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عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيمريم صالح حسين برغش1

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيياسمين محمد حسين احمد2

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيفاطمة صالح كاظم نعمة3

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيزينه محمد عدنان حسن4

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيأدريس عدنان محمود علوان5

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيزهراء محمد حسين عيسى6

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيزينب علي محمد صادق7

عام-كلية الصيدلة-جامعة بغدادصيدلةصباحيعذراء هادي كاظم عاشور8

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغدادرسم بالحاسوبصباحينبأ بهاء محمد رضا9

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغدادرسم بالحاسوبصباحيلمياء ضياء سالم عبيد10

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغدادانشاء طرقصباحيعلي حكمت ابراهيم علي11

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة بغدادانشاء طرقصباحيأثمار ثامر سعدون مشري12

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادانشاء طرقصباحيباقر محمد كريم بدر13

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبناء وإنشاءاتصباحيميس نجم عبد الرضا حسين14

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبناء وإنشاءاتصباحيمنتظر سعد فاضل محمد15

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبناء وإنشاءاتصباحيسيف الدين محسن عليوي كاظم16

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعمار حامد نوري حبيب17

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات المساحة/ المساحة صباحيالهام عبد القادر عبداللة سالم18

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادبناء وإنشاءاتصباحيعمر حمد عبيد جاسم19

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة بغدادتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيعلي قاسم محمد علي هداوي20

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادكهرباءصباحيعباس وليد عباس جواد21

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادقوى كهربائيةصباحيكريم ياسين طه ثاني22

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادقوى كهربائيةصباحيفيصل ناصر ابراهيم ناصر23

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادقوى كهربائيةصباحيليث عامر أحمد عزيز24

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيحسن عبدالناصر محمود رشيد25

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادقوى كهربائيةصباحيمنتظر جميل خنجر مورد26
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بغدادالتراسلصباحيسجاد كاظم عذاب حسين27

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادااللكترونيكصباحيسليم بالل سليم شعبان28

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادااللكترونيكصباحيمصطفى امين هويدي عبد29

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادانظمة الهواتف الذكية/التقنيات االلكترونيةصباحياسماء خلف هاشم مهدي30

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات االلكترونيات الجويةصباحيمحمد محسن نعمة مطر31

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحينكتل داود سلمان جبار32

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالشبكات الهاتفيةصباحيحسين علي ستار مجيد33

قسم االلكترونيك واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة بغدادالشبكات الهاتفيةصباحيكرم حسين ياسين خضير34

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات الحاسباتصباحيابراهيم ماهر عبدهللا نجم35

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات الحاسباتصباحينبأ واثق أياد خضير36

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات الحاسباتصباحيسنار عبد األمير علي فيروز37

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات الحاسباتصباحيمرتضى مسلم رزاق عبدهللا38

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات الحاسباتصباحينور عالء كاظم راضي39

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادسياراتصباحيمهند لؤي ناظم صاحب40

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداللحام الغازي والكهربائيصباحيضرغام هشام جاسم خزعل41

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيصهيب علي حربي ابراهيم42

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيموسى زين العابدين مهدي خضير43

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيرسول عبدالكاظم ابراهيم عمران44

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادسياراتصباحيالسجاد عماد كامل خنجر45

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادسياراتصباحياحمد كريم شاكر كزار46

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بغدادتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيصالح حسن مكي رحيم47

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادتشغيل وحدات صناعيةصباحيمنار عادل حامد جاسم48

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالتصفية وتقنية الغازصباحيطه عبد القادر محمد احمد49

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالتصفية وتقنية الغازصباحيفرح حسن صالح الدين حسن50

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالتصفية وتقنية الغازصباحيزهراء فالح حسن نصراللة51

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالسالمة المهنيةصباحيعمر عادل حامد عبيد52
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قسم الموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيزينب حسين ابراهيم محمد53

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة بغدادالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيطيبة ثامر محمد جواد54

قسم الموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة بغدادتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيسلوى محمود زيد عواد55

قسم المساحة-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات المساحة/ المساحة صباحيمحمد عبدالساده حمادي مهنى56

قسم الطب الحياتي-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادأجهزة طبيةصباحيتبارك منقذ عبد الكريم جاسم57

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادتقنيات ميكانيك القدرةصباحيعباس رحيم خضير طاهر58

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمرتضى مجيد حياوي رخيص59

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيبراء رحيم جياد عواد60

قسم الميكاترونكس-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغداداالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمصطفى احمد علي حسين61

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادالتصفية وتقنية الغازصباحيرويدة مهدي فالح حسن62

قسم الكيميائية االحيائية-الخوارزمي-كلية الهندسة-جامعة بغدادتشغيل وحدات صناعيةصباحيمارية رياض عبدالحميد مطر63

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيعلي عبد احمود حمد64

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحينغم جاسم محمد عيسى65

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيحمد عبد احمود حمد66

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيغفران سعدي عبد عبدهللا67

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيالرا غسان صابر علي68

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيسجى رمزي يونس قاسم69

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد اسماعيل فاضل عيسى70

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيدعاء خليل حبيب علي71

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيوئام عباس عبدالهادي حمد72

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيرانية عبدالصحمد جواد مهيدي73

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين سعد ياسين مسير74

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمصطفى مفيد مال هللا حمزة75

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحينورهان مناف حسين محسن76

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيشمس المنتظر غانم عبيس خزي77

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب غازي عزيز جوري78
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قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة بغدادتقنيات انظمة الحاسوبصباحينجالء صادق صالح عبد79

عام-كلية القانون-جامعة بغدادادارة قانونيةصباحيكاظم شعالن علي يوسف80

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيمحمد تقي فراس سلمان عبيد81

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيغدير علي عبد االمير علي82

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيغادة حسام حمزة جاسم83

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيماريا علي حمزة عبود84

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيفاطمة الزهراء عمار زهير حميد85

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيمحمود عراك محمد حمد86

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيرقية حسين عبد الزهرة رهيف87

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحينوره عباس مكنزي مطلك88

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيفاطمة جبار لعيبي حسن89

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحينور الهدى رعد احمد عنفوص90

عام-كلية القانون-جامعة بغدادتقنيات االدارة القانونيةصباحيمروة مؤيد عباس علي91

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادتقنيات التمريض/التمريضصباحيحنان محمد سلمان عالوي92

عام-كلية التمريض-جامعة بغداداالسعاف الفوري/االسعافات االوليةصباحيباقر محمد حسن مفتن93

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادتقنيات التمريض/التمريضصباحيحنين جبار لفته بطيخ94

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادتقنيات التمريض/التمريضصباحيبنين جبار لفته بطيخ95

عام-كلية التمريض-جامعة بغدادتقنيات التمريض/التمريضصباحيزينب ظاهر عبدهللا يصغ96

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيعذراء عبد علي محمد كاظم97

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيهدى طالب عبد الحسن مظلوم98

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيعلي جبار امحيبس خضر99

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيعلياء عمر يوسف ذياب100

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيبشارة محمد مستوفي وادي101

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيمحمد كاظم جبر فيصل102

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيورود كريم حافظ عبد الرضا103

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيكرار وليد خلف مجيد104
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قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيعبد الملك عبد الرحمن حميد داود105

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيزهراء الزم محمد برغي106

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيايات هاشم محمد غالم107

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيريام خضير حمد عبد هللا108

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيهبه رحمن محمد علي109

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيزهراء كاظم خلف سالم110

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادسكرتاريةصباحيكوثر فاضل سعدون ماضي111

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادسكرتاريةصباحيزهراء حامد عباس لفته112

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادسكرتاريةصباحياسماء زياد حميد حسن113

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادسكرتاريةصباحينبأ حيدر صباح ياسين114

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحياساور رياض سفيح حسن115

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيغدير مؤيد جاسم محمد116

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادإدارةصباحيمروة حميد مجيد مخلف117

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيفاطمه جواد كاظم هاشم118

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالبريد والخدمات المصرفيةصباحيمحمد عبدالعباس فاضل عباس119

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيحوراء مكي حسن عبد120

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيفالح كامل جاسم محمد121

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيزينب محسن قاسم مطلك122

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيمروة جاسم محمد جودي123

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيكرار فتحي مهدي ناصر124

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيايمن صباح محمد خليفة125

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيسهى عامر خليف صالح126

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيزينة عدنان خيري عبد الرزاق127

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيحيدر نزار حسين عبيد128

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيسجاد محمد صاحب عبد الكريم129

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيامل كريم عباس علي130
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحياالء عباس مهدي عباس131

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةمسائيهاجر صالح حسن خضير132

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةمسائيياسمين كامل الطيف حسين133

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيمريم مثنى محسن محمد134

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيمروه عمر صالح الدين جمال135

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيسيف الدين لطفي صالح جواد136

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحينبراس دريد خليل شهاب137

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيسجود عالء خضير فجر138

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيحوراء عبدالرحمن بالل فرهود139

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيحوراء طالب كاظم حسين140

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالبريد والخدمات المصرفيةصباحيزينب دحام خلف مهدي141

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيغفران مؤيد عبد الجبار زيدان142

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادتقنيات المحاسبةصباحيمريم لواح صاحب ثويني143

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيضحى محمود وهيب فرج144

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيسرى راضي قاسم راضي145

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيضحى سالم محمد حمدان146

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيهاله وليد كامل احمد147

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمالية والمصرفيةصباحيبالل علي فالح ابراهيم148

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغدادالمالية والمصرفيةصباحيورود رعد هاشم حوشي149

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحيالحسن حيدر عمر احمد150

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحيمحمد صادق قاسم خريبط151

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحينبأ اسعد عبد الرزاق جاسم152

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحيانعام عباس خضير عباس153

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحيجميله عبد الواحد مطر فليح154

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحياالء خضير عباس جعفر155

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء الصحيصباحيمريم عادل كاظم عبد الحسن156
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قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةصباحيلجين خالد علي محمد157

قسم االحصاء-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بغداداالحصاء والمعلوماتيةصباحيمنار محمد قاسم حمد158

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيسرمد عدنان محمود محمد159

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةصباحيبكر ياسين خير هللا ياسين160

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجمسائيعلي عبدالكاظم حسوني حمادي161

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجمسائيمهند شكري سلمان موحي162

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجمسائيزهراء حميد مجيد طالل163

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجمسائيزمن عادل عيدان تمر164

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةمسائيزينب رياض عبد علي165

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيمحمد عبد االمير سعد وادي166

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراج/السينماصباحيحال صفاء غني درب167

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسينما والتلفزيونصباحيلبنى خلف محمد جابر168

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيرنين عصام عبد اللطيف حمودي169

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيمصطفى عباس زين العابدين حسين170

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيمحمد جواد علي هالل171

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيحسين عالء مهدي عبدنور172

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيمحمد مؤيد محمد حسن173

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيمحمد حسن علي حسن174

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجصباحيالحسين جعفر علوان مشعل175

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةمسائيعبدهللا صالح محمد صالح176

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةمسائيمنتظر جبار علي فياض177

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةمسائيكرار حيدر يحيى خزعل178

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالسمعية والمرئيةمسائيعبد الخالق نجم عبد هللا خميس179

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراجمسائيعبد الرحمن عالء الدين عبد عبد180

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيحوراء حسين هادي عبود181

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيطه علي توفيق جاسم182
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قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداخراج/الفنون المسرحيةصباحيداليا طالل هادي اسماعيل183

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةمسائيرغد كاظم محسن كاظم184

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةمسائيزهراء سعد جودة محمد185

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيحسين بهاء علي حسن186

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيمحمد مهدي حسين حسن187

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيوسام عبد الحميد جاسم محمد188

