثنى محمود عبدهللا احمد149

قسم االعالم-كلية اآلداب-جامعة تكريت67.000ذكرادبي2004صفاء الدين عبدهللا موسى حسين150

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة القادسية56.500انثىاحيائي2020بتول بشير منزل لفته151

عام-كلية القانون-جامعة القادسية55.857ذكرادبي2020ميثم عقيل كريم حسين152

عام-كلية القانون-جامعة القادسية67.000انثىادبي2006زينب  سليم  جابر  هادي153

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة القادسية61.500ذكرزراعي2020صالح  مهدي لطيف  عباس154

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبار67.571انثىادبي2006اسماء علي  حسين حمد155

قسم الكيمياء-كلية التربية للبنات-جامعة االنبار60.500انثىاحيائي2020سجى خليل عمير مخلف156

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-الجامعة العراقية58.333ذكرادبي2020بارق  هادي عاجل بارود157

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-الجامعة العراقية52.500ذكرادبي2020مصطفى  حسن  عبود  حربي158

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-الجامعة العراقية59.571ذكرادبي1998محمد  مهدي حاتم كياف159

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقية55.429انثىادبي2001سماره حسين عبد احمد160

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة بابل61.833ذكراحيائي2020موسى جمال ابراهيم محمد161

عام-كلية القانون-جامعة بابل68.500ذكرادبي2020حيدر اركان عبدالزهره عبدالحسين162

عام-كلية القانون-جامعة بابل63.857ذكرادبي2014علي عبدالرزاق عبدالمحسن سلمان163

عام-كلية القانون-جامعة بابل63.833ذكرادبي2020حسين  حميد  عمران  حاجم164

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابل65.333انثىتجاري2020حال فيصل عطيه محمد165

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابل54.667انثىتجاري2020وحيده محمد حسين فزع166

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة بابل76.167انثىادبي2020صبى حسين نجم عبد عيسى167

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة ديالى62.833انثىاحيائي2020مريم عزيز عبد خلف168

قسم االتصاالت-كلية الهندسة-جامعة ديالى61.667انثىتطبيقي2020هند جاسم  عباس  عبد169

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالى60.143ذكرادبي2017حسن  هادي حسن عباس170

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالى61.167انثىادبي2020دعاء  علي  حسن  وطاق171

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى58.000انثىادبي2020مها ياسر  عمار عبد172

قسم الجغرافية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى59.429ذكرادبي2018حيدر  حسن  ابراهيم  حسن173

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى51.833ذكراحيائي2020جاسم رعد جاسم  كاظم174

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية األساسية-جامعة ديالى55.000انثىاحيائي2020امنه محجوب خلف حسن175

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة ديالى65.625انثىصناعي2006انتصار  اسماعيل خليل حسن176

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالء58.500ذكرتطبيقي2020عبد هللا  محمد  مزعل  عباس177

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة كربالء71.500ذكرتطبيقي2020ثائر جليل ابراهيم طاهر178

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة كربالء66.833ذكرتطبيقي2020مؤمل لعيبي فريح حسين179

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة كربالء83.286ذكراحيائي2018امير  حبيب خضير راعي180
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عام-كلية القانون-جامعة كربالء57.714ذكرتطبيقي2019مصطفى ناجي عبدالحسن صويح181

عام-كلية القانون-جامعة كربالء65.429ذكرعلمي2013حسين علي خزعل هاشم182

عام-كلية القانون-جامعة كربالء63.667ذكرادبي2020ليث علي خزعل هاشم183

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالء52.000انثىادبي2016زهراء عزيز ناصر حمد184

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قار59.857انثىعلمي2010مروه  عقيل مجيد حسن185

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قار65.286انثىعلمي2014دعاء مهدي نعيمه جابر186

قسم النفط والغاز-كلية الهندسة-جامعة ذي قار58.000ذكرعلمي2003علي عبد شايع ناصر187

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة ذي قار65.000ذكرتطبيقي2020جعفر داخل عبدالعالي دخيل188

عام-كلية القانون-جامعة ذي قار64.667انثىادبي2020صبا مبارك جليل  عظيم189

عام-كلية القانون-جامعة ذي قار67.571انثىادبي2003وفاء مكطوف علي  كسار190

عام-كلية القانون-جامعة ذي قار58.286ذكرادبي2007عالء  حسن عبد جثير191

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قار75.167انثىاحيائي2020امنه فالح حسن بدر192

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قار72.667انثىاحيائي2020ساره  رشيد هاشم محمد193

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قار76.000انثىاحيائي2020مريم هادي شبيب عالوي194

قسم االنتاج النباتي-كلية الزراعة واالهوار-جامعة ذي قار70.833ذكرزراعي2020ثائر  معلى  صالح  فليح195

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قار68.250انثىتجاري2006لمياء  مكطوف  علي  كسار196

