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الترشيحالقسمالمعدلالمحافظةاسم الطالبت
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد81,146ذي قارابتسام فارس شطراوي فرحان1
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات97.82بغدادابتهال نبيل جلوب حسن2
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد78,55البصرهابتهال هشام حسين3
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالتصفية وتقنية الغاز93.07صالح ابراهيم احمد ربيع طريف4
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالتقنيات الميكانيكية79,26 بغدادابراهيم حمد مجيد عباس5
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك86,47كركوكابراهيم خليل احمد خضر6
جامعة الموصل / هندسة النفط والتعدينالنفط88.04الموصلابراهيم محسن ابراهيم عزيز7
جامعة ذي قار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية89.07ذي قارابراهيم مصطفى طالب احمد8
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي80.00بغدادابراهيم موسى ابو الصوف9

جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة85,063بابلاثار فليح حسن فضيل10
جامعة كربالء/كلية الهتدسةالتقنيات الميكانيكية83,935كربالءاثير جاسم كريم11
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية74,788 بغداداثير عبد الكريم جاسم حسن12
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك82.61بغداداثير نوري حسين محمد14
جامعة الكوفة/ كلية الصيدلةالصيدله89,926النجفاحسان عدنان نعمة عوفي15
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية95.30بغداداحسان علي مهدي عبود16
جامعة الموصل/كلية الهندسةتقنيات مدنية79,518الموصلاحمد اسود داؤد عبيد17
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة88,371كركوكاحمد انور صابر غائب18
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالخط87.02نينوىاحمد بشار جاسم محمد19
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 97.03بابلاحمد جاسم محمد عباس20
جامعة بغداد/كلية الصيدلةالصيدله92.15 بغداداحمد جبار رشيد21
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات المدنيه86,88البصرهاحمد جعفر احمد22
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام الميكانيك88.25كركوكاحمد حسن احمد خلف23
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات86.90بغداداحمد حسين علي صغير24
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية92.08بغداداحمد حسين كامل حريش25
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرادارة مكتب78,812ذي قاراحمد حسين لفته علي26
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك84.90صالح احمد حمادي حمد علي27
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديالمحاسبة87,231االنباراحمد حميد جدوع عياش28
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةسينما75.17بغداداحمد خالد عبد الواحد جري29
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية94.34بصرةاحمد خالد عبدالرحمن حسن العلوان30
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالنفط85.08الموصلاحمد راضي خالد خلف31
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات المدنيه91,22البصرهاحمد رعد مطير32
جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية84,44القادسيةاحمد رومي كاظم عريعر33
جامعة بغداد / كلية الهندسةالمكائن84,92 بغداداحمد سالم عبد الرحيم حسين34
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية82,20البصرهاحمد سلمان يعقوب35
جامعة كربالء / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية85.61كربالءاحمد صادق حمزة جاسم36
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت83,919 بغداداحمد صالح حمود37
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة91,197ديالىاحمد صبحي خلف صالح38
جامعة بغداد / كلية الهندسةالنفـــط87.44بغداداحمد صالح سالم صباح39
جامعة ديالى / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية84.99ديالىاحمد عادل عباس حسن40
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط94.85بصرةاحمد عارف محمود عاشور العلي41
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادتحليالت مرضية83,006بابلاحمد عباس كاظم حمود42
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية76,200 بغداداحمد عبد االمير حسين صالح44
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالميكانيك84.68بصرةاحمد عبد الحسن عبد الرضا شناوة البندر45
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالكهرباء92.18الموصلاحمد عبد الرحمن حميد محمد46
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت84,097 بغداداحمد عبد الرزاق حسين47
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية96.40بابلاحمد عبد الرزاق ناجي عبد العباس48
جامعة ميسان/كلية الهندسةالكهرباء78,174ميساناحمد عبد السادة كريم موسى49
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه86,640واسطاحمد عبد الكاظم عناد جويعد50
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك87.30بصرةاحمد عبدالحميد جاسب عذير السلمان51
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الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة78,481ديالىاحمد عبود علوان نحو52
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد71,671ديالىاحمد عدنان محمود شهاب53
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالتقنيات الميكانيكية79,431 بغداداحمد عزت منعم جاسم54
جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية84,58القادسيةاحمد علي عبد الزهرة ناصر55
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحه75,674ذي قاراحمد علي غثوث جبر56
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك84,087النجفاحمد غازي عبيد فظيح57
هيئة التعليم التقني/التقنية الزراعية/رشيدية/نينوىاالنتاج الحيواني82,287الموصلاحمد غانم طاهر احمد58
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية85,012الموصلاحمد فاضل محمد صالح خليل59
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية73,331كركوكاحمد قدوري احمد محمد60
موصل/الزراعة والغاباتالمكننة الزراعية83,628الموصلاحمد ماهر عزيز يونس61
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي88.94نينوىاحمد محمد جالل الدين سليمان62
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات89.20بغداداحمد محمد صالح داود63
جامعة ذي قار / كلية الزراعه واالهوارانتاج حيواني83,239ذي قاراحمد محمد علي جاسم64
الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية87.63بغداداحمد محمد كاطع عبيد65
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية89,17البصرهاحمد محمد ناسي66
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةسينما75.80بغداداحمد محمد نذير67
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتمكائن ومعدات78,9ديالىاحمد محمود فرحان فرز68
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك82,167كركوكاحمد مطر حسين مطر69
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادفحص البصر88,515 بغداداحمد مهدي جبل70
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية79,348بابلاحمد موحان نايف مرهج71
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية84,355الموصلاحمد ميسر جاسم محمد72
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة74,009احمد نعمة مطلك73
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة81,083ديالىاحمد هدايت محمد رفيق74
جامعة الموصل/كلية التمريضتمريض88,912الموصلاحمد وعد اهللا محمود حسن75
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط97.08النجفاحمد وعد ظاهر عباس76
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية91.48كركوكاحمد ياسين اسماعيل صالح77
جامعة ميسان / كلية الهندسةالنفط91.04بصرةاحمد يحيى درويش بلكة78
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك82,694 بغداداخالص حسين لطيف79
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمواد70,001 بغداداخالص صبحي حسين حنظل80
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المكتب89,253الموصلاخالص محمود حاضر شحاذة81
  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد    السيراميك83.60    بغدادادهم فاضل صبار82
جامعة كركوك / كلية الهندسةالمكائن والمعدات78,62كركوكارجمان محمود نوري محمود83
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالخط86.41نينوىارشد احمد محمد زكي يونس84
  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد      السيراميك88.60    بغدادارشد مظهر كريم85
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالمكائن والمعدات77,10البصرهاركان سعدي عبدالجليل86
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة76,228 بغداداريج كريم حسن علي87
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالمكائن والمعدات76,845 بغدادازاد وارطان ازات سركيس88
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة89,446واسطازهار فليح حمداوي كريم89
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة87,963ديالىازهار كريم احمد علوان90
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري79,590تكريتازهار نعمة وهيب خزعل91
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة81,148ميساناسامة عبدالرضا كاظم راضي92
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة87,148ديالىاسامة عوني جاسم محمد93
جامعة المثنى / كلية الزراعةانتاج حيواني80,0المثنىاسامة كاظم طه سلطان94
جامعة بغداد / كلية الهندسةتقنيات الموارد المائية76,628بابلاسامة ماجد حميد حسن95
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة74,852بابلاسامة محمد عبيد هبان96
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالتقنيات الكهربائية80,5,4 بغداداسامة وليد مجيد حمودي97