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتمثيل/الفنون المسرحيةمسائيهيثم سلمان كريم عويد189

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنحتصباحياستبرق عبد الرحيم حمود عاكول190

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنحتصباحيمنتظر عماد سالمة سليم191

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيسجاد حسين سالم محسن192

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةمسائيعمر احمد عزيز احمد193

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسممسائيمنتظر يونس حسن مذخور194

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنحتمسائيسيف االمير علي كاظم195

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخزفمسائيسجاد صباح راضي حسن196

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيقاسم محمد محارب محمد197

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحياحمد محسن علي خليل198

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخزفصباحينبأ فؤاد فاروق محمد199

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنحتمسائياسراء ناظم كاظم ذهب200

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيشدن خالد حسين عزيز201

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيالكوثر جاسم محمد العبودي202

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيمصطفى عبدالباسط مصطفى حسن203

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحياحمد عباس فاضل جعفر204

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيحيدر عبدالخالق جميل حسن205

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيحسن هادي جاسم محمد206

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادرسمصباحيابا الفضل عبدالغفار سرحان خضير207

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميمصباحيتبارك عبد الرحمن فرهود خلف208
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قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميمصباحيعلي ناجي كامل محمود209

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميمصباحيهالة عماد عبد جسام210

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيايهاب محمد شابث خنوبة211

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتزيين معماريصباحيهند حاتم عبود حسين212

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتقنيات صناعة المالبسصباحيضحى حيدر كريم حسن213

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيندى محمد محمود خضير214

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيرند جبار عبد جاسم215

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيمصطفى احمد حسن حسون216

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيمسائيحنان جاسم عبد كريم217

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم داخليمسائيهديل جاسم محمد جميل218

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم داخليصباحيزهراء عبد الكريم علي حسين219

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم داخليصباحيصباح بسام صباح بولص220

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيامير عبد الرحمن خميس خلف221

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيصباحيسجاد محمد جبار صفوك222

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيمسائيامير نجاح عبدالنور جمعة223

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم داخليمسائيحيدر حميد عيدان درويش224

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيمسائيسراج حسن عبدالهادي خدد225

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم داخليمسائيعبد الرحمن علي ناصر عبد الرحمن226

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادتصميم طباعيمسائيمناف علي عودة كاظم227

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداداقمشة/تصميم صناعيمسائيكرار عبد فليح حسن228

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالفنون الموسيقيةصباحيهشام محمد حسين جبارة229

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالفنون الموسيقيةمسائيطه حسين عدنان مزبان230

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالفنون الموسيقيةصباحيمريم علي عبد محمد231

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالفنون الموسيقيةصباحيهند فارس محمود محمد232

قسم الفنون الموسيقية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالفنون الموسيقيةصباحياندري فرج نيسان يسي233

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيتقي سمير علي حسين234
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قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيعبدهللا احمد شهاب احمد235

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيعبدهللا شاكر فرحان حمود236

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحينور الزهراء احمد ستار ناجي237

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيمسلم عقيل عبد الصاحب مهدي238

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيحسين عبدالرزاق خلف عبدالرزاق239

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيعلي وليد مزعل ماجد240

قسم الخط والزخرفة-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةمسائيرضوان محمد رضا جواد241

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالنحتصباحيرسول نصير محمد حسين242

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخط والزخرفةصباحيختام وليد رشيد جاسم243

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغدادالخزفصباحيزين العابدين زيد خلف زيدان244

عام-كلية الصيدلة-الجامعة المستنصريةصيدلةصباحيحوراء فاضل فرقد محمد245

قسم العمارة-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةانشاء طرقصباحيجنان حسين علي محمد246

قسم العمارة-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةانشاء طرقصباحيزهراء خليل علي مراد247

قسم المدني-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةانشاء طرقصباحيشيرين اصغر كوثر محمد248

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةالتقنيات االلكترونيةصباحيطيبة طاهر جاسم حسين249

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيمحمود جاسم محمد محمود250

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةااللكترونيكصباحيطارق عدي حميد احمد251

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةااللكترونيكصباحيسجاد حيدر عباس عبد النبي252

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةااللكترونيكصباحيبشار جسام فالح عوض253

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةااللكترونيكصباحيمجد اعز فرج عزيز254

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيطه عمار يونس حسين255

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةمسائيمحب جاسم محمد صالح256

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيهند عامر عبد علي احمد257

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحينضال قاسم محمد جاسم258

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيرسل كهالن عبد االمير علي259

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيموسى جواد علي حسين260
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحياسيا محمد جاسم خضير261

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةقوى كهربائيةصباحيرانيا كسوب عنكود رحيم262

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةسياراتصباحيياسين ماجد خلف محمد علي263

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد جواد كاظم سالم264

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيسحر سعيد سموم محيسن265

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةسياراتصباحيايه يوسف شريدة مسعود266

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-الجامعة المستنصريةتبريد وتكييفصباحيزينب حسين مدلول مراح267

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيعبد هللا فراس توفيق شالل268

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيسيف عبد الستار انور محمد علي269

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيرغد سعد فضيل عبد270

قسم علوم الحاسوب-كلية العلوم-الجامعة المستنصريةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيعال قاسم سوادي حسن271

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةتقنيات االدارة القانونيةمسائيزينب علي محمد راشد272

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةتقنيات االدارة القانونيةمسائيربى احمد طاهر مزبان273

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةتقنيات االدارة القانونيةمسائيبشرى علي هندي عودة274

عام-كلية القانون-الجامعة المستنصريةتقنيات االدارة القانونيةصباحياالء عباس صالح حميد275

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةمسائيكرار عباس مطشر ثكب;276

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيبنين علي عبد عودة277

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيصابرين خالد سالم ابراهيم278

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيعذراء كريم جاسم محمد279

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيفاضل حازم فيصل محمد280

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيايه عبد العليم كامل خليفه281

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيابراهيم عدنان حسين كاظم282

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيسجاد خالد نجم عبد هللا283

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحينور عدنان كريم مزهر284

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيعلي عواد ابراهيم جاسم285

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيشمس تاج دحام دوشي286
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةتقنيات المحاسبةصباحيرقية علي طالب حمزة287

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة المستنصريةالمالية والمصرفيةصباحيزينب ناجح شعالن جابر288

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيعبد الكريم قاسم محمد مخلف289

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيسجى قاسم حميد احمد290

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحينداء سالم دخيل كريمش291

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيسرور صبيح عزيز جبار292

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيزهراء حسين جمعة راضي293

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيامير حيدر خليل علوان294

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيزكية ابراهيم كريم محمد295

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيسحر علي حسين حميد296

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيحوراء يعقوب يوسف نعمه297

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-الجامعة المستنصريةتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيمريم عامر مرزا عبد هللا298

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةتصميمصباحيغادة رائد محمد عبدالوهاب299

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةتصميمصباحيالحسن فاضل عبدالنبي أمين300

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةتصميم طباعيصباحيعبد العزيز رفعت عدنان محمود301

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةالخط والزخرفةصباحيعمار محمد شاكر محمود302

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةتقنيات صناعة المالبسصباحيسؤدد سجاد ابراهيم غني303

قسم التربية الفنية-كلية التربية األساسية-الجامعة المستنصريةرسممسائياسراء عبد الكاظم سعدون علي304

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقصباحيحيدر محمد خزيم حسن305

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقصباحيحنان عبد الحسن ابراهيم علي306

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقصباحيمحمد خلف حميد شمس307

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإدارة الفنادقصباحيايهاب عماد ارحيم سعد308

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيصباحيمصطفى ابراهيم عبد حمادي309

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيصباحينور احمد عبد هللا سلمان310

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيصباحيزينة حسن يوسف سلطان311

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-الجامعة المستنصريةإرشاد سياحيصباحيمريم احمد عباس مهدي312
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عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةصيدلةصباحيفاطمة عماد نصر مجيد313

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةصيدلةصباحيهبة احمد عبد علي314

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةصيدلةصباحيفاطمة مقدام كاظم هاشم315

عام-كلية الصيدلة-جامعة البصرةصيدلةصباحيمشاعل اياد عبد العزيز فيصل316

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةبناء وإنشاءاتصباحيمنتظر اياد طالب جابر317

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةبناء وإنشاءاتصباحينواف نوفل عبد الحميد عبد المعبود318

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةبناء وإنشاءاتصباحيزينب علي حميد صنكور319

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعباس منير داود حميد320

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيمحمد باقر علي عبد هللا لفتة321

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيضحى عالء كامل عبد الهادي322

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةبناء وإنشاءاتمسائيكرار سعود عزيز مرهج323

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة البصرةبناء وإنشاءاتمسائيسيف الدين فرحان عبد الصمد عبود324

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحياسراء وليد ابراهيم صايل325

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحيغصون جاسم كاظم مفتن326

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحيضرغام مؤيد جبار محمد327

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحيعبد هللا كاظم حسين علي328

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةقوى كهربائيةصباحيعلي عادل مزيد كبر329

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحينور عبد هللا محمد يوسف330

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحياالء امجد عبد الحافظ مطشر331

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةصباحيمحمد قاسم مهدي طاهر332

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالتصاالتصباحيأحمد قاسم محمد مهدي333

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةصباحيحسين عبد الشهيد احمد عبد الحسين334

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةصباحيمصطفى جهان مجيد وطن335

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةصباحيزهراء خالد نمر عالوي336

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةصباحيماجد طالب فلس شمالن337

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةصباحينور الهدى حسن جري عبود338

13



2022-2021االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  زارة التعليم العالي والبحث العلمي و

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 قسم الحاسبة االلكترونية

االسمت
نوع 

الدراسة
اسم جهة القبولاسم التخصص

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات الكهربائيةمسائيازهر صالح هادي داود339

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةمسائياحمد عباس سلمان رمام340

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةمسائياحمد حسين علي بجاي341

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة البصرةالتقنيات االلكترونيةمسائيربيع شاكر صدام جابر342

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةسياراتصباحيمحمد غضبان محمد حسين343

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةسياراتصباحيعلي حسين صدام شرامه344

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةسياراتصباحيمحمد قاسم محمد عبود345

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةسياراتصباحيرافد جاسر عبد هللا جاسر346

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكاظم نوفل صبيح محمدعلي347

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيخديجة قاسم عبد االمام عاشور348

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيعلي هشام عبد الرضا دايخ349

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيشياع غالي شياع مجيد350

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيفاطمة سامي رماثي تعبان351

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيزهرة عبد علي جبار سلمان352

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد الباقر حافظ مجيد هاشم353

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيراحيل محمد جاسم محمد354

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيامجد مهند هادي كاظم355

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمجيد عبد المير مجيد عيسى356

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيكاظم محمد نمر عبد الحسين357

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيامجد عدنان مردان جواد358

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيانس عباس حمد موسى359

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيمريم مالك سبتي حسن360

قسم الكيمياوية-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحياحمد يوسف جاسم محمد361

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةتقنيات ميكانيك القدرةصباحيمرتضى عقيل قاسم صالح362

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزينب صفاء تركي رشيد363

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيسجى محمد شنان جحف364
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قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحنين ميثم محمد جاسم365

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيجاسم محمد سمير عبد علي366

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزهراء عبد االمير مال هللا عيدان367

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحينبآ حسن صالح حسن368

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة البصرةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعبد هللا بشير صالح خضير369

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزهراء صادق صاحب صادق370

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحينورالهدى رعد عبدالهادي عبيد371

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزهراء سبتي جمعة عباس372

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب باسم عبد الستار كاظم373

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمريم وليد عبد الجليل ابراهيم374

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيكوثر جاسم فريد شنشول375

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمة مضر ناصر حسين376

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة البصرةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزهراء سلمان عبد الرزاق عيسى377