قسم الفيزياء-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قار59.000انثىاحيائي2020سجى  جمال  رشك  ورور197

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة ذي قار69.714ذكرتطبيقي2019منتظر  خضر  ريسان  عباس198

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ذي قار58.429انثىادبي2012ورود صبيح بشير خطيب199

قسم علوم القران والتربية االسالمية-الشطرة/كلية التربية للبنات-جامعة ذي قار56.857انثىادبي2013نور عبد الرحمن هاشم زغير200

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك58.286ذكرعلمي2009مازن خلف عبدالرزاق زويد201

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك57.429ذكراحيائي2018اوس وسمي حسن علي202

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك60.667ذكراحيائي2020ليث عبدهللا  دحام محمد203

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك62.667ذكراحيائي2020علي  عبدالواحد  جهاد  وهاب204

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك65.875انثىاعداديات التمريض2018زهراء اسماعيل عباس علي205

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك73.429ذكرعلمي2011مصطفى  بركات عباس  علوان206

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك78.500انثىاحيائي2020ناديه يونس ابراهيم علي207

عام-كلية التمريض-جامعة كركوك64.143ذكرعلمي2013سلمان فرحان احمد عبدالرحمن208

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوك58.000انثىادبي2010نزدار اصغر عبدالكريم رشيد209

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوك54.000ذكرادبي2010محمد  قاسم  عباس  تقي210

عام-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة-جامعة كركوك80.833ذكرتجاري2020وعد  احمد  حسين  احمد211

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسط61.250ذكرصناعي2006حسين كرم حسن راشد212

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم-جامعة واسط63.167ذكراحيائي2020حسن شاكر لفته رهيف213

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسط56.143انثىعلمي2004اساور اياد خضير عباس214

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسط57.429ذكرادبي2012علي محسن مهدي ناصر215

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة واسط60.286انثىادبي2016ايمان جاسم لطيف شريف216
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قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة ميسان68.333ذكرتطبيقي2020ابوالحسن عبدالزهره جاسب كاظم217

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة ميسان92.500ذكرتطبيقي2020مقتدى غانم جاسم خليفه218

قسم النفط-كلية الهندسة-جامعة ميسان71.333ذكرتطبيقي2020سجاد ماجد كعيد فندي219

عام-كلية القانون-جامعة ميسان51.000انثىادبي2020زينه حسن ابراهيم خالطي220

عام-كلية التمريض-جامعة ميسان59.167ذكراحيائي2020محمد مزهر ناصر شذر221

عام-كلية التمريض-جامعة ميسان78.375انثىاعداديات التمريض2019رفل عبداالمير عبدالحسين عبيد222

عام-كلية التمريض-جامعة ميسان65.143ذكراحيائي2017منتظر لطيف اسمر معجل223

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان55.143ذكرادبي2019قاسم فاضل لعيبي شاهر224

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان58.500ذكرتجاري1996علي  حنتاو حنون زغير225

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان58.500انثىتجاري2020سلوى  جميغ سلمان سويلم226

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان64.286ذكرادبي2007مرتضى  حسين  مجيد  كاظم227

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان63.000ذكرتجاري2006مصطفى عزيز جاسم بشيت228

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسان53.000انثىتجاري2020زهراء عباس حسن عبيد229

قسم الرياضيات-كلية التربية-جامعة ميسان56.857انثىتطبيقي2019هناء جعفر سعيد سلمان230

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة ميسان58.000انثىادبي2020فاتن  سالم الزم خليفه231

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية-جامعة ميسان51.167انثىادبي2020مياده فالح حسن جاسم232

قسم علوم الحياة-كلية العلوم-جامعة المثنى63.000انثىتطبيقي2018رغد عامر جبري مجلي233

عام-كلية القانون-جامعة المثنى79.286ذكرادبي2013ميثم عواد جابر عالي234

عام-كلية القانون-جامعة المثنى56.167انثىتطبيقي2020عذراء محسن محمد نيوان235

عام-كلية القانون-جامعة المثنى59.143ذكرعلمي2009رضا  محمد  عبد الرضا  فزاع236

عام-كلية القانون-جامعة المثنى51.500ذكرادبي2020مؤيد  فاضل جعفر عمران237

عام-كلية التمريض-جامعة المثنى70.600ذكراعداديات التمريض1986علوان كاظم علي محيبس238

عام-كلية التمريض-جامعة المثنى58.125ذكراعداديات التمريض2007وسام مهدي جابر فياض239

عام-كلية التمريض-جامعة المثنى64.143ذكرعلمي2009اكرم شريف عبد جبير240

عام-كلية التمريض-جامعة المثنى59.000انثىعلمي2010زهره حسن عبد علي241

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة المثنى78.833ذكرزراعي2020محمد ريسان اليذ صبار242

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنى52.667انثىاحيائي2020بشرى عجه جبار محمد243