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب74,99البصرهاساور حيدر حمزه98
جامعة تكريت / كلية الهندسةالكهرباء88.50صالح اساور ياسين بنيان سلطان99

هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصناعة االسنان78,59 بغداداستبرق عبد الكريم ابراهيم حسن100
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هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادفحص البصر88,437 بغداداسراء حسن هادي101
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةمسرح75.30بغداداسراء حسين نجم منصور102
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية95.00القادسيةاسراء رضيوي عباس لفتة103
جامعة الموصل/كلية الزراعةاالنتاج الحيواني83,713الموصلاسراء سالم حيدر عبد الواحد104
جامعة تكريت / كلية الهندسةالكهرباء93.06االنباراسراء سعد داود سلمان105
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.90بغداداسراء سعد كاظم عبد106
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديادارة مكتب89,049االنباراسراء صباح جميل هالل107
جامعة بغداد/ كلية القانوناالدارة القانونية85,621 بغداداسراء صالح كذة طلفاح108
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات الصناعات 82,377كركوكاسراء عبد الصمد اكبر رضا109
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيات الموارد المائيه76,527ذي قاراسراء عيسى غازي جبر110
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات91.14بغداداسراء فائق عبدالقادر محمد111
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديادارة مواد82,065االنباراسراء فرج مناجد رشيد112
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة78,943كربالءاسراء محمد هادي113
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,08القادسيةاسراء ناظم عبد بردان114
جامعة بغداد/ كلية التمريضالتمريض90,52 بغداداسراء يونس ناظم علي115
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة86,201 بغداداسعد ابراهيم مزهر شلو116
جامعة بغداد/كلية االدابتقنيات المعلومات 89,501 بغداداسماء عباس شغيت عبود السعدي117
جامعة تكريت / كلية الهندسةتكنولوجي90,910تكريتاسماء عبد صداع عيد118
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرأدارة مكتب80,021ذي قاراسماء قاسم ضهد حنيحن119
جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية82,64القادسيةاسماء كامل زويد حسين120
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,312واسطاسماء كريم عبد زوير121
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة90.34بغداداسماء كريم الفي محل122
جامعة تكريت / كلية الهندسةتقنيات الصناعات 81,761تكريتاسو جالل شكور فتح اهللا123
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةتقنيات صحة المجتمع82,216واسطاسيل سالم جداح جاسم124
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات94.03ذي قاراشرف يوسف جباري محيسن125
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية84,496 بغداداطياف نعيم داود عواد126
هيئة التعليم التقني/التقنية الزراعية/رشيدية/نينوىاالنتاج الحيواني82,657الموصلافراح حمدون ابراهيم محمد127
جامعة بغداد/ كلية التمريضالتمريض81,02 بغدادافراح خضر عبد رجب128
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد74,214ديالىافراح طالب عبد اهللا عسل129
جامعة بغداد / كلية الهندسةالكهرباء86,451 بغدادافراح طه احمد ياسين130
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب71,709كربالءاكرام حميد علي131
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية97.18بغداداالء حسن عبد مطر محمد132
جامعة كركوك / كلية القانوناالدارة القانونية73,335كركوكاالء حسين جمعة رضا133
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالكهرباء78,269 بغدادالحسن حيدر ناجي رشيد134
جامعة الموصل / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية78,388الموصلالحسن سليمان محمد علي رؤوف135
جامعة البصرة / كلية الهندسةالصناعات الكيمياويه81,69البصرهالمهدي عبدالكريم مهدي136
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديادارة مكتب94,096االنبارام كلثوم حميد جاسم نواف137
جامعة ديالى /كلية الهندسةالكهرباء79,468ديالىامال عادل علي عبود138
جامعة ذي قار/كلية الصيدلةالصيدله83,65ذي قاراماني ناصر علي139
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية77,616النجفامجد باسم محمد هليل140
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه89,95البصرهامجد جبار جاسم141
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة81,839بابلامجد حكيم نجم عبيد142
جامعة الكوفة/ كلية الصيدلةالصيدله91,387النجفامجد حميد مهدي جعفر143
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة79,96ديالىامجد خالد جهان زيدان144
جامعة المثنى / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية86.45المثنىامجد خالد مزهر سويلم145
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية79,62البصرهامجد عباس فاضل146
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادادارة المكتب72,190 بغدادامجد فرحان حمود يوسف147
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة83,71ذي قارامجد فالح عبد سابط148
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه86,91البصرهامجد كاظم عبدالزهره149



قائمة ترشيحات         

اسم الطالبت
امجد ماهر عبد االمير150
امل رافع رحيل علوان151
امنة خالد يونس ذنون152
امنة سالم سبع كشاش153
امنه عادل جاسم154
امير شاكر مشجل جاسم155
امير طالب محمد حسن مهدي156
امير عبد علي حامد مطلب157
امير عصام عبد اهللا منصور158
امير محمد عبد الزهرة159
امير محمد قاسم محسن160
امير نزار حميدي حسن161
امين اياد فالح صالح162
اندلس عدنان داود عباس163
انس احمد رشيد عبد الكريم164
انس خالد فرحان عبد الكريم165
انس مازن امين حاجي166
انسام جاسم حسين محمد167
انعام ستار حسين لفتة168
انعام عبد حسون مرهج169
انفال حيدر علي معروف170
انمار عبدي شريف عبيد171
انمار علي حسين علي172
انمار لطيف شخيمت173
انوار خليل محمود خليل174
انوار عادل جاسم عيدان175
انوار مؤيد صبيح عبد اهللا176
انوار نوري وناس المي177
انور صباح اسماعيل محمود178
انور فواز رشيد عبد179
انور محمد إبراهيم محمد180
انور محمد خلف احمد181
اوس موفق عبد الجبار182
ايات ماجد عبد رميض183
ايات هاني عبدالسيد184
اياد اسماعيل قاسم علي185
اياد جاسم كاظم حيال الصفران186
اياد خلف عبد اهللا جاسم187
اياد محمد سعيد خليل188
اية باسم مردان189
اية حسين نايف جبار190
اية غانم عبد احمد191
ايدن ستار عمر غفور192
ايفان محمد حسن محمد193
ايالف عباس خليل قادر194
ايالف محمد حسين علي195
ايمان حسن بطل196
ايمان حسن علي سلمان197
ايمان خالد شريده198
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الترشيحالقسمالمعدلالمحافظةاسم الطالبت
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات96.88بغدادايمان صالح حسين عبد اهللا199
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد77,95البصرهايمان عبدالكريم عبدالحسين200
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,202كركوكايمان علي يوسف سعيد201
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب78,79البصرهايمان محمد جاسم حسين202
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة85,86المثنىايمان نبهار مناع والي ال مناع203
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة91,525الموصلايمن بشير بدران ابراهيم204
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي85,61 بغدادايناس جبار حمزة205
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك89.05كركوكاينور فالح عبدالواحد بكر206
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتصميم90.83البصرةايه عباس عجيل عبد الحسن207
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك83.75صالح ايهاب احمد ندا حماد208
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالتصفية وتقنية الغاز93.95صالح ايهاب خليفة عطااهللا عبد209
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية88,523االنبارايوب غانم محمد شريمط210
جامعة الموصل / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية81,315الموصلإبراهيم جمال سعيد حسين211
جامعة الموصل/كلية الهندسةتقنيات مدنية87,075الموصلإبراهيم مؤيد عثمان خطاب212
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات93.95نينوىإسراء احمد محمود جرجيس213
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالخط والزخرفة92.79نينوىإيمان ذنون يونس عبد214
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادالتقنيات المالية والمصرفية78,752الموصلأحمد أكرم حسن علي215
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء83,681ذي قارأحمد حسين علي جبر216
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك79,546ذي قارأحمد خليل  عبد الخضر مرحب217
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةفنون مسرحية81.88القادسيةأحمد رياض مزهر داحس ال شدود218
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات88.25بابلأحمد صفاء حسن عباس219
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع91,235أحمد عقيل شراد عودة220
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك79,309ذي قارأحمد لطيف رزاق داخل221
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةفنون مسرحية84.45القادسيةأزهر باسم حمادي حسون الحجام222
جامعة تكريت/ الحاسوب والرياضياتمحاسبة84,76تكريتأزهر لفتة مصلح محمد االسودي223
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك77,787ذي قارأسراء جبير علي جبر224
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات92.73بغدادأسيل حسين فرمان حسن225
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة     التشكيلي89.00البصرةأشرف طالل علي226