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيهدى عالء حاجم محسن378

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيزينب حامد جوخان حميد379

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيزمن صالح قاسم جاسم380

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيشيماء يعرب عباس عبد النبي381

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيحوراء اياد راضي سوادي382

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيزهرة خليل ابراهيم ناجي383

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيزهراء رعد جاسم محمد384

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيايات جميل هاشم عبد هللا385

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحيسيد احمد ضياء محمد محسن386

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيلطيفة ابراهيم مزهر يا سين387

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيكرار عبد الرحمن ناصر سالم388

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيمحمد ماهر حمد سعود389

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيعبد هللا باسم عبد الحسين نجم390
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيمريم راضي علي جبر391

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحينورس ارشد سلمان مدور392

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيمرتضى نزار سعيد يوسف393

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيزينب خالد وهيب عجر394

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيمحمد عماد ابراهيم عبد السيد395

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحينور علي قاسم عبيد396

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيبنين مؤيد عبد القادر داخل397

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيتبارك جعفر عبد الجليل مهلهل398

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحييمان جالل فوزي شهاب399

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيحسن علي محمود طالب400

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيحنين محمد عبد القادر جدوع401

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيشيرين علي حسين برهان402

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحياحمد مصطفى عبد الجبار احمد403

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيحنين ميثاق طالب طه404

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيميادة علي شمال صنكور405

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيحيدر عيسى عبد علي راضي406

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائينور الهدى رائد عبد الزهرة تركي407

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيحنان خالد راشد ابراهيم408

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيريم لزام مطر شاهين409

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيمريم جميل صالح عيسى410

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيعلي وليد محي جاسم411

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيصالح سعد صالح احمد412

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحينور منير خضير عباس413

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة محمد احمد ياسين414

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيعبد هللا حمزة احمد عبد هللا415

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيزينب جواد كاظم مرزوق416
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قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةتقنيات المحاسبةمسائيحسن سعد ابو الهيل حسين417

قسم نظم المعلومات االدارية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة البصرةسكرتاريةصباحييقين ياسر خشان سمير418

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالخط والزخرفةصباحيجعفر محمد حبيب علي419

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالنحتصباحيعبدهللا علي عبدهللا عبود420

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةرسمصباحيرسل عمار موسى عبد الحسين421

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالنحتصباحيزينب عبد الرضا فرعون حسين422

قسم الموسيقى-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالفنون الموسيقيةصباحيابراهيم نادر داود سلمان423

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيهدير عباس عبد النبي داغر424

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة البصرةالخط والزخرفةصباحيشذى علي صالح حسين425

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيجواهر زينل محمد يونس426

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيعمر عبدالكريم سليمان عبدالكريم427

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيصفا حازم شهاب احمد428

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيمالك عصام حازم طه429

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيسماء ميسر علي مصطفى430

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيشهد صالح حسن حسين431

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيكرار حسن حسين رجب432

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيعلي اكرم عدنان هاشم433

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيرند عادل سعيد نعمه434

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيكرم محمود احمد سلطان435

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحييوسف مؤيد ذنون يونس436

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحينبأ أزهر احمد يوسف437

عام-كلية الصيدلة-جامعة الموصلصيدلةصباحيآيات حسين احمد عادي438

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الموصلرسم بالحاسوبصباحيحنان نزار عبدهللا اسماعيل439

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة الموصلرسم بالحاسوبصباحيمنار حسن جيبو علي440

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلرسم بالحاسوبصباحيالمقداد علي سعيد سالم441

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الموصلتقنيات المساحة/ المساحة صباحيبيار صباح رشيد أفدل442
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلااللكترونيكصباحيحنان ايفان ابراهيم بهنام443

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلالقياس والسيطرةصباحيعمر احمد عبد القادر محمد444

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلقوى كهربائيةصباحيعبير جمال دحام ناصر445

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الموصلقوى كهربائيةصباحيرفاق محمود علي عبيد446

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة الموصلتقنيات الحاسباتصباحيضياء عبد مجيد جاسم447

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة الموصلتقنيات الحاسباتصباحياسماعيل رياض اسماعيل رشيد448

قسم الحاسوب-كلية الهندسة-جامعة الموصلتقنيات الحاسباتصباحيسيف حاتم ذنون محمد449

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلتبريد وتكييفصباحيايوب ابراهيم محمد عباس450

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلسياراتصباحيعبدهللا جمال حسين علي رجب451

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد ابراهيم شيت محمد452

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيبهنام ايفان ابراهيم بهنام453

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الموصلسياراتصباحيمصطفى علي شكري احمد454

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة الموصلالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحينسرين خالد عبدهللا طه455

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة الموصلالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيعبدالرحمن سهيل عبدالجواد احمد456

قسم السدود والموارد المائية-كلية الهندسة-جامعة الموصلالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيكوثر عادل شعبان احمد457

قسم الميكاترونكس-كلية الهندسة-جامعة الموصلسياراتصباحيمصطفى نبيل فتحي جرجيس458

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمصطفى امير سالم ذنون459

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد سعيد يعرب حميد460

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيرضوان مؤيد زكي عبدالرحمن461

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيغفران زياد طارق سعدي462

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيضياء منيب محمد طاهر463

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيعبدالجبار عبدالواحد عبدالجبار شهاب464

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحينور الهدى عزالدين الياس حسين465

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد عمر صالح الوند466

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحيهيثم ثائر محمد الياس467

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الموصلتقنيات انظمة الحاسوبصباحييونس حسن حسين خضر468
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عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيعمر فاروق عادل احمد469

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيابراهيم محمد احمد ابراهيم470

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيصالح غزوان عبدالرحمن حسن471

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيسهاد طارق احمد خليل472

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحينور الهدى احمد ثامر عبدهللا473

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيمصطفى داؤد سالم محمد474

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحينبأ نزار يونس ذنون475

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيصفوان عبدالستار حسن محمد476

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيمحمد صباح خلف دعبول477

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيرسل تحسين اكرم غانم478

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيمسلم حميد مسلم عبدالحميد479

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيعال ياسر محمود عثمان480

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيبسام حسن علي عبدهللا481

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيبيداء مرعي حسن فتحي482

عام-كلية الحقوق-جامعة الموصلتقنيات االدارة القانونيةصباحيايمان شعالن مال هللا محمود483

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيشروق مجيد يونس طعمه484

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيازهار سعدي حسن حجل485

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيمريم اديب عبد االحد اسحق486

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيرواء ذنون يونس جمعة487

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيمريم نشوان مارزينا ابراهيم488

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيانوار سليم علي هصر489

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيبتول داؤد سالم خليل490

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحينور عصام شعيا بابا491

عام-كلية التمريض-جامعة الموصلتقنيات التمريض/التمريضصباحيسرفين تركي اسحق يونو492

عام-كلية الطب البيطري-جامعة الموصلالصحة الحيوانيةصباحيمريم عبدهللا حنا شعيا493

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة والغابات-جامعة الموصلإنتاج حيوانيصباحيساندرا احسان ابراهيم بهنام494
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قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة والغابات-جامعة الموصلإنتاج حيوانيصباحيعماد محمود جمعة هايس495

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة والغابات-جامعة الموصلإنتاج حيوانيصباحيمظفر مزهر حازم راشيد496

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيتاضي اسماعيل محمود عبدهللا497

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيامنة فارس محمد علي498

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيحنين امير غانم عزيز499

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيايمان مروان فتح هللا محمد500

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيرواء صالح محمد محمود501

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيفيروز اسماعيل كني جتو502

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيجيهان احمد محمود عبدالرازق503

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيرغد عمار غانم حسن504

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيلؤي راكان محمد علي خضر505

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحيانهار غسان اديب شريف506

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةصباحينازدار مراد كني جتو507

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةمسائيهديل هاني سالم عمر508

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةمسائيسهى ضيف مخلف الجميلي509

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةمسائيدالل ظافر نجيب احمد510

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةمسائيسلمى محمود عيادة مخلف511

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلسكرتاريةمسائياخالص حازم سمير طه512

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيامل خالد عبد بكر513

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيعبدالهادي يونس جالل سلمان514

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحياسامة محمد يونس عثمان515

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحياحمد علي عدنان عبد516

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيزهراء ميسر هاشم صالح517

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيحمزة عامر حسين علي518

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحييوسف محمد عبدهللا جاسم519

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيمروان كريم حسين عبدهللا520
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيليث عبدالستار محمدعلي حسين521

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحياوس نزار محمد مالو522

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيغفران اياد عبدهللا فتحي523

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيخالد محمد احمد محمدعلي524

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيحذيفة عبدالمنعم حازم عبدهللا525

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيابراهيم محمد ابراهيم محمد526

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحياية نوفل عزيز امين527

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلتقنيات المحاسبةصباحيفادية قيس حنا الياس528

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيمحمد احمد عبدالوهاب خميس529

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الموصلالتقنيات المالية والمصرفيةصباحياسماء جاسم محمد فاضل530

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيرواء سلو خدر اسود531

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيامجد عبداالزل احمد حامد532

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحياسماء صالح صبحي مصطفى533

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيسعيد صالح حسين مصطفى534

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيصفية ياسر خليل احمد535

قسم المعلومات وتقنيات المعرفة-كلية اآلداب-جامعة الموصلتقنيات المعلومات والمكتباتصباحيرغد احمد ابراهيم احمد536

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلتقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيمحمد راكان فتحي حميد537

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلتقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحياسراء صدام محمد عبدالغني538

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلتقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيهيلين خدر سالم درويش539

قسم السياحة-كلية العلوم السياحية-جامعة الموصلتقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيزينب فتحي مجيد حسين540

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلتمثيل/الفنون المسرحيةصباحييوثام عبدهللا نوري الياس541

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة الموصلرسمصباحيزاير وهيب ابلحد خليل542

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيمريم عدنان طالب محمد543

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيرقية اكرم نايف حسن544

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيحسين هيثم مزبان خلف545

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةشبكات كهربائيةصباحيفاطمة فارس هادي كشوش546
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قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةمسائيسجاد سمير كاظم حسين547

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةمسائيبسمة عباس ابراهيم محمد548

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةمسائيعلي احمد طه عبد549

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيحسن محمد حسن لعيبي550

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةكهرباءصباحيرضا عمران شرهان وداعه551

قسم الكهرباء-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيعبير صدام غضبان علوان552

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيمحمد عبد الكريم عناد حسن553

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيسجى شاكر كاظم زغير554

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيبراق ايهاب كاظم داود555

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكمسائيحيدر محمد عباس حسوني556

قسم االلكترونيك-الهندسة الكهربائية-الجامعة التكنولوجيةتقنيات االلكترونيات الجويةمسائياحمد حسن هاتم عباس557

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجيةالميكاترونكس/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيتبارك اثير سعد ريحان558

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجيةالميكاترونكس/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيوائل صالح حسن حسين559

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجيةسياراتصباحينبأ مازن عبد الرحيم وهيب560

قسم الميكاترونكس واالنسان االلي-هندسة السيطرة والنظم-الجامعة التكنولوجيةالقدرة والتكييفصباحيعبدالعزيز باسم عدنان حمد561

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةتبريد وتكييفصباحيعبد الرحمن محمد فاضل درويش562

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيشمس سالم فاضل لطيف563

قسم الميكانيك العام-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةسياراتصباحياحمد صالح عواد كريدي564

قسم ميكانيك محطات القدرة-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي عبد الزهرة دواي مونس565

قسم التكييف والتجميد-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةسياراتصباحيمريم حسين جاسم حسن566

قسم السيارات-الهندسة الميكانيكية-الجامعة التكنولوجيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيانس مالك عبد الحميد بادي567