قسم الرياضيات-كلية التربية للعلوم الصرفة-جامعة المثنى57.833انثىاحيائي2020بتول فوزي ابوخويط حرجان244

قسم التاريخ-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى58.000انثىاحيائي2020غفران ناصر عجه جبار245

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى55.143ذكرادبي2013عالوي عبادي رهيف طاهر246

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى56.500ذكرادبي2020مقتدى فليح عبد الحسن عباس247

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى55.500انثىادبي2020منار فاضل كريم نعمه248

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى69.167انثىاحيائي2020بنين مالك دايخ لفته249

قسم اللغة االنكليزية-كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة المثنى64.000ذكرادبي2006هشام فاضل كريم نعمه250

قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم التطبيقية-جامعة سامراء69.000ذكرعلمي2015مخلد محمود  عبدهللا احمد251

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سومر76.833ذكرتجاري2020حمزه كتاب شنته حمزه252
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قسم التقانات االحيائية-كلية التقانات االحيائية-جامعة القاسم الخضراء56.000ذكراحيائي2020عالء الدين  علي  لفته  كاظم253

عام-كلية التمريض-جامعة تلعفر72.167انثىاحيائي2020فاطمه  سعود  علي  محمدسعيد254

عام-كلية التمريض-جامعة تلعفر66.000انثىاعداديات التمريض2016نوره  اكرم  حسين  سعد255

عام-كلية التمريض-جامعة تلعفر67.000انثىاعداديات التمريض2020مريم  صالح  حسين  سعد256

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز60.857ذكرتطبيقي2019محمد  عماد محيسن خضير257

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز81.833ذكرتطبيقي2020حيدر فليح  حسن شيال258

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز59.714ذكرعلمي2009مصطفى  كامل صبري علي259

قسم هندسة النفط والغاز-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغاز69.000ذكرتطبيقي2019منتظر كاظم بجاي حميد260

قسم الفيزياء الطبية-كلية العلوم-جامعة الكرخ للعلوم69.667ذكرتطبيقي2020حسن احمد طهمان علي261

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الشمالية65.375ذكرصناعي1999مازن  صاحب  حسان  عباس262

قسم تقنيات المختبرات الطبية-(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي-الجامعة التقنية الشمالية71.667انثىاحيائي2020رقيه فائز جاسم حمودي263

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بابل/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 78.500ذكراحيائي2020رحمن صالح عبيس رحيم264

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بابل/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.571انثىعلمي2016زينب نجم هالل عبيس265

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.167انثىاحيائي2020رؤيا احمد محمد رشيد266

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 75.167ذكراحيائي2020علي اصغر احمد محمد رشيد267

قسم تقنيات المختبرات الطبية-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 68.000انثىاحيائي2020زينب  محمد  خضر  عباس268

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.167ذكراحيائي2020احمد عدنان كاظم كشمر269

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 73.500انثىاحيائي2020صفيه عبد الحسن بريسم مكطوف270

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 91.286ذكرعلمي2012مرتضى حسن عباس محمد271

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 87.333انثىاحيائي2020فاطمه حسون وحيد عبدعلي272

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 90.167انثىاحيائي2020هاجر حسن شمخي جعفر273

قسم تقنيات الصيدلة-الكوفة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 83.333ذكراحيائي2020هادي  مهدي فايز  كاظم274

قسم تقنيات التمريض-القادسية/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 69.667ذكراحيائي2020حبيب  فوين  جابر  رواد275

قسم تقنيات صحة المجتمع-القادسية/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 72.571ذكرعلمي2014عزالدين حميد وناس عبود276

قسم تقنيات التمريض-السماوة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.429ذكرعلمي2012سجاد نوماس محمد حمود277

قسم تقنيات التمريض-السماوة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 61.500ذكراحيائي2020سجاد حميد جبار حسن278

قسم تقنيات التمريض-السماوة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 64.143انثىعلمي1998ميسون حسن عبد علي279

قسم تقنيات صحة المجتمع-السماوة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 84.833انثىاحيائي2020كوثر علوان  كاظم علي280

قسم تقنيات صحة المجتمع-السماوة/المعهد التقني الطبي-جامعة الفرات االوسط  التقنية 76.667انثىاحيائي2020زهراء علوان كاظم علي281

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى83.000ذكراحيائي2020مصطفى  طالب  سكر  عناد282

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى86.833ذكراحيائي2020محمد ميري كريم مدب283

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى89.000انثىاحيائي2020سهام حسين الزم رسن284

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى90.833ذكراحيائي2019مؤمل  حسين عزيز جاسم285

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى89.714انثىاحيائي2019مينا  مقداد  سلمان  مهدي286

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى88.833انثىاحيائي2020اسراء محمد موسى محمد287

قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى87.500انثىاحيائي2020زينه  محمد عبدوش كاظم288
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قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطى88.667انثىاحيائي2020مها اكرم حسين سعد289
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