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات90.22كركوكأميد أبراهيم طاهر أسماعيل227
جامعة ذي قار / كلية القانوناالدارة القانونية77,35ذي قارأنتظار هاشم نفاوه مطشر228
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب73,045كربالءأنوار محي محسن229
جامعة ديالى / كلية الهندسةالتصفيــــة90.86ديالىأنور عبد الهادي خليل علوش230
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات84,897الموصلأياد خليل أحمد قاسم231
جامعة ذي قار / كلية القانوناالدارة القانونية82,79ذي قارأيمان كريم حسين عضاض232
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادالسياحة والفندقة67,093الموصلأيمن وليد محمد علي الراوي233
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات92.89بغدادأيناس فريد شهاب رحيم234
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالخط والزخرفة91.86نينوىآمنة عبدالكريم عزيز جاسم235
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة77,786واسطآيات راضي عبد الحسن عبد اهللا236
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة90.60بغدادباسل يحيى كريم عبد اهللا237
جامعة الموصل/هندسة/السدودوالموارد المائيةتقنيات الموارد المائية88,452كركوكباسم خلف خزعل لطيف238
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادالمحاسبة78,217ديالىباسم سلمان حسين حميد239
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة92,87 بغدادبان فؤاد جاسم مجبل240
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالخط84.60بغدادبان كامل كاظم عباس241
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد84,56البصرهبتول جاسم قاسم242
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله93,040الموصلبراء جاسم محمد سلمان243
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظمالكهربـــاء91.21بغدادبراء حميد سلمان عتبة244
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية92.40االنباربرجس مجبل جراح محمد245
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبة82,129ميسانبرزان ابراهيم عبيد شيشحان246
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة81,999كركوكبرهم شيرزاد جوامير فتح اهللا247
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الترشيحالقسمالمعدلالمحافظةاسم الطالبت
جامعة الكوفة / كلية الهندسةاالتصاالت84,66النجفبرير سعد حميد248
جامعة ديالى / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية86.27ديالىبسام حسن زاير معيلو249
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 83.22ديالىبسام ضياء جميل مصطفى250
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالكهرباء80,254 بغدادبسمان ثامر كامل عبد اهللا251
هيئة التعليم التقني/التقنيات الكهربائية وااللكترونية االلكترونيك81,357المثنىبشار كاظم حسن252
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة79,82الموصلبشائر محمد ابراهيم نوح السعدون253
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد73,786واسطبشرى عبد الواحد اشكير جابر254
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية79,249 بغدادبشرى كريم مرتضى رشيد255
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتصميم81.07بغدادبكر عبد السميع عبد الحميد خضر256
جامعة الكوفة/ كلية الصيدلةالصيدله88,475النجفبالل حسن عبد علوان257
جامعة بابل / كلية الهندسةالميكانيك72,322بابلبالل حيدر جليل جابر258
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةكهرباء64,085بغدادبالل سالم خلف محمد259
جامعة النهرين / كلية الهندسةالشبكات الهاتفية83,296 بغدادبلسم عبد الكريم صالح سريان260
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية87.52نينوىبلسم نشوان طالب أحمد261
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية81,954كركوكبناز ابراهيم نامق درويش262
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية95.09النجفبنين تحسين صاحب263
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة82,617النجفبنين حيدر صادق264
جامعة كربالء/كلية الهتدسةالتقنيات الميكانيكية82,58كربالءبهاء فاضل ساجت265
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي87.29البصرةبيداء رحيم حسين الحلفي266
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 94.33نينوىبيداء شهاب احمد فتحي267
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد71,721كركوكبيداء محمد حسن صفر268
جامعة كركوك / كلية القانوناالدارة القانونية77,512كركوكتابان عباس محمد رضا269
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات98.17بغدادتبارك فوزي مهدي محمد270
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة82,748المثنىتبارك كريم صافي محمد الشنابرة271
جامعة القادسية/ كلية التمريضالتمريض87,81القادسيةتحسين علي جبر سلطان272
جامعة القادسية / كلية الهندسةالتصفيــــة89.25القادسيةتحسين علي سوادي فنوخ273
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد73,434واسطتحسين نعيم ياسر كريم274
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية84,584بابلتسنيم احمد غازي ابراهيم275
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 85,583 بغدادتقى علي حسين والي276
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية90.22االنبارتمارا ناظم عبد اهللا علي277
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات93.11بغدادتمارة سالم حسين علي278
الجامعة المستنصرية/كلية القانونقانونية80,55 بغدادتمارة ستار جاسم مريوش279
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفالمكائن والمعدات82,37البصرهثائر شاكر محمود280
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه86,56البصرهثروه علي خضير281
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالكهرباء92.37الموصلجاسم علي جاسم احمد282
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكمساحة78,765الموصلجاسم محمد بدر عسكر283
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالميكانيك84.84بصرةجاسم محمد جابر محمد الموالني284
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية76,768 بغدادجعفر حيدر باقر حسن285
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه84,87البصرهجعفر سمير بدن286
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة81,5القادسيةجعفر لعواس دوخي حامي287
جامعة ذي قار/كلية الصيدلةالصيدله83,9ذي قارجعفر مكطوف خلف288
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادتقنيات مالية ومصرفية84,031 بغدادجالل عبد اهللا سلمان عيسى289
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة89,585بابلجمال محمد غازي عويني290
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات85.44ديالىجمال وائل سلمان احمد291
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة89,7المثنىجمال يوسف خالد جياد الحساني292
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادوقاية االسنان85,19 بغدادجمانة سويدان خضير خلف293
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع90,342الموصلجمانة محمد ذياب جوير294
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديالمحاسبة82,179االنبارجميلة سالم علوان مهيدي295
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة82,053 بغدادجنان جاسم محمد جاسم296
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرأدارة مكتب83,012ذي قارجنان جاسم محمد فرحان297
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد80,822ميسانجنان جوده حسن محمد298
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة80,835النجفجنان حمزة بعيوي299
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,187 بغدادجنان داود سلمان عبد الحسن300
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةالتربية الرياضية98.05كربالءجنان صادق ابراهيم كاظم301
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمكتب82,954 بغدادجنان علي سعيد حميد302
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة95.29 بغدادجوان كامران مجيد محمود303
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك85.40الموصلحارث عامر صالح احمد304
جامعة البصره / كلية الزراعهالمكننه الزراعيه89,720ذي قارحاكم عكيلي زغير عناد305
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحه81,988ذي قارحامد شالكه سعيد سلمان306
جامعة  النهرين/هندسة المعلوماتتكنولوجيا معلومات85,593 بغدادحامد محمد صاحب عويد307
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية86,451كركوكحسام الدين احمد صالح308
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء78,159النجفحسام جواد كاظم309
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادالمحاسبة75,566ديالىحسام حسن علي خلف310
جامعة بغداد/ كلية التمريضالتمريض87,24االنبارحسام حمود ارثيع حمادي311
جامعة واسط / كلية الهندسةالميكانيك81,49ميسانحسام علي مهلهل الزم312
الجامعة المستنصرية/كلية العلومانظمة حاسوب77,877 بغدادحسام كتاب محيسن حمزة313
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية94,465االنبارحسام كريم حسين رجا314
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتصميم75.90بغدادحسن احمد ريسان315
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية92.62بصرةحسن احمد محسن محمد الصغير316
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفاالتصاالت76,804ميسانحسن جاسم ثجيل طارش317
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةاللغة العربية والتربية 86.57بغدادحسن جبار رضيوي اسمر318
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء93.44بصرةحسن رحيم عيدان حسن آل حمد319
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك88.51بصرةحسن ريسان مكطوف مذكور الدراجي320
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية87,28البصرهحسن سوادي رمضان321