قسم هندسة العمليات الكيمياوية-الهندسة الكيميائية-الجامعة التكنولوجيةتشغيل وحدات صناعيةصباحيمريم سمير جواد خليفة568

قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيحسين ناظم فاضل صالح569

قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيهوازن عبد الرضا كريم محمد570

قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكصباحيزينب قاسم سالم شاكر571

قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةتقنيات االلكترونيات الجويةصباحياحمد سلمان ادريس مطر572
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قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةااللكترونيكمسائيشيالن رياض حقي خليل573

قسم االلكترونيات البصرية-هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية-الجامعة التكنولوجيةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيامير حازم جبار كزار574

قسم المواد العام-هندسة المواد-الجامعة التكنولوجيةسياراتصباحيايه ظاهر طالب علي575

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية-هندسة المواد-الجامعة التكنولوجيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي حسين كاظم منون576

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية-هندسة المواد-الجامعة التكنولوجيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيغيث علي وحيد غزيوي577

قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية-هندسة المواد-الجامعة التكنولوجيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد جابر عبد الحمزة علي578

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةكهرباءصباحينور جمال ناجي عبد علي579

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيعبدهللا ثامر خلف عذيب580

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةالتقنيات الكهربائيةصباحيحسين عالء سند عودة581

قسم نظم االتصاالت الالسلكية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحينور صدام نعمت حكمت582

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةكهرباءصباحيفاطمة اسعد عبد عبد الحسين583

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةكهرباءصباحيسلوان اركان حسين موسى584

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةالبداالتصباحيمريم صفاء محمد علي585

قسم نظم االتصاالت الضوئية-هندسة االتصاالت-الجامعة التكنولوجيةالبداالتصباحيعلي نجاة طه حيدر586

قسم العمارة-هندسة العمارة-الجامعة التكنولوجيةرسم بالحاسوبصباحيتبارك عامر صاحب مصبح587

قسم المياه والمنشآت الهيدروليكية-قسم الهندسة المدنية-الجامعة التكنولوجيةالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيعبدالرزاق عماد عبدالرزاق محمد588

قسم المياه والمنشآت الهيدروليكية-قسم الهندسة المدنية-الجامعة التكنولوجيةتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيكوثر قاسم غالي خلف589

قسم الجيوماتيك-قسم الهندسة المدنية-الجامعة التكنولوجيةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيدانيه عبد االمير حميد عبد االمير590

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةكهرباءصباحيمحمد قيس زيدان ناصر591

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةصباحيمحمود هيثم حسين عبد هللا592

قسم الهندسة الكهروميكانيكية-هندسة الكهروميكانيك-الجامعة التكنولوجيةالبداالتصباحياسراء عبدالكريم عبدالرضا عبدالكريم593

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيزينب علي مدلول عبود594

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيهدى فاضل حمزة عبيد595

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحياحمد نعمة حمد حسين596

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيرقية جعفر حسن حداد597

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيمصطفى عبد الكريم عبد هللا محمود598
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عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيزهراء خطار جبار حسين599

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحينور شاكر جبار ساجت600

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيسكينة فاضل مسلم جاسم601

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيبتول عبد العباس ذياب حيدر602

عام-كلية الصيدلة-جامعة الكوفةصيدلةصباحيرقية حسين علي مطلب603

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الكوفةانشاء طرقصباحيزينب منذر نعمان شاهين604

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة الكوفةانشاء طرقصباحيحسين نصير عدنان زبالة605

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةقوى كهربائيةصباحيمحمد فاضل عباس خلف606

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةقوى كهربائيةصباحيطاهر عبد جبر حاشوش607

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةشبكات كهربائيةصباحيشفاء جاسم ضهد دويشر608

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةشبكات كهربائيةصباحينورالهدى احمد ثامر ناصر609

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةشبكات كهربائيةصباحيحسين رحيم موسى علي610

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةكهرباءصباحيسجى عبد الحسين مجبل بريس611

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة الكوفةكهرباءصباحيحيدر عباس صخير حسين612

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالتقنيات االلكترونيةصباحيحسين ريسان حيال عبد علي613

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةااللكترونيكصباحيسجاد سليم عبد علي كريم614

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةااللكترونيكصباحيأحمد علي محسن جبار615

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةااللكترونيكصباحيزهراء ناصر مجيد جبار616

قسم االلكترون واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة الكوفةااللكترونيكصباحيمحمد يوسف عطية عبد نور617

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةسياراتصباحيعادل عبد العزيز عبود بريسم618

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةتبريد وتكييفصباحيكرار عبد الكريم علي موسى619

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيأمير رضا ابراهيم رمضان620

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفرح حبيب ظاهر حبيب621

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةسياراتصباحيسجاد محمد جليل شهيد622

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةسياراتصباحيزين العابدين فارس يحيى623

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةسياراتصباحيبنين طالب سعيد حران624
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد سعد اسود عناد625

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالميكانيكصباحيزهراء عالء الدين هاشم626

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة الكوفةالميكانيكصباحيرقية ماجد فيصل حسون627

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة الكوفةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياسراء حميد فهد عبد628

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة الكوفةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزينب عبد االمير هاشم محمد629

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيبتول هاتف جادر حسين630

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزهراء نعمة موسى درويش631

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة الكوفةتقنيات انظمة الحاسوبصباحيكوثر عادل عبد النبي مجيد632

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيرواء فهد جبوري محمد633

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيضحى أحمد خيون عبيد634

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيبنين صغير داخل حجل635

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيرسل نبيل عبد الباري طاهر636

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيميسم باسم عبد الزهرة عباس637

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيشروق حاكم عبد الزهرة محسن638

عام-كلية القانون-جامعة الكوفةادارة قانونيةصباحيمروة رياض أمان حسين639

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةتقنيات التمريض/التمريضصباحيصابرين عباس طاهر عطية640

عام-كلية التمريض-جامعة الكوفةتقنيات التمريض/التمريضصباحيزينب احمد شاكر ابراهيم641

قسم وقاية النبات-كلية الزراعة-جامعة الكوفةإنتاج نباتيصباحياحمد واثق مهدي حميد642

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة الكوفةإنتاج حيوانيصباحيأزل عادل رهيف حسن643

قسم البستنة-كلية الزراعة-جامعة الكوفةإنتاج نباتيصباحيمحمد جندي حسين عباس644

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة علي عباس صاحب645

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيزهراء فائز نشمي غضبان646

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيبشار مهدي باقر عبد الرسول647

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيزينب حسن شاكر صاحب648

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيمرتضى حيدر هادي محمد649

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحياخالص عبد هللا جامل عذيف650
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيأحمد رحيم خضر نمل651

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحياية سيد ابراهيم علي652

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيبتول أحمد تقي كاظم653

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيتمارة رسول جبار حسون654

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيغدير عبد الكريم حمزة مهدي655

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيشهد ناظم تركي فهد656

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةتقنيات المحاسبةصباحيمؤمل عذاب كاظم طعيمه657

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةإرشاد سياحيصباحيهدير عبدالرضا حنون رهو658

قسم السياحة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الكوفةإدارة الفنادقصباحيعباس علي محمد ابراهيم659

قسم التربية الفنية-كلية التربية-جامعة الكوفةرسمصباحيشمس علي عبدالعزيز حسين660

قسم التربية الفنية-كلية التربية-جامعة الكوفةالخط والزخرفةصباحيبشائر حسن سعد حساني661

قسم التربية الفنية-كلية التربية-جامعة الكوفةالنحتصباحيعلي عبداالمير حزام عبدنور662

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتقنيات المساحة/ المساحة صباحياحمد حسن بكر عبيد663

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتقنيات المساحة/ المساحة صباحيسمية عبدالباسط حمه صالح664

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتانشاء طرقصباحيعلي عبدالكريم خضر احمد665

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتبناء وإنشاءاتصباحيوليد جليل اسماعيل علي666

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتبناء وإنشاءاتصباحيوردة محمد شهاب حميد667

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريترسم بالحاسوبصباحيدنيا جالل محمد صالح محي الدين668

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيعبدهللا هاشم حسين الزوبع669

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيمحمد احمد ياس صالح670

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيسفانة احمد شحاذه خلف671

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحيعبدالرحمن حسن احمد حميد672

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتالتقنيات االلكترونيةصباحياحمد فرج محمد حرز673

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتالتقنيات االلكترونيةصباحيلينا ياسر خضير ظاهر674

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتالتقنيات االلكترونيةصباحيهيثم قصي جارو مصلح675

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتالتقنيات االلكترونيةصباحيزمن خليل رفعات عبدهللا676
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعثمان عفان عثمان محمد677

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيحوراء عباس احمد جمعه678

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحينبأ عباس ساقي رشيد679

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعلى جاسم محمد مجول680

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيمحمود احمد خورشيد محي الدين681

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيمحمد حسين نورالدين غفور682

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعبدالباري فليح ياسين عبدالرحمن683

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعبدالملك احمد مرشد حمري684

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتتبريد وتكييفصباحيعمار صبحي محمد راوي685

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحسام اسامة نده علي686

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتالميكانيكصباحيعبدالناصر جمال عواد عيسى687

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتالميكانيكصباحيمحمد حميد حسين احمد688

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتالميكانيكصباحيفيحاء خالد مصطفى محمد689

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتالميكانيكصباحيمالك مصلح فهد مناور690

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة تكريتالميكانيكصباحيمصطفى ماهر غانم حسين691

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةصباحيمحمد شمس الدين صالح ابالحات692

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةصباحياعزاز غانم سالم احمد693

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةصباحيحارث شاكر عزيز مصطفى694

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةصباحينور زياد حياوي قاسم695

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتتشغيل وحدات صناعيةصباحيهبه عامر محمود عبد696

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيعالء محمد سامي عبدالرزاق697

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيمحمد شامل محمد صالح698

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيعمر نوفل قاسم يحيى699

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيمها محمد خليل ابراهيم700

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيعذراء ثامر عبدهللا مصطفى701

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيايناس عبد الخالق عبدالقادر طه702
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قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيمحمد خلف حسن حسين703

قسم الكيمياوي-كلية الهندسة-جامعة تكريتصناعات كيمياويةصباحيبسمة محمد حمدون حامد704

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعلي حسن احمد قنبر705

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحيعزيز نجات حسين عزيز706

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة-جامعة تكريتقوى كهربائيةصباحييوسف شاهين جليل عثمان707

قسم الكهربائية-الشرقاط/كلية الهندسة-جامعة تكريتااللكترونيكصباحيعذراء محمد عمر شكور708

قسم الميكانيكية-الشرقاط/كلية الهندسة-جامعة تكريتاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي عبدالهادي حسن مجيد709

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحيساره حسين محمد يحيى710

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحيوفاء عبدالجبار عبدالعزيز طابور711

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحيآمنه عبدالستار عسكر مصري712

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحيعمر خالد عبدالرحمن علي713

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحينهله عويد ابراهيم محمد714

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحينجالء بشار شاكر محمود715

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة تكريتتقنيات انظمة الحاسوبصباحينور جمال سطام هلوش716

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتسكرتاريةصباحيرامي عباس جاسم محمد717

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتإدارةصباحيرانيه جعفر ضياء صاحب718

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيتبارك منيب خالد مصطفى719

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيايالف برهان نصرت ولي720

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيختام جمعة حسن سليم721

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمصطفى قاسم رشاد وجيه722

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيرسل علي حسن عويد723

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيصبا مازن اسماعيل طه724

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة ياسين محمد عبدالقادر725

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيحارث عبدالهادي كاظم خلف726

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيياسين احمد خليل عبدالرحمن727