جامعة ميسان / كلية التربيةعلوم ورياضيات86.47ميسانحسن عبد االمير ضريع خالوي322
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,08البصرهحسن عبدالخالق فاضل323
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالتقنيات الكهربائية82,786 بغدادحسن علي جاسم لعيبي324
جامعة الكوفة / كلية التربيةاللغة االنكليزية84.86النجفحسن علي جنجول325
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية96.63بابلحسن علي عبد علوان326
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة80,88الموصلحسن عمر كلش حسن الحسن327
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالمكائن والمعدات81,78البصرهحسن فاضل ركاب328
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك92.76بغدادحسن فالح عبد الرزاق  عبد الواحد329
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيات الموارد المائية79,62كربالءحسن ناصر نايف عواد330
جامعة واسط / كلية التربيةاللغة العربية والتربية 85.14واسطحسن هاشم عبد الرضا بطيط331
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة80,34النجفحسن يحيى صاحب مهدي332
جامعة بابل / كلية الهندسةالميكانيك73,154بابلحسنين عبد العظيم نجم333
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك92.28النجفحسنين فاضل حسن علي334
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات78,234بابلحسين جواد كاظم مطلب335
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة82,340 بغدادحسين حازم جودة عبد336
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةفنون تشكيلية77.30القادسيةحسين حمود سرحان حسين العيساوي337
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية79,415الموصلحسين دحام ظاهر رحيم338
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 85.64بغدادحسين زيارة مولى شرهان339
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية65,951 بغدادحسين زيدان حسين علي340
جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية78,08القادسيةحسين صباح عبد علي جابر341
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية88.58ذي قارحسين عبد االمير ظنون غدير342
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة     التشكيلي79.83البصرةحسين عبد الرزاق خضير343
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات91.58بغدادحسين عبد الزهرة حمد علي344
هيئة التعليم التقني /كلية التقنية المسيبالتقنيات الكهربائية76,092بابلحسين علي جاسم حسون345
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جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه95.84البصرهحسين علي حسن346
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب72,825الموصلحسين علي خلف علي347
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة83,191المثنىحسين علي راضي جريو الرواد348
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة90,47الموصلحسين علي رضا ساقي البياتي349
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك78,537النجفحسين علي مهدي صالح350
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك79,402 بغدادحسين غالي عبودي351
جامعة القادسية / كلية الهندسةالميكانيك73,953المثنىحسين فاضل عبدالحسن سوادي352
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب72,163كربالءحسين فالح حسن353
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات85.05بغدادحسين قاسم رضيوي اسمر354
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك87.84بصرةحسين قاسم عبد الكريم ماجد السلطان355
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية89,142كركوكحسين قيصر اهللا ويردي امين356
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك81,694النجفحسين كامل جابر عبد الحسين357
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات المدنية84,523كربالءحسين كريم احمد علي العابدي358
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة75,381ديالىحسين كريم مهدي حسين359
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصناعة االسنان78,48ديالىحسين محسن محمد حسن360
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد80,467ذي قارحسين محمد جبير بدر361
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتصميم76.64بغدادحسين مزاحم شاكر حسن362
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحة85,255واسطحسين مهدي موسى مدلل363
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك83,489 بغدادحسين موفق عبد الهادي صالح364
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمواد79,275 بغدادحسين هاتو ناهض عبد365
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه90,85البصرهحسين واشي عوده366
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية79,813كركوكحسين يلماز عزت محمد367
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/كوفةتقنيات التحليالت المرضيه88,179بابلحمزه جاسم محيسن مطلك368
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,86القادسيةحميد حسين حميد بادي369
جامعة كربالء/كلية الهندسةكهرباء79,972المثنىحميد حمد جريد راشد العامري370
الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية82.19بغدادحميد علي سليمان عاشور371
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه87,39البصرهحميد يوسف حميد372
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت86,371 بغدادحنان داود سالم373
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية94.50بغدادحنان عبد الصاحب غالم374
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات الصناعات 82,524كركوكحنان عبد القادر احمد صالح375
جامعة البصرة / كلية العلومانظمة الحاسوب80,06البصرهحنان علي عبداهللا376
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية86,90البصرهحنان غازي كريم377
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات84,275بابلحنان محمد حمزة محمد378
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية94.00بغدادحنين ثامر ابراهيم سلمان379
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة71,531 بغدادحنين جبار داود سلمان380
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة83,54القادسيةحنين جمهور عزيز علي381
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة85,631كركوكحنين جهاد علي رضا علي382
جامعة تكريت / كلية التربية /سامراءاللغة االنكليزية98.60صالح حنين حسن احمد اسماعيل383
جامعة واسط / كلية التربيةاللغة االنكليزية95.70واسطحنين حسين عبد األمير الماني384
جامعة ذي قار-كلية التمريضالتمريض88,51ذي قارحنين شبيب شافي385
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية96.82بابلحنين علي فيصل عبد الكاظم386
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم والتزيين المعماري80,245النجفحنين كاظم رمح شغانبي387
جامعة البصرة / كلية الهندسةالصناعات الكيمياويه81,03البصرهحنين ماجد نوري388
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة81,05القادسيةحنين مؤيد كريم بديوي389
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه89,177واسطحنين نجيب فلفل عبيد390
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب77,013 بغدادحنين هيثم محمد غزال391
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة83,874واسطحوراء ابراهيم محمد طبك392
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه84,35البصرهحوراء حنش جبر393
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد76,705واسطحوراء سعد مناحي ناصر394
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جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية93.72القادسيةحوراء سعيد حرمس خيدور395
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.60بغدادحوراء طالب علي جابر396
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية91.01بغدادحوراء طاهر عبد زيدان397
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفالمكائن و المعدات87,026النجفحوراء فاضل عبد حسن398
جامعة ذي قار / كلية القانوناالدارة القانونية81,24ذي قارحوراء كامل عكاب جعفر399
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد73,804واسطحوراء محسن سلطان سيد400
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد86,067النجفحوراء محمد فاضل طاهر401
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات95.60بابلحوراء مهدي كاظم كريم402
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه85,73البصرهحوراء يحيى عبدالسيد403
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع86,936حيدر ابراهيم خليل عباس404
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك79,903 بغدادحيدر ابراهيم محمد يارة405
جامعة واسط / كلية التربيةاللغة االنكليزية82.09واسطحيدر احمد مهدي عكاب406
جامعة ميسان / كلية الهندسةالنفط91.26بصرةحيدر اسماعيل عاشور عبدالرسول التميمي407
جامعة ميسان/كلية الهندسةالكهرباء75,835ميسانحيدر جاسب مجبل مروشن408
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء86,63النجفحيدر حزام سلمان حافظ409
جامعة الكوفة / كلية التربيةعلوم ورياضيات94.68النجفحيدر حسن موسى410
جامعة بابل / كلية الهندسةالمدني81,588بابلحيدر حسين جاسم محمد411
جامعة بغداد / كلية الهندسةمكائن ومعدات78,568ديالىحيدر حسين سليمان داموك412
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفالمكائن والمعدات84,01البصرهحيدر حمد محمد413
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةصناعات كيمياوية77,214 بغدادحيدر حميد سهيل نجم414
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة93,45ديالىحيدر سبتي جعفر محمد415
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات86,247بابلحيدر شاكر محمد نصيف416
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيادت الموراد المائيه81,913واسطحيدر عبد االله شراد عيدان417
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة83,588بابلحيدر عبد اهللا عبود سلمان418
جامعة ذي قار / كلية الزراعهاالنتاج النباتي76,969ذي قارحيدر عبد سدخان فهد419
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية77,209 بغدادحيدر عطا نعمة محيسن420
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة  الخط والزغرفة76.32البصرةحيدر عالء الدين عبد السميع421
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيــــك91.80واسطحيدر عالوي مجيد عذيب422
جامعة واسط / كلية الهندسةتقنيات المكائن والمعدات81,890واسطحيدر علي حسين حاجم423
جامعة كربالء/كلية الهندسهااللكترونيك76,823بابلحيدر علي حسين حمادي424
جامعة ذي قار / كلية التمريضالتمريض81,551ذي قارحيدر فرهودعبداهللا حسين425
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحه74,50البصرهحيدر فضل عبدالحسين426
جامعة بغداد/كلية الصيدلةالصيدله92.43 بغدادحيدر كريم حسن427
جامعة كربالء / كلية الهندسةالميكانيك84.08بصرةحيدر كريم قاسم حبيب الجيش428
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمواد76,177 بغدادحيدر كريم كاطع درجال429
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء92.93ميسانحيدر محمد رحيم عليوي الخرساني430
جامعة ذي قار / كلية الزراعهاالنتاج النباتي77,390ذي قارحيدر محمد شنيور حمود431
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحه87,61البصرهحيدر مسلم حميد دخيل432
هيئة التعليم التقني /كلية التقنية المسيبالتقنيات الكهربائية79,712بابلحيدر مكي سالم عباس433
جامعة البصرة / كلية العلومانظمة الحاسوب80,43البصرهحيدر نوري فالح434
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة المواد78,706ذي قارحيدر هاشم شاهين سعدون435
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد82,417 بغدادحيدر هالل علي هضم الربيعي436
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية94,429االنبارخالد احمد برع شالل437
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتصفية وتقنية الغاز90.99االنبارخالد احمد عالوي صالح438
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد76,83البصرهخديجه سالم محمد جاسم439
الجامعة المستنصرية/كلية العلومانظمة حاسوب73,171 بغدادخضرالياس حسن كامل جسام440
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات الصناعات 84,096كركوكخطاب عمر محي الدين خليل441
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالتصفية وتقنية الغاز92.17صالح خليل حسين علي ابراهيم442
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة84,714 بغدادداليا خالد عبد كاظم443
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جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية81,826كركوكدانا سيروان احمد محمد444
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد80,411كركوكدايدار ستار خاسيار قورباني445
جامعة ديالى/ كلية العلومانظمة الحاسوب72,311ديالىدجله حسين جالل يوسف446
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب78,884ذي قاردعاء أسماعيل حسن كبان447
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب75,943كربالءدعاء حسين صبار448
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه83,655واسطدعاء رضا علي محمد449
جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 92.80صالح دعاء شاكر محمود450
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب86,524 بغداددعاء عبد حافظ معن451
جامعة القادسية / كلية التربيةعلوم ورياضيات93.01القادسيةدعاء محمد نور احمد452
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات97.30بابلدعاء نهاد طعمة راضي453
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات99.37بغداددعاء وليد برئ رابط454
جامعة كركوك/كلية العلومانظمة الحاسوب83,1كركوكدنيا احمد صالح نريمان455
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي87,2 بغداددنيا عارف صباح رياض456
جامعة تكريت/كلية الصيدلةالصيدله92.32الموصلدنيا عماد غازي محمد457
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة76,983بابلدولت عماد سعيد محمد458
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية91.68كركوكديار دلير فاتح محمد459
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المكتب82,507الموصلديار عامر نجم عبد اهللا460
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة87,15كركوكديار مولود عثمان عبد اهللا461
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب79,548الموصلديانا خضر متي يوسف462
جامعة  النهرين/هندسة المعلوماتتكنولوجيا معلومات85,281 بغدادذو الفقار علي جعفر حسن463
الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسيةعلوم ورياضيات93.47بغدادذو الفقار نعيم عبيد مزبان464
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية89,64كركوكراز فريق رؤوف محمد465
جامعة المثنى / كلية التربيةعلوم ورياضيات90.09المثنىرامي كاظم محمود عبد الخضر466
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.20بغدادرانية مازن نجم محمد467
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي85.84البصرةرانيه احمد راضي علي468
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب73,377كربالءرائد خضير عباس469
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية90,496الموصلرائد محمد غضبان عطيه470
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمكتب72,338 بغدادرأفت محمود ناجي محمود471
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه80,756ذي قاررباب جاسم محمد جراد472
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةالتحليالت المرضيه82,14البصرهرحاب حلبوت حطيحط473
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية88,353كركوكرزكار نوزاد حسيب صديق474
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديالمحاسبة78,697االنباررسل ثامر صالح محمد475
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع90,25 بغدادرسل حيدر بعيوي فهد476

جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات97.05بابلرسل رعد عمران كاظم477

جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية74,213النجفرسل صباح موسى ضيدان478
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.10بغدادرسل ظافر حسن شلش479
جامعة بابل - كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد86,004بابلرسل عادل كاظم مجيد480
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية92.50بغدادرسل عبد االمير محمود481
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,645واسطرسل عبد الكريم محمد بلبوص482
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة79,571المثنىرسل عبداالمير صبار مونس483
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتربيه الفنيه93.60بغدادرسل نذير خضر سلمان484
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية88.72القادسيةرسول كريم جبر عيدلن485
جامعة النهرين/كلية الحقوققانونية80,252 بغدادرسول محسن موزان محمد486
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمكتب80,444 بغدادرسى جواد كاظم راهي487
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمحاسبة85,948 بغدادرشا جمال عجيل محمد488
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادتقنيات مالية ومصرفية77,860 بغدادرشا عباس حسين رجب489
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية93.16بغدادرشا عبدالستار وهيب احمد490
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد88,398ميسانرشا عبيد غانم سلمان491
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات المدنيه90,76البصرهرضا علي مطشر492
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جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب75,892الموصلرضوان محمد طه سعيد الطائي493
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/كوفةالتحليالت المرضية80,812بابلرعد رزاق ناجي عمران494
جامعة البصرة / كلية العلومانظمة حاسوب81,181ميسانرعد كاظم زبون محيبس495
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 94.74النجفرغد سعد عبد حمزه496
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادالبريد91,232 بغدادرغد عبد الرحمن عبد الكريم طه497
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية96.80بغدادرغد علي حسن طخاخ498
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المكتب81,756الموصلرغد هاشم طاهر بدر499
السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية /كربالءالسياحة والفندقه77,015كربالءرفاه حميد عبد عتيوي500
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة81,846واسطرفاه خلف حسون سلمان501
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية97.53نينوىرفاه عبدالكريم ادهم حسين502
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات97.87بغدادرفاه محمد حسن احمد503
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري83,865تكريترقية حامد رجا شالح504
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمكتب75,128 بغدادرقية خالد رشيد محمد505
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم التزيين المعماري88.21النجفرقية عبدالكريم مهدي صغير506
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات المدنية80,113كربالءرقية هاشم حسن زيدان الشمري507
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادتقنيات المالية والمصرفية78,095 بغدادرقيه جاسم محمد محمود508
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط96.14بغدادرمزي رياض خزيم خلوف509
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرياضياتانظمة الحاسوب81,61البصرهرمله دحام صبري510
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 95.90االنباررنا تحسين أحمد511