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيامنه صفاء منير جاسم728
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمحمد احمد عطيه احميد729

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيهيثم مجيد حامد محمود730

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحياسراء اسماعيل حميد حمد731

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيايه احمد تايه جارهللا732

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةمسائييوسف شهاب احمد محمد733

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمروة زياد خلف صالح734

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمهدية زياد خلف صالح735

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمريم همام احمد شوقي كمال736

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيسهى طالب اجياد عمران737

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمريم غالب علي جبل738

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيجواهر محمد عبدالوهاب جاد739

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمرتضى ابراهيم محيسن فليح740

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحينهى عمار سامر حميد741

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيشيرين مهنه مطلق خضر742

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحييقين عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالرحيم743

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحينغم نجيب سعيد زغير744

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة تكريتتقنيات المحاسبةصباحيمحمد احمد رزوقي سمير745

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة القادسيةتقنيات المساحة/ المساحة مسائيهادي مسلم طه علي746

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحياسماعيل عادل عبد شمخي747

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحينور محمد سالم حجم748

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيرسل احمد جبر حسن749

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةتشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيمكارم كاظم كريم مبدر750

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيبهاء جميل عبد الحسين أبو حسنة751

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيقاسم صباح عبيد راشد752

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة القادسيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيامير عودة كاظم علي753

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة القادسيةاللحام الغازي والكهربائيصباحيمصطفى محمد رمضان عباس754
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قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة القادسيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياسراء محمد عبد وهد755

قسم االنتاج الحيواني-كلية الزراعة-جامعة القادسيةإنتاج حيوانيصباحيمؤمل خالد عباس أحمد756

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيزيد ماجد محمود شاكر757

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيزهراء صالح عزيز حسين758

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيسيف سعد رضيو مراد759

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة عباس ستار شاكر760

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيسارة وناس سالم حسن761

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيعلي كريم فالح حمزة762

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيرانيا بالسم كاظم كريم763

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيحوراء عدنان عواد عناد764

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيبدور فاضل صبار عواد765

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحياديان حمزة هادي هاشم766

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة شاكر وحيد بعيوي767

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة القادسيةتقنيات المحاسبةصباحيايناس كريم حويل راضي768

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالخزفصباحيامير عادل منعم مجيد769

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالنحتصباحينور كريم عبد الحسن عاشور770

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةالخط والزخرفةصباحيسجاد احمد هادي حمد771

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةرسمصباحيعال صالح حسن عطيه772

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة القادسيةرسمصباحينوره محمد محسن عبودي773

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارقوى كهربائيةصباحيعبدالعليم ليث راضي حسين774

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارقوى كهربائيةصباحيعبدالقادر احمد عجيل سكران775

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارقوى كهربائيةصباحيعلي رحمن علي عبد776

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارقوى كهربائيةصباحيخالد شاكر حسين جاسم777

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة االنباراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد عادل عوج مانع778

قسم الكيميائية والبتروكيميائية-كلية الهندسة-جامعة االنبارتشغيل وحدات صناعيةصباحيمنى عدنان جبير عبد779

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيوليد باسم شاكر محمود780
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قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيسيف موقف جميل حميد781

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيبكر احمد ثلوج عليوي782

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحياية عمر عبدالرزاق فارس783

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحياثير عبدالستار خضر حمود784

قسم علوم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة االنبارتقنيات انظمة الحاسوبصباحياسراء قاسم فياض علي785

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبارادارة قانونيةصباحياالء ثامر فياض علي786

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبارادارة قانونيةصباحياسماء بديوي شالل رجه787

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبارادارة قانونيةصباحينغم باسم علي جدعان788

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبارادارة قانونيةصباحيايناس محمد حماد طوكان789

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة االنبارادارة قانونيةصباحينمارق زيدان خلف محمود790

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارإدارةصباحيدموع باسم محمد امين791

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارإدارةصباحيساجده خميس حسين دايح792

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارإدارةصباحياحمد كريم فاضل داوود793

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارإدارةصباحيمريم حسن مخلف مطلك794

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارإدارةصباحيطيبة ستار حميد شهاب795

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارتقنيات المحاسبةصباحينبأ رزوق مزبان علي796

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارتقنيات المحاسبةصباحيزينب مظهر درع لوز797

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة االنبارتقنيات المحاسبةصباحيضحى عزيز عناد عبيد798

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةكهرباءصباحيمحمد عماد حمود محمد799

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةالتقنيات الكهربائيةصباحييهاب ضياء موسى ثامر800

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةالتقنيات الكهربائيةصباحيغدير عبد هللا سلمان داود801

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةالتقنيات الكهربائيةصباحيعلي عبد هللا عودة يوسف802

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةقوى كهربائيةصباحيحسين محمد علي يحيى علي803

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةقوى كهربائيةصباحيطه علي طه خضير804

قسم الكهربائية-كلية الهندسة-الجامعة العراقيةقوى كهربائيةصباحيمصطفى كمال كامل حسن805

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةسكرتاريةمسائينجوى فالح بهاءالدين صالح806
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قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقيةالبريد والخدمات المصرفيةصباحيدنيا باسم فيصل عباس807

عام-كلية الصيدلة-جامعة بابلصيدلةصباحيبنين سلمان شاكر كاظم808

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالتقنيات االلكترونيةصباحيطيف غازي عزيز جميل809

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالتقنيات االلكترونيةصباحينور مثنى عبد السالم خضير810

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالتقنيات االلكترونيةصباحيغدير عبد الزهرة حسين علي811

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلقوى كهربائيةصباحياحمد واضح محمد سعيد812

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة بابلالتقنيات الكهربائيةصباحياحمد زهير عبد الجليل صالح813

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة بابلاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد عدنان عبود سلطان814

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيزهراء علي حسين مخيف815

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيزينب جواد محمد علي شاكر816

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيختام رحيم عليوي محمد817

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيحسنين ثامر حسن كاظم818

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحياسراء حسين محمد ادريس819

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيقيصر فالح حسين خضير820

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيكرار هيثم جليل داود821

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيحنين عيسى حميد ضاحي822

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحياحمد خزعل عباس سعدون823

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة علي قاسم علوان824

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة بابلالمالية والمصرفيةصباحينور عامر كرم كاظم825

قسم الفنون المسرحية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتمثيل/الفنون المسرحيةصباحيمحمد علي محمد نعمة826

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلرسمصباحيمرتضى منصور جابر جاسم827

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلرسمصباحينورالهدى سمير صادق جعفر828

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلرسمصباحيحسن حمزة عبيد ناصح829

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالخط والزخرفةصباحيمسلم تحسين علوان ناموس830

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلالخط والزخرفةصباحيعلي نسيم رحيم كريم831

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتصميم طباعيصباحيهاشم جليل هاشم حسن832
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قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتصميم طباعيصباحيحسين جاسم محمد جاسم833

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتصميم طباعيصباحيندى ادريس عريبي نعمة834

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتصميم طباعيصباحيرقية حيدر صبحي نعمة835

قسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بابلتصميم طباعيصباحيعلي رشاد عبد فدعوس836

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيفرح قحطان خلف علي837

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيسارة جاسم نصيف جاسم838

قسم االلكترونية واالتصاالت-كلية الهندسة-جامعة النهرينتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيكرار حيدر عبدعلي محمد839

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينتقنيات ميكانيك القدرةصباحيحسين عرفان عبد خضير840

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينتقنيات ميكانيك القدرةصباحيبيداء عباس زغير عليوي841

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة النهرينالقدرة والتكييفصباحيالحسين علي جبار حسين842

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة النهرينتقنيات انظمة الحاسوبصباحيدره حسين علي خلف843

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينتقنيات المحاسبةصباحيزهراء احمد جبار جايد844

قسم الرقابة المحاسبية والمالية-كلية اقتصاديات االعمال-جامعة النهرينتقنيات المحاسبةصباحيمحمد خالد مظلوم شحاذة845

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىتقنيات المساحة/ المساحة صباحيرحاب سعد سعدون احمد846

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىتقنيات المساحة/ المساحة صباحياسراء غانم عبد الزهرة حمد847

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ديالىتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعلي محمد مجيد رشيد848

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىقوى كهربائيةصباحينورهان عبد هللا مجيد ياسين849

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىقوى كهربائيةصباحياسماء رشيد حميد مجيد850

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىقوى كهربائيةصباحيمحمد قاسم علي حسن851

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىقوى كهربائيةصباحيسرى كاظم كريم عيدان852

قسم القدرة والمكائن الكهربائية-كلية الهندسة-جامعة ديالىقوى كهربائيةصباحيرقيه رباح مطلك كاظم853

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد سمير عبد الحسين طاهر854

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحييسرى ماهر اسماعيل ابراهيم855

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىسياراتصباحيميادة عادل احمد سلطان856

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىسياراتصباحيحسين عبد الستار حسين محمد857

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ديالىسياراتصباحيصفاء فاضل محمد علي858
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قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمهيمن عبد علي عبد الجليل859

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد احمد عزيز عبد هللا860

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحينورة حميد كاظم فليح861

قسم المواد-كلية الهندسة-جامعة ديالىسياراتصباحيتغريد عباس علي حجم862

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد مصطفى عبد الخالق صالح863

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمود غسان محمود علي864

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحياكرم عبد الستار كريم جاسم865

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيسجى حيدر علي خضير866

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمنال نصير كامل شهاب867

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيناجي مؤيد ناجي عبد868

قسم الحاسوب-كلية العلوم-جامعة ديالىتقنيات انظمة الحاسوبصباحيرؤى سهم فاضل طعمه869

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىتقنيات المحاسبةصباحيساره سلمان علوان ناصر870

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىتقنيات المحاسبةصباحيزينب حاتم محمود جاسم871

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىتقنيات المحاسبةصباحيزهراء عدنان عبد الكريم جاني872

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىتقنيات المحاسبةصباحينور شوكت حاتم محيسن873

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ديالىتقنيات المحاسبةصباحيدانيال مجيد حميد عباس874

قسم الفنون السينمائية والتلفزيونية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىاخراجصباحيخنساء ثاير محسن ابراهيم875

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىرسمصباحيعلي طلعت كامل شهاب876

قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىرسمصباحيريان رباح ابراهيم سبع877

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىرسمصباحيرقية علي جاسم محمد878

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىالخط والزخرفةصباحيتبارك محمد علي حيدر879

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىالخط والزخرفةصباحيايه مصطفى احمد كاظم880

قسم التربية الفنية-كلية الفنون الجميلة-جامعة ديالىالخط والزخرفةصباحيحسن علي حسن علي881

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءصيدلةصباحيعباس سالم كاظم الزم882

عام-كلية الصيدلة-جامعة كربالءصيدلةصباحياحمد حيدر حسون جبر883

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة كربالءبناء وإنشاءاتصباحيموسى احمد محمد عادل884
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قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كربالءالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيفرقان عبد علي عباس ناصر885

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالتقنيات االلكترونيةصباحيعقيل امجد ناصر هاشم886

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءقوى كهربائيةصباحيصفا مهدي عباس جواد887

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكهرباءصباحيافياء خليل خير هللا مزيد888

قسم الكهرباء وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءكهرباءصباحيعلياء شحات كصوع مادار889

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءتقنيات ميكانيك القدرةصباحيقاسم ميثم شمسون حسين890

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءسياراتصباحيمحمد قحطان مشهد فرحان891

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالميكانيكصباحيعلي حمد هللا مجيد جابر892

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كربالءالميكانيكصباحيعبد هللا عقيل عبد هللا غياض893

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءإدارةصباحيحنين سالم حسين عبيد894