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد73,238تكريترنا رجب حسين خلف512
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتربيه الفنيه92.43بغدادرند سمير هادي خليفه513
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب81,70البصرهرند عبدالفتاح منذرعبدالباقي514
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية93.45بابلرند علي عبد االله مهدي515
جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلةالتربية الفنية96.71ديالىرندة رعد هادي غزي516
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة78,605بابلرنده حسين فاضل عبد الحسين517
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادتقنيات ادارة المواد73,692 بغدادرنين محمد عبد الستار محمود518
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية93.99القادسيةرواء ظاهر عبد الرسول شياع519
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتصفية89.79كركوكرواد ابراهيم اسماعيل حسين520
جامعةالموصل/كلية االدارة واالقتصادالتسويق75,537كركوكرويدة ابراهيم احمد خلف521
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد88,107ديالىرؤى احمد عباس علي522
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب70,511كربالءرؤى حسين محمد علي523
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه90,05البصرهرؤى رزاق غازي524
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.79بغدادرؤى عبد القادر كريم جاسم525
جامعة البصره/ كلية الصيدلهالصيدله83,44البصرهرؤى عبدالواحد جبار526
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتقنيات الكترونية85,981الموصلرؤى مثنى احمد محمود527
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة     المسرح81.00البصرةريام جبار طارش528
جامعة النهرين/كلية الحقوققانونية80,154 بغدادريام عبدالناصر سلمان مرزوك529
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد82,632النجفريام قاسم محمد باني530
جامعة كركوك / كلية الهندسةالنفط91.68كركوكريباز ابوبكر نريمان كريم531
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات83,882الموصلريدير صباح سمو سعيد532
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 94.71االنبارريم باسم نوري533
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية86,800الموصلريم عبد اهللا علي عادل534
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادوقاية االسنان89,69 بغدادريم علي عبد الكريم عبد اهللا535
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية93.12بغدادريهام قاسم محسن عودة536
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة81,572واسطريهام لطيف شبرم سلطان537
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية92.50نينوىزبيدة عمار هاشم يحيى538
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالفنون التشكيلية90.67نينوىزبيدة هاشم يونس قاسم539
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك86.71الموصلزبير عزالدين محمد علي540
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات82,348الموصلزكريا امين عيسى يوسف541
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تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية82,014الموصلزكريا عبد الرزاق حاجي صالح542
كلية الهندسة/جامعة الموصل صناعات كيمياوية71,544الموصلزكريا يحيى إبراهيم محمد543
جامعة المثنى / كلية التربيةاللغة االنكليزية91.95المثنىزمان توفيق عبد الحسن طحيور544
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد82,66القادسيةزمن صاحب عزيز علي545
جامعة الكوفة / كلية التربيةاللغة االنكليزية86.27النجفزمن عدنان محمد546
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد82,673كركوكزهراء احمد جبار زينل547
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالكهرباء80,663 بغدادزهراء اركان عبد االمير مهدي548
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد80,169 بغدادزهراء اسماعيل ساجت برهان549
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفاالتصاالت79,431النجفزهراء باقر صاحب550
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة80,78ميسانزهراء جاسب فزع بريسم551
جامعة بغداد / كلية الهندسةتقنيادت الموراد المائيه83,516 بغدادزهراء جبار عيوي خليف552
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية82,408النجفزهراء جليل اسماعيل عبد553
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات94.90صالح زهراء حازم عبد الصاحب554
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع90,172الموصلزهراء زهير صبري حمادي555
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتقنيات الكترونية79,383الموصلزهراء سالم سليمان بدر556
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة79,3القادسيةزهراء سالم عبد محمد557
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد88,178ذي قارزهراء عبد الكاظم جاسم محمد558
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةصحة المجتمع73,84البصرهزهراء عبداهللا حسين علي559
جامعة الكوفة / كلية التمريضالتمريض82,763النجفزهراء فائق محمد علي560
جامعة ميسان / كلية التربيةاللغة االنكليزية90.40ميسانزهراء كريم محمد جاسم561
جامعة ميسان/كلية التمريضالتمريض87,34البصرهزهراء لفته عبدالزهره562
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادوقاية االسنان89,04 بغدادزهراء محمد راشد محمد563
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة81,485كركوكزهرة علي عباس يادكار564
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,99البصرهزهور جبر طاهر565
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة79,559 بغدادزهور جواد كاظم عبد الغزاوي566
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,063كركوكزوان معروف ولي علي567
كلية الهندسة/جامعة الموصل صناعات كيمياوية72,187الموصلزياد عبد اهللا مضحي عبد568
جامعة كربالء/كلية العلومانظمة الحاسوب76,209كربالءزيد ثائر علي سلمان569
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة80,361 بغدادزيد عباس عبيد حسين570
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةالتحليالت المرضية80,517النجفزيد عبدالرزاق ابراهيم اسماعيل571
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةتقنيات صحة المجتمع81,415النجفزيد كاظم شالكه جابر572
هيئة التعليم التقني /كلية التقنية المسيب /االقسام انتاج حيواني82,769 بغدادزيد معن كريم عبود573
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادتقنيات ادارة المواد73,024 بغدادزيد هادي مهاوي سيالن الزهيري574
كلية الهندسة/جامعة الموصل صناعات كيمياوية71,916الموصلزيدان حميد زيدان صالح575
جامعة االنبار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية84.91االنبارزيدون هاشم عبد الغفور طه576
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية74,453 بغدادزين العابدين سمير كريم حسن577
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي87,03 بغدادزينب اركان عبد االمير مهدي578
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه86,36البصرهزينب جبار حميد579
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب72,743كربالءزينب جبار ناصر580
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 88.96بغدادزينب خليل صابر مصطفى581
جامعة كربالء/كلية العلومانظمة الحاسوب 77بابلزينب سامي عبد االخوة شحاذة582
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد81,103 بغدادزينب سعد عبد علي عويد583
جامعة القادسية / كلية التربيةعلوم ورياضيات90.40القادسيةزينب سعد هرباد شوجة584
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة76,983كربالءزينب صبحي خضير585
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد76,078 بغدادزينب صبيح جار اهللا كريدي586
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية97.08كركوكزينب عباس بخش علي587
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانيةتصنيع مالبس76,307ذي قارزينب عبد االمير عمران588
جامعة البصرة / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 93.86ميسانزينب عبد الزهرة فندي كباشي589
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المالية والمصرفية85,999بابلزينب عبد حساني عيطان عبيد590
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جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات95.21ديالىزينب عالء ياسين عبد الحيم591
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة الحاسوب84,09النجفزينب علي جبار592
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء94.80بصرةزينب علي محمد حسين المنصوري593
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك76,525 بغدادزينب علي محمود غزال594
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظمالكهربـــاء93.85بغدادزينب علي مضعن خلف595
جامعة ميسان/كلية التمريضالتمريض82,165ميسانزينب كاظم حسين محسن596
جامعة المثنى / كلية التربيةاللغة االنكليزية99.565المثنىزينب كاظم مسلم عبد الحسين597
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية92.86القادسيةزينب موسى يوسف سلطان598
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المكتب84,838الموصلزينب ياسر فاضل يونس599
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي86,51 بغدادزينة جبار حمزة600
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية81,58النجفسارة خليل عبد زيد ساجت601
جامعة ذي قار / كلية التمريضالتمريض82,674ذي قارسارة زغير كطان عليوي602
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة84,312بابلسارة صباح كامل عبد الكريم603
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالميكانيك78,189 بغدادسارة صبحي حسين علوان604
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب73,778 بغدادسارة صفاء كريم ابراهيم605
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب82,727الموصلسارة عامر خضر موسى حنتوش606
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك73,483 بغدادسارة عبد الكريم حسين عذافة607
السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية /كربالءالسياحة والفندقه84,378كربالءسارة علي حسين608
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد82,216 بغدادسارة علي عبد اهللا عباس609
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة90,187الموصلسارة عوني مرعي حسن610
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية78,014النجفسارة كاظم مصطفى حسن611
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية94.50بغدادسارة محمد حسين  احمد612
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي87.75بغدادسارة محمد مزهر حسن613
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات98.50بغدادسارة نصيف محمد جبر614
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية77,916 بغدادسارة ياسر حسين راهي615
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 95.00االنبارساره حمود عالوي عبد اهللا616
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالخط91.72البصرةساره خليل ابراهيم محمد617
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة90.57بغدادساره سالم محمد حسن618
جامعةالموصل/كلية االدارة واالقتصادالتسويق74,279كركوكساره شمائيل ماما انوية619
جامعة البصره/كلية التمريضالتمريض91,09البصرهساره صالح سلمان620
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 95.64النجفساره صالح مهدي621
جامعة ذي قار/كلية الهندسةالبناء وانشاءات87,244ذي قارساره لفته عباس حسن622
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتربيه الفنيه89.38بغدادساره محيي نعمان جاسم623
جامعة تكريت / التربية الرياضيةالتربية الرياضية89.40صالح ساره نزار بحر رحيم624
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةالتحليالت المرضيه90,46البصرهساره هاني جبار625
جامعة كركوك / كلية الهندسةالكهرباء92.56كركوكسازان يوسف حسين صالح626
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري85,670تكريتسالي عبدالرحمن عبيد عيسى627
موصل/الزراعة والغاباتاالنتاج النباتي86,364الموصلسالين جمال دنحا داؤود628
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك87.32ديالىسامر حازم محمد ثاني629
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة93.74بغدادسامر حامد صائب حسين630
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة84,058كركوكسامر خميس جوير جاسم631
هيئة التعليم التقني/التقنيات الكهربائية وااللكترونية االتصاالت والمعلوماتية76,834 بغدادسامر سالم خورشيد مجيد632
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة84,574تكريتسامي عبد الحسين محسن فرحان633
جامعة الموصل/االدارة واالقتصاد /الحمدانيةتقنيات ادارة المكتب79,882الموصلساندرا رعد قرياقوس توما634
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المكتب84,246الموصلساندي يونس حنا بولص635
جامعة كركوك / كلية القانوناالدارة القانونية79,234كركوكسبا طاهر كاظم خميس636
جامعة المثنى / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية90.30المثنىستار فاضل محمد حسين637
جامعة كربالء/كلية الهندسهالتقنيات االلكترونيه81,85البصرهسجاد يوسف يعقوب638
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك89.37بصرةسجى جاسم محمد ابراهيم المحيي639
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هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت82,798 بغدادسجى حسن ناصر640
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 86.05بغدادسجى رياض عواد كاظم641
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.75االنبارسجى فائز صالح علي642
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالمسرح86.07نينوىسجى مظفر عبد الرحمن مصطفى643
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتقنيات المدنية89,606 بغدادسحر حسين علي حسين644
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه85,749واسطسحر شاكر عبد الحسن كريم645
جامعة تكريت / كلية الهندسةالمكائن والمعدات78,18تكريتسحر عادل رشيد مهدي646
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية91.58بغدادسحر عبد الستار جبار هاشم647
جامعة ميسان/كلية التمريضالتمريض83,845ميسانسحر علي خلف هزاع648
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب75,168الموصلسراب بسام عباس علي المعاضيدي649
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةاللغة العربية والتربية 90.69صالح سراب محمد صالح عباس650
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية95.23نينوىسراب مرضي حميد عبدا هللا651
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية92,961واسطسراج سعد عبود محمد652
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب79,032الموصلسركون صبري وديع هدو653
جامعة الكوفة / كلية الهندسةمدني77,667النجفسرمد فالح حسن كاظم654
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة90,555ميسانسرمد موفق ثامر اسحق655
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةموسيقى86.45بغدادسرمد نجاح عبد الغفور656
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتالتربية الرياضية96.16النجفسرور جابر جعفر657
جامعة النهرين/كلية الحقوققانونية80,478 بغدادسرور سلمان زغير سعد658
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب84,554الموصلسرى جورج قرياقوس يعقوب659
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب72,005كربالءسرى حسين محمد علي660
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادتقنيات مالية ومصرفية78,357 بغدادسرى علي زيدان خلف العزاوي661
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك85,957 بغدادسرى كريم حسن مطر662
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المكتب86,326الموصلسعاد علي حسو اوسو663
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المكتب79,035الموصلسعد الياس فتحي الياس664
جامعة ذي قار / كلية التمريضالتمريض74,995ذي قارسعد جودة دفار بني665
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادادارة مكتب87,231تكريتسعد سعيد حسن احمد666
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتصفية وتقنية الغاز84.89صالح سعد صالح توفيق علي667
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية75,260 بغدادسعد طه مخلف فجر668
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة92,066كركوكسعد عبد السالم عبد الرحمن مردان669
جامعة القادسية / كلية التربيةعلوم ورياضيات93.41القادسيةسعد عزيز طالب كزار670
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط92.30بصرةسعد كاظم سلمان سعد االسدي671
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية85.14بغدادسعد محسن عبد النبي672
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية95.73كركوكسعد محمد نجم سعيد673
جامعة الموصل/كلية التمريضتمريض87,746الموصلسعد محمود احمد زيدان674
جامعة تكريت/كلية الصيدلةالصيدله91,459الموصلسعود علي احمد عمر675
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفط86.43ديالىسفيان ابراهيم محمد ظاهر676
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهالتقنيات الميكانيكيه81,621ذي قارسالم جاسم طاهر نعمه677
الجامعة المستنصرية/كلية العلومانظمة حاسوب72,986 بغدادسالم حسن سلمان سعيد678
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد84,603ميسانسالم عبد الكريم كاظم جنزيل679
جامعة ميسان / كلية الهندسةالنفط94.02ميسانسالم عبد اهللا حسن علوان البخاتي680
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمكتب79,053 بغدادسلمان داود سلمان صالح681
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.62النجفسلمى غانم عبد الزهرة682
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية79,96البصرهسلمى فوزي يوسف683
جامعة تكريت / كلية الهندسةتكنولوجي90,906تكريتسلوان فارس قدوري عباس684
جامعة ديالى /كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية75,862ديالىسلوان وادي ناصر عباس685
موصل/الزراعة والغاباتاالنتاج النباتي88,715الموصلسلوى غزال خلف علي686
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 82.90بغدادسلوى محمد سكر فالح687
جامعة تكريت / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.86صالح سماح اسعد عبد اللطيف خلف688
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاداالحصاء والمعلوماتية88,647 بغدادسماح صباح حسن موسى العامري689
جامعة ديالى / كلية الفنون الجميلةالتربية الفنية93.24ديالىسمارة عبد حسين صدام690
جامعة الموصل/االدارة واالقتصاد /الحمدانيةتقنيات ادارة المكتب81,330الموصلسمر البير نوح سليمان691
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاداالحصاء والمعلوماتية87,492 بغدادسمر عبد الهادي حسن692
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة79,461 بغدادسمر ماجد مصطفى عثمان693
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد75,569ديالىسمر محمد ياس ابراهيم694
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالموسيقى84.40بغدادسمر منقذ يوسف عباس695
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب73,767الموصلسمير جاسم مادو علي696
جامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المالية والمصرفية79,542بابلسمير شاكر حميد علي697
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية88,929االنبارسمير عمر حسين محمد698
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمواد75,401 بغدادسمير فيروز سلمان محسن699
جامعة ذي قار/كلية الهندسةالبناء وانشاءات84,031ذي قارسنا سالم كاظم عطيه700
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكة80,194االنبارسنان محرف خلف حسين701