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءتقنيات المحاسبةصباحياية حسين ناصر عبدهللا895

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءتقنيات المحاسبةصباحيزهراء حسن عبيد عذيب896

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءتقنيات المحاسبةصباحيحوراء فرهود ستار جاسم897

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالمالية والمصرفيةصباحيايمان عامر عبد االمير ظاهر898

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالمالية والمصرفيةصباحيزينة فاضل يونس واوي899

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كربالءالمالية والمصرفيةصباحيطيبة احمد يونس واوي900

عام-كلية الصيدلة-جامعة ذي قارصيدلةصباحيفاطمة كاظم كامل مزبان901

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قار(التقنيات المدنية)مدني صباحيسجاد علي ياسين ناهي902

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قار(التقنيات المدنية)مدني صباحيمصطفى جبار عبيد عربي903

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قار(التقنيات المدنية)مدني صباحيبنين طالب راضي بنوان904

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة ذي قارالري والبزل/ تقنيات الموارد المائية صباحيفاطمة عباس نوري يدام905

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحيبدر احمد قاسم بندر906

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحيطه علي حسن علي907

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحيمهند جواد عبدالرزاق خضير908

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحيسجاد خضير عباس عبد909

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحيزهراء نجم عبد جاسم910
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قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارشبكات كهربائيةصباحيمحمد رياض نعيم غالي911

قسم الكهربائية وااللكترونية-كلية الهندسة-جامعة ذي قارقوى كهربائيةصباحياسماء حسام عبداالمير عزيز912

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد خالد عبدالعالي محمد913

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمنتظر سالم زويد داود914

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكرار حسين هادي يوسف915

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيجعفر علي جبار عبدالسادة916

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قاراالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيرويده رسول ياسين عودة917

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارسياراتصباحياحمد عصام محمد رشيد918

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة ذي قارسياراتصباحيسميه جبار جعفر بجاي919

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب ارشد شهاب خيون920

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيتبارك يعقوب رزاق داخل921

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين هادي صالح مهيجر922

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب والرياضيات-جامعة ذي قارتقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين راضي عرار دويح923

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارادارة قانونيةصباحيتقى محمد علي يوسف924

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارادارة قانونيةصباحيعبير شاكر رويس مناحي925

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارادارة قانونيةصباحيازهر محسن شاكر راضي926

عام-كلية القانون-جامعة ذي قارادارة قانونيةصباحيزينب عبدالحسين عبد والي927

عام-كلية التمريض-جامعة ذي قارصحة مجتمعمسائيحسين يحيى حمزه عباس928

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارإدارةصباحيديانا حميد ياسين تايه929

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارإدارةصباحيامال عبدالهادي عبودي جاسم930

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارتقنيات المحاسبةصباحينورالهدى عبداالمير منادي حمود931

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارتقنيات المحاسبةصباحيحسن ناجي عبد صالح932

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارتقنيات المحاسبةصباحيزينب اياد كاظم عزيز933

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ذي قارتقنيات المحاسبةصباحيوديان باجي صافي جادر934

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحيمريم يلماز قاضل قادر935

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحيأيناس جبار ابراهيم حسين936
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عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحيسندس ازاد عمر امين937

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحيرغد مهند طارق شمر938

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحيابتهاج عماد خليل محمد939

عام-كلية الصيدلة-جامعة كركوكصيدلةصباحينبأ جمال صالح مصطفى940

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكتقنيات المساحة/ المساحة صباحيشيالنة فرهود جبار حميد941

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكتقنيات المساحة/ المساحة صباحياحمد فؤاد شاكر رشيد942

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكتقنيات المساحة/ المساحة صباحيكريم عطاء خزعل جبار943

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكانشاء طرقصباحيعلي حمزة عباس جاسم944

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكانشاء طرقصباحيهناء فاروق فريق مجيد945

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكبناء وإنشاءاتصباحيمحمد عبدالوهاب احمد يابه946

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكرسم بالحاسوبصباحيزينب عدنان باقي حسن947

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة كركوكرسم بالحاسوبصباحيسعد خلف عبد هذال948

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةصباحياحمد غالب علي قادر949

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةصباحيغدير يشار احمد خليل950

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةصباحيعبدالخالق اسو رضا حمه951

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةصباحيايوب عبدهللا محمود عالوي952

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكااللكترونيكصباحياحمد حميد غائب حسن953

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةمسائيمحمد نجدت شكري شيرزاد954

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوكقوى كهربائيةمسائيمحمد يوسف محمود جاسم955

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككهرباءصباحيعبيد رشيد احمد عبدهللا956

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككهرباءصباحيمحمد جمعة صالح محمد957

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة كركوككهرباءصباحياحمد عارف نايف علي958

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكتبريد وتكييفصباحييوسف لؤي شيت صالح959

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكتبريد وتكييفصباحيره وشت عادل نجم محمد960

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكتبريد وتكييفصباحيفاطمة علي محمود كوثر961

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيغزوان محمود عباس محمد962
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قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعبدالرحيم نجم االدين عبدهللا فتاح963

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد علي شكر خضر964

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيعبدهللا عبدالصمد فتح هللا غائب965

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة كركوكسياراتصباحيمحمد احسان علي باقي966

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين عباس مجيد احمد967

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمريم معاذ عبدالحسن احمد968

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمرال وليد محمود كوثر969

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيئاال اسو نريمان فتاح970

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيمالك محمد جليل صالح971

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحيساره قصي بشير محمد972

قسم الحاسوب-كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات-جامعة كركوكتقنيات انظمة الحاسوبصباحينواف فواز حامد عبدهللا973

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيمروة وعد احمد محمد974

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيزينة عبدالحميد عبداالمير غضبان975

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيغيداء عبدهللا ابراهيم عالوي976

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيشهد مؤيد سلمان حمزة977

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيشيماء حاجم حمود محمد978

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيسلمة زياد طارق نعمان979

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيسيماء عبد محمد حسين980

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيعدنان خيرهللا محمد عطية981

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيشيماء شرف الدين جاسم احمد982

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيعالء محمد سويد دلي983

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيمناهل عبدهللا ذهب محمود984

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيعمر صالح خلف عبد985

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيفاطمة ابراهيم حمد شتر986

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحيايمان احمد ياس صالح987

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكادارة قانونيةمسائيمحمد حميد محمد زوراو988
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قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكادارة قانونيةمسائيازهار مجيد عبد محمد989

قسم القانون-كلية القانون والعلوم السياسية-جامعة كركوكتقنيات االدارة القانونيةصباحينور صبحي خلف اخبيب990

قسم البستنة وهندسة الحدائق-كلية الزراعة-جامعة كركوكإنتاج نباتيصباحياحمد حسين علي احمد991

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيعلي هاشم محمد شريف992

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيسحر ساطع اكرم خورشيد993

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيعلي رمزي سالم مطر994

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيمحمد مهدي بهاءالدين عبدهللا995

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيزيد ناعم عواد مطر996

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيايه زين العابدين سمين علي997

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيزهية حسن ابراهيم علي998

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيكرار قاسم مصطفى سمين999

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيسيف سعد غانم عطوان1000

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيدحام ناجي محمد حسن1001

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحيسارة نوزاد مردان محمود1002

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحييوسف خالد قادر حميد1003

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكسكرتاريةصباحينور كمال عبدالملك محمد1004

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتسويقصباحيبابلينا اسحق لوس يوخنا1005

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتسويقصباحيزينه احمد عريان كريم1006

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتسويقصباحيرنده فارس نايف ابراهيم1007

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتسويقصباحيعلي ساجد كريم شولي1008

قسم ادارة االعمال-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتسويقصباحيايه حميد قهرمان قادر1009

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحيوداد فاروق محمد شكور1010

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة جعفر ابراهيم رضا1011

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحيفاطمة جمال خورشيد محي الدين1012

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحينبأ ابراهيم عقيل خضير1013

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحينهايت صفاء الدين نجم الدين عزالدين1014

39



2022-2021االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  زارة التعليم العالي والبحث العلمي و

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

 قسم الحاسبة االلكترونية

االسمت
نوع 

الدراسة
اسم جهة القبولاسم التخصص

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةصباحيحال اسعد حسين رضا1015

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةمسائيسارا رعد محمد امين1016

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة كركوكتقنيات المحاسبةمسائيسنبل محمد صابر عبدالكريم1017

قسم العمارة-كلية الهندسة-جامعة واسطبناء وإنشاءاتصباحيزهراء كامل عبود شلش1018

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعلي ماجد خلف علي1019

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطتقنيات المساحة/ المساحة صباحيزهراء خالد صالح حمد1020

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة واسطبناء وإنشاءاتصباحيمؤمل جواد كاظم عبد1021

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةصباحيعلي رحيم محمد علي1022

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةصباحيزهراء حسين عبد هللا هريس1023

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةصباحيأطياف حسن علي وريوص1024

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةصباحيغفران محسن سلمان عباس1025

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةمسائيمحمد علي عبد الزهرة عبد الحسين1026

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطالتقنيات الكهربائيةمسائيعلي عبد الحسين كطوف عبد1027

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة واسطشبكات كهربائيةصباحيمرتضى عامر كاظم عباس1028

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطسياراتصباحيمصطفى كامل محسن ورجين1029

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطسياراتصباحيحسن كاظم عبد الرضا علوان1030

قسم الميكانيك-كلية الهندسة-جامعة واسطاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزهراء مؤيد كاظم جابر1031

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيحسين منشد منادي عبود1032

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحينور الهدى رحيم محمد علي1033

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيدعاء محمد كفاله سهيل1034

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيزهراء مرتضى سلمان جواد1035

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيزينب علي ثجيل جبر1036

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيتبارك جبار عطا ساهي1037

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيعالء وادي هالل شخير1038

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة واسطتقنيات المحاسبةصباحيغفران عمار كطوف عبدالرزاق1039

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانااللكترونيكصباحيحيدرا احمد مجيد شافي1040
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قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانااللكترونيكصباحياالء رحيم عبد الرضا عبد الخان1041

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانقوى كهربائيةصباحيمحمد سلمان عباس خضير1042

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانقوى كهربائيةصباحيمنتظر كريم مناتي سبهان1043

قسم الكهرباء-كلية الهندسة-جامعة ميسانقوى كهربائيةصباحيمنتظر نعمة رحمة هاشم1044

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميساناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي جعفر يوسف عبد النبي1045

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميساناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحسين علي مجبل مروشن1046

قسم الميكانيكية-كلية الهندسة-جامعة ميساناالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمصطفى صالح علي عبد هللا1047

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة ميسانتقنيات المحاسبةصباحيزهراء جمعة حسين رحيم1048

عام-كلية الصيدلة-جامعة المثنىصيدلةصباحينور الهدى صبحي طلفاح وادي1049

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىبناء وإنشاءاتصباحيفلاير صالح لزام خليوي1050

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىبناء وإنشاءاتصباحينبراس مبارك كاظم نواد1051

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعلي حمود زبيدي ساهي1052

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىتقنيات المساحة/ المساحة صباحيامجد عماد عبد حمزه1053

قسم المدني-كلية الهندسة-جامعة المثنىتقنيات المساحة/ المساحة صباحيزينب سعد عبد الستار عبد الرزاق1054

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة المثنىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيسرى حسن عبد ساجت1055

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة المثنىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيسجاد حسنين عبد الرضا هادي1056

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة المثنىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحياسراء عالوي رزاق حسن1057

قسم االتصاالت وااللكترونيك-كلية الهندسة-جامعة المثنىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيزهراء وليد محميد صالح1058

عام-كلية التمريض-جامعة المثنىتقنيات التمريض/التمريضصباحيهدى كامل حنون خضير1059

عام-كلية التمريض-جامعة المثنىتقنيات التمريض/التمريضصباحيزينب فالح عبد الرزاق حسين1060

عام-كلية التمريض-جامعة المثنىتقنيات التمريض/التمريضمسائيحنان شاكر حمد مكوار1061

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيرحاب جبر هادي حسين1062

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيكرار خضر نعمة كاظم1063

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيحسن حيدر حاتم عبد هللا1064

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيعلياء علي عبد الرضا اسماعيل1065

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيحسام سعيد سوادي سلطان1066
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قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيرسل حسين مظلوم سلطان1067

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيحسن خيري هبل سلوم1068

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحياميرة رسول حمود عالج1069

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيانوار عبد الشهيد مهلهل عبد1070

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيزينب علي مطرود ساجت1071

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيبتول ستار عبد الرزاق جبار1072

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيمريم مسلم فاضل عبوسي1073

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيسجى عبد هللا كريم مذبوب1074

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيعلياء علي حسين طعيمه1075

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيزهراء علي عبد الحسين شرشوح1076

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيحوراء صالح بشير مفتن1077

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيسهام سوادي حمد عويد1078

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيمسار سلمان جالب غالي1079

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيابتهال جمهوري زوير حسين1080

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة المثنىتقنيات المحاسبةصباحيختام صبحي نصيف عواد1081

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سامراءتقنيات المحاسبةصباحيشموس عدنان محمد سهو1082

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سامراءتقنيات المحاسبةصباحياسماء محسن مجبل شكر1083

قسم االقتصاد-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سامراءتقنيات المحاسبةمسائيالحمزة محمد ثابت اسماعيل1084

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة سومرتقنيات المحاسبةصباحيميناء ابراهيم عويد حمد1085

عام-كلية الصيدلة-جامعة نينوىصيدلةصباحيمنار حامد علي حسن1086

عام-كلية الصيدلة-جامعة نينوىصيدلةصباحيقاسم محمد مصطفى سلطان1087

عام-كلية الصيدلة-جامعة نينوىصيدلةصباحيغنيه خالد محمدشيت الياس1088

قسم االلكترونيك-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىااللكترونيكصباحيمحمد مؤيد ناظم رشيد1089

قسم االتصاالت-كلية هندسة االلكترونيات-جامعة نينوىااللكترونيكصباحيمحمود صالح سلطان عواد1090

عام-كلية القانون-جامعة الفلوجةادارة قانونيةصباحيوئام باسل محمد مطلق1091

عام-كلية القانون-جامعة الفلوجةادارة قانونيةصباحيسدير محمد خلف عباس1092
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عام-كلية القانون-جامعة الفلوجةادارة قانونيةصباحيضحى مؤيد ناصر حسين1093

عام-كلية القانون-جامعة الفلوجةادارة قانونيةصباحيداليا محمد جاسم سرحان1094

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةإدارةصباحيصبيحة احمد شهاب حمد1095

قسم االدارة العامة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةإدارةصباحيفاطمة عامر عبيد حسن1096

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةتقنيات المحاسبةصباحيشيخة فالح عناد كريمش1097

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةتقنيات المحاسبةمسائيهشام مصطفى سليمان رزيك1098

قسم العلوم المالية والمصرفية-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الفلوجةتقنيات المحاسبةمسائيمحمد عيدان حسين جلعوط1099

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيهاجر خيرهللا طالب حسين1100

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيعلي حيدر عبد هللا لفتة1101

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيزينب عبد الكاظم عبد شالكة1102

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيرؤى عبد الحسين شلش خيون1103

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيليلى غثيث ناصر عاشور1104

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالسالمة المهنيةصباحيعذراء يعقوب ضوء البيت حماد1105

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازالسالمة المهنيةصباحيسعد ابراهيم حمد محمد1106

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيعباس مازن جبار جخيور1107

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيزينب عبد الحسين مكي جواد1108

قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط-كلية هندسة النفط والغاز-جامعة البصرة للنفط والغازتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيحوراء نعمة عبد الهادي عباس1109

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحيداؤد حكمت داؤد سليمان1110

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحياثير فاضل ابراهيم سمعان1111

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحيميالد بهنام بطرس اسطيفو1112

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحيداليا عامر الياس رزوقي1113

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحيمادلين بهنام شاكر عبدهللا1114

قسم المحاسبة-كلية االدارة واالقتصاد-جامعة الحمدانيةتقنيات المحاسبةصباحيمادلين جرجيس يعقوب حجي1115

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةتحليالت مرضيةصباحيابراهيم خضر زينل داود1116

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةتحليالت مرضيةصباحيعلي حسين فائق عبدالهادي1117

قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المختبرات الطبيةصباحيخديجة جعفر محمد سعيد مسيب1118
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قسم تقنيات المختبرات الطبية-كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المختبرات الطبيةصباحيشيماء عبد الواحد بدو احمد1119

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات الحاسباتصباحياحمد سالم ياسين عكلة1120

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفصباحيعلي حسين علي احمد1121

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفصباحيعمار محمد نور عباس اسماعيل1122

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفصباحيمصطفى محمد نعمت فتحي1123

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحييوسف رضوان محمد نوري احمد1124

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحياحمد يوسف ثامر عزيز1125

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحيعبيدة يوسف طه داؤد1126

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحيعمار ياسر عبد الغني احمد1127

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحيوعدهللا محمد علي ابراهيم1128

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةأجهزة طبيةصباحيرضى عماد محمد شاهين1129

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصباحيفاطمة عبد الوهاب حنو اسماعيل1130

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةالقياس والسيطرةصباحييحيى احمد مامون فاضل1131

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةشبكات كهربائيةصباحيبارق مهند صالح فرج1132

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةشبكات كهربائيةصباحيكرم قاسم جمعة محمود1133

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةشبكات كهربائيةصباحيعبدهللا سالم شيبان حسن1134

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةصباحيأحمد محمود علي حسن1135

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةصباحيفرح ضياء يونس عبدهللا1136

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةصباحيعبدهللا طارق خضر حسين1137

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةقوى كهربائيةمسائيبسام عبد الغفور خليل صالح1138

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةبناء وإنشاءاتصباحيعبدهللا بشير ظاهر ابراهيم1139

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةبناء وإنشاءاتصباحيمحمد سالم احمد مصطفى1140

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات-الموصل/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةبناء وإنشاءاتصباحيصديق لؤي صبحي سرحان1141

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات الحاسباتصباحيسناء عبدهللا رجب شيخ1142

قسم هندسة تقنيات الحاسوب-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات الحاسباتصباحيعيدان عويد علي حسين1143

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفصباحيشهين صباح نوري عطية1144
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمحمد صفوان هشام عبد1145

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيواثق بشير بهنام شابا1146

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيجينه ر اسعد محمد عبدهللا1147

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيساكار علي احمد علي1148

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيرؤيا رضوان خليل عباس1149

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيفاطمة كامل حيدر سليم1150

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيعمر محمد حسن محمد1151

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيعائشة محمد جمعة بخيت1152

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحينور شهاب حمد عران1153

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتشغيل وحدات صناعيةصباحيسرمد عباس عزيز سليمان1154

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصباحيعثمان احمد اكرم حسين1155

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصباحيمحمد حامد خالد داود1156

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصباحيمصطفى فاروق رفيق عزة1157

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةااللكترونيكصباحيدنيا نظام احمد علي1158

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المساحة/ المساحة صباحييوسف احمد حسين عباس1159

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيحسين أحمد عبد حسين1160

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيعبد الرحمن فتحي عبد الهادي سليم1161

قسم هندسة تقنيات المساحة-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتقنيات المساحة/ المساحة صباحيمصطفى جمعة صبري علي1162

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتبريد وتكييفمسائيارام عمر محمد رشيد1163

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيانجي محمد علي محمد1164

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-كركوك/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الشماليةتوليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحياحمد محمد مدحت خورشيد1165

قسم تقنيات االنتاج النباتي-الموصل/ الكلية التقنية الزراعية -الجامعة التقنية الشماليةإنتاج نباتيصباحيقاسم جاسم محمد فاضل1166

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيموج رفعت خضر عبدهللا1167

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيمنال محمود توفيق صالح1168

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيمحمد ثامر أسعد عبود1169

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيحسين حسن ناظم عبدالرحمن1170
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قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيمظفر عالءالدين حمد ابراهيم1171

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيعبدهللا قاسم علوان ابراهيم1172

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيايمان هاشم فاتح قادر1173

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياسن شهاب ايوب عبدهللا1174

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيازين رحيم كريم محمد1175

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةسكرتاريةصباحيعلي محمد عبد محمد1176

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياسعد نجدت مظفر اسعد1177

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيعلي عباس محمد علي1178

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيفاطمة علي موفق عزيز1179

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياية منهل يحيى محمد1180

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيحنان هشيار حسن محمد1181

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيعلي ذنون علي سوادي1182

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيغادة موفق جاسم محمد صالح1183

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيفارس عواد عبد جاسم1184

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيزبيدة محمد عبد الرزاق مصطفى1185

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيموسى عصام حميد علي1186

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيحسين رمضان محمد حسن1187

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيترفة محمود ياسين عبد الرزاق1188

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياالء هاشم نافع حامد1189

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياحمد خيري حسين علي1190

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيسرى اياد عبد المحسن احمد1191

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيفاطمة تحسين عبد القادر عباس1192

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيمريم محمد يوسف عبدهللا1193

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيرحمة بشار احمد ابراهيم1194

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحياسامة حسين علي سليمان1195

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيحميد تحسين كريم عسل1196
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قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيحنان عدنان هاتف علوان1197

قسم تقنيات ادارة االعمال-الموصل/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الشماليةادارة الموادصباحيضحى طالب خضير محمد1198

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةصباحيعلي ياس مسلم حسين1199

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةاالتصاالتصباحيرسل حيدر صاحب صالح1200

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةاالتصاالتصباحيحسن عتاب غضب حرز1201

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكصباحيأمين عالء حسن عبد الرضا1202

قسم هندسة تقنيات االتصاالت-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةااللكترونيكصباحيأمير ابراهيم علي حسن1203

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةتقنيات الطيرانصباحيحاتم كريم مسلم كاظم1204

قسم هندسة تقنيات الطيران-النجف/الكلية التقنية الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةتقنيات الطيرانصباحيمحمد مهدي عاشور رمضان1205

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةصباحيعلي صالح غانم مسلم1206

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةصباحيمرتضى حسين عبد الحمزة محمد1207

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالتقنيات الكهربائيةصباحيعلي حسن قاسم حسن1208

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةالتقنيات الكهربائيةصباحيعلي جاسم محمد علي1209

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةقوى كهربائيةصباحيمحمد عبد الكريم جاسم شداد1210

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة-المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية-جامعة الفرات االوسط التقنيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمهدي حيدر جمال عبد المهدي1211

قسم تقنيات االنتاج الحيواني-المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية-جامعة الفرات االوسط التقنيةإنتاج حيوانيصباحيزهراء عدنان حسن فرمان1212

قسم تقنيات االنتاج النباتي-المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية-جامعة الفرات االوسط التقنيةإنتاج نباتيصباحياوس سامي حميد علي1213

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيكرار حميد ياسين عبدالعزيز1214

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيهدى ناهي هليل عبدهللا1215

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيصفا حيدر عبد الشهيد1216

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيزينب حاكم عبد الحسن كريم1217

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيمريم حيدر جندي عطية1218

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيكوثر صباح رحيم مخيف1219

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيامل باسم ماضي محمد1220

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيمريم علي عبد مذبوب1221

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيزهراء ليث فليح حسن1222
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قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيحوراء حسين عواد يوسف1223

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيبتول حسين قاسم سالم1224

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيزهراء حسون حبيبني سوادي1225

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحياسيل رحيم عذاب جياد1226

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيمصطفى رائد جاسم عذاب1227

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيحيدر علي حسين محمد1228

قسم تقنيات ادارة االعمال-الكوفة/الكلية التقنية االدارية-جامعة الفرات االوسط التقنيةادارة الموادصباحيايات مثنى عبد الكاظم عبد1229

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات المختبرات الطبيةصباحيبشار عمار فرهود ياسين1230

قسم تقنيات المختبرات الطبية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات المختبرات الطبيةصباحيايناس سالم حرش حسين1231

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعصباحيهاجر نشوان ادريس عبد1232

قسم تقنيات صحة المجتمع-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىصحة مجتمعصباحيمريم حامد مجيد نصيف1233

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالعالج الطبيعيصباحيدعاء سعد مطشر بطل1234

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات التأهيل الطبي والعالج الطبيعيصباحيعبد الرحمن فاضل مجيد حميد1235

قسم تقنيات العالج الطبيعي-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات التأهيل الطبي والعالج الطبيعيصباحيحيدر محمود شاكر صالل1236

قسم تقنيات االشعة-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالمعالجة الشعاعية/األشعةصباحيرقية خالد حميد جبر المالك1237

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالتخديرصباحيعبدهللا عمار محمود حديد1238

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالتخديرصباحيشيماء عايد مطر داهش1239

قسم تقنيات التخدير-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىالتخديرصباحياحمد خالد رجب جاسم1240

قسم تقنيات صناعة االسنان-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىصناعة األسنانصباحينضال محمد بخيت طوبان1241

قسم التقنيات البصرية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىفحص البصرصباحيزينب عاجل جياد مطير1242

قسم التقنيات البصرية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىفحص البصرصباحينور محمد عبد الزهرة هادي1243

قسم التقنيات البصرية-بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية-الجامعة التقنية الوسطىفحص البصرصباحيرونق حيدر حسن ابراهيم1244

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات الكهربائيةصباحيحسين مرتضى شاكر حسين1245

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةصباحيعلي احمد عزيز عبد هللا1246

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةصباحيعبد هللا عبد السالم احمد غائب1247

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية-الجامعة التقنية الوسطىقوى كهربائيةصباحيرفل محمد عزيز محسن1248
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسطىسياراتصباحيمصطفى حبيب شالل حمود1249

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسطىتبريد وتكييفصباحيمهدي عبدهللا منهل موسى1250

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى-بغداد/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الوسطىسياراتصباحياحمد هادي احمد علي1251

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيتبارك محمود شاكر موسى1252

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيشهد رفعت شكور محمود1253

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيتمارا خالد جميل خورشيد1254

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيفاطمة أرجومان نجم سعيد1255

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيفاطمة حسين كومه كعيد1256

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيتمارا ابراهيم رشيد جبار1257

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيامنة فاخر محمود محمد1258

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيياسمين ارحيم عباس احمد1259

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحياسماء ماجد عبدالحميد فارس1260

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحياسماء جاسم محمد عباس1261

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزهراء علي محسن مرتضى1262

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيطيبه شاكر عكار حسين1263

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحينور صالح رحمان حسين1264

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزينب علي شابث ثجيل1265

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىإدارةمسائيامجد جاسم جويري محمد1266

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيامير سمير خليل اكبر1267

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعبد الرحمن عالء حسين ناصر1268

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسمية عبد الكريم صالح عباس1269

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيضحى صفاء عبد االمير صالح1270

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيمريم شهاب صالح شهاب1271

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيرؤيا راسم نوري عبد1272

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيفرح عبد الرزاق خليل فرحان1273

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعبد الملك علي فرحان دلف1274
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قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيهبة حسين علي حسين1275

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحياحمد علي خلف حمد1276

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيهبة مزهر محمود خلف1277

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيخديجة صالح خضير عباس1278

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيوالء رحيم مجيد عبد الرحيم1279

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعلي حسين هليل هاني1280

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيياسمين عبد الرحمن محمد مبارك1281

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيوسام عقيل شمران عوده1282

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيبنين حيدر حبيب ربيع1283

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسجاد علي غالب جادر1284

قسم تقنيات ادارة االعمال-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىإدارةمسائيندى عبد الزهرة علي موزان1285

قسم تقنيات المحاسبة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات المالية والمصرفيةصباحينور مصطفى حمادي شهاب1286

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعطاء عامر عويد عبود1287

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيلبنى حامد ناهي صفر1288

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزينة ستار ابراهيم محمد1289

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيالمنتظر محمد عبد الرضا حسين1290

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيمالك عماد علي هاشم1291

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيغفران فاضل عباس عفر1292

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسهى كاظم طعمه هادي1293

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعمر علي عبد الرحمن جاسم1294

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزهراء عبد هللا كسرى عبد هللا1295

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسهاد خليل مسلم زاير1296

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزهراء يعقوب يوسف علي1297

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيتبارك حسن محمود عباس1298

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسارة فاضل صالح علوان1299

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيزهراء فليح حسن حمد1300
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قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيسميه طالب جاسم عبد1301

قسم تقنيات ادارة الجودة الشاملة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىادارة الموادصباحيعالء فضل جدعان كزار1302

قسم تقنيات المعلوماتية-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىاالحصاء الصحيصباحيرانيه خالد يوسف رضا1303

قسم تقنيات المعلوماتية-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىاالحصاء الصحيصباحيرقية حسين طالب حسون1304

قسم تقنيات المعلوماتية-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىاالحصاء والمعلوماتيةصباحيرضا محمود رمضان محمد صالح1305

قسم المصارف والتمويل-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيحسن عدنان سلمان راضي1306

قسم المصارف والتمويل-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات المالية والمصرفيةصباحيايه كاظم علي اسماعيل1307

قسم المصارف والتمويل-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات المالية والمصرفيةمسائيشهد عمار عبد ابراهيم1308

قسم المصارف والتمويل-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىالتقنيات المالية والمصرفيةمسائيامير علي صالح مهدي1309

قسم تقنيات السفر والسياحة-الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الوسطىإرشاد سياحيصباحيسارة كاظم عبد هللا بداي1310

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحيحسين حيدر مثقال جدي1311

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيصباحيمحمد فالح ملك نعمة1312

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحيمريم سليمان يوسف بابا1313

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحيياسمين نجم محمد منير1314

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحيزهراء رعد شاكر جابر1315

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحيامال محسن صالح خلف1316

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريصباحييوسف عبد الخالق علي حسين1317

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىفن المجوهرات/حلي والمجوهراتصباحيمحمد ستار عباس خلف1318

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات تصميم االقمشةصباحيتبارك حيدر طارق خورشيد1319

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات تصميم االقمشةصباحيالينا باسم شمو بيبو1320

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات صناعة المالبسصباحيبتول كمال عبد جاسم1321

قسم تقنيات التصميم الداخلي-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتزيين معماريمسائيجنان حواس عبيد حلو1322

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيصباحيمحمد محمود جاسم عيفان1323

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيصباحياباذر حافظ صبري اليج1324

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيصباحيمريم رمضان الفيل تيه1325

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتصميم طباعيصباحيقاسم كاظم حسين راشد1326
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قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات تصميم االقمشةصباحيفاطمة خماس مطلك مطشر1327

قسم تقنيات االعالن-كلية الفنون التطبيقية-الجامعة التقنية الوسطىتقنيات تصميم االقمشةصباحيعلي قتيبة محمد مجيد1328

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المختبرات الطبيةصباحيدالل جواد كاظم جاسم1329

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المختبرات الطبيةصباحينور باسم كاظم جبر1330

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المختبرات الطبيةصباحينور الهدى صالح باقر عبد العالي1331

قسم تقنيات المختبرات الطبية-البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المختبرات الطبيةصباحياسراء عبد الكريم قاسم حمودي1332

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةصباحيغفران شريف ابوالهيل مزعل1333

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةصباحيايات علي حسسين دخيل1334

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيمحمد مرتضى خلف فياض1335

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيجراح مهدي صالح عيسى1336

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيفاطمة جويد سلمان دريب1337

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيسجاد ابراهيم محمد حسين1338

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيمحمد عقيل كامش خضير1339

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةمسائيعلي عباس علي عبد الرضا1340

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةمسائيعلي حسين عبود هاشم1341

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةمسائيحسين مكي نتوش داود1342

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةمسائيقاسم لفتة حسين عبود1343

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيرسل صالح ابو حميد محمد1344

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات الصناعات الكيمياويةصباحيعادل وليد ناظم يسر1345

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيسجى عالء نجم خضير1346

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعباس عودة حسين علي1347

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعباس سالم مجيد سبتي1348

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيندى هيثم عبد الحسين عباس1349

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي كامل سبتي حسين1350

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي حسين جابر باقر1351

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيرافد عيسى عاشور علي1352
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمحمد عبد الجبار الزم حمادي1353

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمؤيد نبيل داود كشمر1354

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيحيدر كاظم شاني غريب1355

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةاالنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيزيد اسامة علي مطر1356

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات-البصرة/الكلية التقنية الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةتبريد وتكييفصباحيعباس عدنان رحمه حريجه1357

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيجعفر حسن علي جابر1358

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحينور حسن عودة يوسف1359

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحينور سلمان عبد الرزاق عبد الواحد1360

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية-ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةالتقنيات الكهربائيةصباحيعلي حميد عبد المجيد علي1361

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةمسائياحمد حسن خميس زغير1362

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةمسائيعلي قاسم مجبر كاظم1363

قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية-ميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسية-الجامعة التقنية الجنوبيةقوى كهربائيةصباحيزين العابدين سالم ناصر حسن1364

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيايات علي حسن جلعوط1365

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيزهراء صاحب علي وريوش1366

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحياسيا علي حسين مايع1367

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةسكرتاريةصباحيعذراء علي عبد الكريم عبود1368

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيايناس عبد اللطيف عبد الرزاق عبد الزهرة1369

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيزينب احمد عبد اللطيف اسحاق1370

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيام البنين حسين عبود عاصي1371

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيزينب شاكر حسن محسن1372

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيفاطمة خالد عبد النبي مجبل1373

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيرباب عدنان ناصر عبود1374

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيام البنين حسين غالم كنة1375

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيبنين مهدي صالح عبد الحميد1376

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيحسين علي ظاهر فزع1377

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيغفران عباس عبد الحسن شمخي1378
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قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيندى نادر محمود حيدر1379

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيام البنين حسن كمر محمد1380

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيعباس هشام جميل حويس1381

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيعال وحيد جواك نيسان1382

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيبنين علي عبد هللا خميس1383

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيزينب عباس علي حسين1384

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيمريم جاسم محمد شكبان1385

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيضحى نجم عبد هللا جاسم1386

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيمريم عباس حمد خشان1387

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيامنة سلمان حسين صعيبر1388

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةادارة الموادصباحيايمان منصور جعاز داالس1389

قسم تقنيات ادارة االعمال-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةسكرتاريةمسائياسعد عدنان شبيب جاسم1390

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةصباحيزينب انور علي مطر1391

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةصباحيزهراء احمد فالح حسن1392

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةصباحيتبارك طارق رشك جبر1393

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةمسائيدعاء اهالل حمادي هالل1394

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةمسائيايمان خالد عبد اللطيف عبود1395

قسم تقنيات المحاسبة-البصرة/الكلية التقنية االدارية-الجامعة التقنية الجنوبيةتقنيات المحاسبةصباحيوجدان قاسم خضير مويلح1396
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