جامعة تكريت / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية98.36صالح سندس خلف احمد محمد702
جامعة ميسان / كلية التربيةاللغة االنكليزية90.17ميسانسندس خلف جبار غيالن703
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي89,986تكريتسندس عباس داؤد حسن704
كلية الهندسة/جامعة االنبارالصناعات الكيمياوية87,206االنبارسندس عبد الرزاق محمد عويد705
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد83,620 بغدادسهى سليمان نجف ولي706
جامعة ميسان/كلية التمريضالتمريض85,7ميسانسهى كاظم قاسم خلف707
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات المدنية81,148كركوكسهى ناجي طالب جبار708
جامعة البصرة / كلية العلومانظمة الحاسوب80,85البصرهسهيل عوده محمد709
جامعة بغداد / كلية الهندسةالنفـــط91.43بغدادسيف الدين ابراهيم حسين محمد710
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات المدنية79,985كربالءسيف الدين فائز عبدالحسين موسى711
جامعة الموصل/كلية الزراعةاالنتاج الحيواني84,413الموصلسيف الدين فيصل غازي712
جامعة تكريت / كلية الهندسةالمكائن والمعدات81,32تكريتسيف النصر احمد خلف حمود713
جامعة االنبار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية90.84االنبارسيف عادل عراك714
جامعة بغداد / كلية الهندسةالمكائن والمعدات84,35 بغدادسيف عايد لطيف حسن715
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادادارة المكتب72,551 بغدادسيف عبد االمير كاظم جواد716
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه84,63البصرهسيف علي جبار717
جامعة الكوفة / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية96.12النجفسيف فاضل خليل718
جامعة الموصل / كلية الهندسةميكانيك80,37الموصلسيف قاسم خليل ابراهيم719
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك83,875 بغدادسيف كريم حسين سعيد720
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرأدارة مكتب82,989ذي قارسيماء عدنان حميد علي721
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله93,764الموصلشاجوان امير عبد الرحيم خالدي722
جامعة كركوك/كلية العلومأنظمة الحاسوب80,246كركوكشاكر عثمان حسين عالوي723
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة84,691المثنىشاناس صبحي كاظم عواد الحداد724
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة87,376ديالىشاهين كريم مطشر كاظم725
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالخط86.26البصرةشذى فريد جاسب حمود726
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت92,914واسطشروق علي حسين727
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب81,19البصرهشروق هدام عبد مفتن728
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد90,293الموصلشريف عطية شريف خضر729
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك78,185 بغدادشفاء رزاق عبيس مزعل730
جامعة كركوك/كلية العلومانظمة الحاسوب83,524كركوكشفاء عبد اهللا علي جمعة731
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية95.00القادسيةشمائل اسماعيل عبد الرضا سلمان732
جامعة كربالء / كلية الهندسةالميكانيك82.68بصرةشهاب احمد زغير ناصر الطوبجي733
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي90.62البصرةشهد احمد شهاب احمد734
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات93.60بغدادشهد استبرق محمود اسماعيل735
جامعة بغداد/كلية الصيدلةالصيدله89,136 بغدادشهد شوقي رضا736
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية90.87بغدادشهد صفاء أنور محمد737
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جامعة تكريت / كلية الزراعةاالنتاج النباتي75,64تكريتشهد عباس عوني تقي738
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 76,440 بغدادشهد عبد الستار ربيع حتيتة739
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي86,732تكريتشهد عبداهللا حمادي زبير740
الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلةالصيدله88,883 بغدادشهد علي حميد741
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيادت الموراد المائيه78,080واسطشهد كريم شوزي بابي742
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله92.64الموصلشهد مظهر سالم حامد743
جامعة بغداد/كلية العلومانظمة الحاسوب81,731 بغدادشهد وليد جاسم حمزة المعيني744
الجامعة المستنصرية/كلية العلومانظمة حاسوب73,645 بغدادشهد يحيى جبار محسن745
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمحاسبة85,768 بغدادشوق طوين شهاب جبار746
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتربية الفنية95.25بغدادشيماء جميل ابراهيم عبود747
جامعة بغداد /ادارة واقتصادتقنيات ادارة المواد88,067 بغدادشيماء جواد كاظم فياض748
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة التركمانية98.00كركوكشيماء رشاد بكر  صالح749
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة78,948تكريتشيماء رضوان ابراهيم علي مردان750
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات98.60بغدادشيماء صابر مكطوف محسن751
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادتقنيات مالية ومصرفية76,255 بغدادشيماء طالل حميد محمود752
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات98.78بغدادشيماء قيس لطيف753
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية99.22بغدادشيماء محمد عبداهللا754
جامعة بغداد/ كلية القانونقانونية82,995 بغدادصابرين حسن كشاش سلمان755
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات96.50بابلصابرين حسين عبد الكاظم سلمان756
الجامعة المستنصرية/كلية العلومانظمة حاسوب75,514 بغدادصابرين حميد ذياح شمخي757
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب79,381ذي قارصابرين خليبص مخيلف جوالن758
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المكتب83,367الموصلصابرين عناد جارو جاسم759
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد83,098النجفصابرين كاظم رمضان دحام760
الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلةالصيدله88,786واسطصاحب نايف عيدان761
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك82.48الموصلصادق علي مخصف حسين762
جامعة الموصل / هندسة النفط والتعدينالتصفية وتقنية الغاز93.44الموصلصالح عبد الحكيم  صالح عبد القادر763
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه94.62البصرهصباح ابراهيم عبد حاشوش764
موصل/الزراعة والغاباتالمكننة الزراعية85,629الموصلصدام علي قاسم خدر765
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية96.99االنبارصفا رافع دخيل عبد الحميد766
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةالتحليالت المرضية84,0النجفصفا زهير جليل عبد الرضا767
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية75,391بابلصفا عبد االمير مهدي عبيد768
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المكتب79,932الموصلصفا محمد ياسين صالح769
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي90.87البصرةصفا موفق عبد الصمد احمد770
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةاللغة االنكليزية96.14بغدادصفا هادي زيدان هاشم771
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالتصفية وتقنية الغاز93.67االنبارصفاء اسكندر خلف نايل772
جامعة القادسية/ كلية التمريضالتمريض85,78القادسيةصفاء حميد مشهد حميدي773
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد86,582الموصلصفاء صالح فتحي علي774
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء82,707ذي قارصفاء عبد الحسين كريم صبير775
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه90,69البصرهصفاء عبدالرسول تعبان776
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب77,652ذي قارصفاء فاضل حمود عبيد777
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية81,22البصرهصفاء فؤاد خلف778
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.34النجفصفاء محمود محمد779
جامعة الموصل / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية86,290الموصلصفوان نبيل شيت جاسم780
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيك83,217 بغدادصفيناز سورين طالب جابر781
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات76.18بغدادصالح حسن حمود عبد اهللا782
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات المدنيه86,68البصرهصالح عبدالحميد عبدالساده783
جامعة القادسية / كلية الهندسةالميكانيك75,994القادسيةصالح هادي صالح عايز784
جامعة الموصل / كلية الهندسةتقنيات الكترونية76,543الموصلصهباء عبد الكريم فتحي عبد اهللا785
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي85,642تكريتصهيب سبتي جمعة مجيد786
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هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادوقاية االسنان87,29ديالىضحى سعد محمود حسن787
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية94.81النجفضحى صكر جبوري788
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 96.76ديالىضحى طالل ناجي عباس789
جامعة بغداد/ كلية التمريضالتمريض88,98 بغدادضحى عذافة لعيبي فهد790
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديالمحاسبة90,659االنبارضفاف عبد الرزاق ابراهيم جاسم791
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية86,595كركوكطارق حسن محمد علي792
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط94.96ديالىطارق زيد نجم عبد اهللا793
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادالتقنيات المالية والمصرفية82,555الموصلطارق منهل صالح مصطفى794
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتمكائن ومعدات78,814ديالىطه جبار عبد اهللا رشيد795
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة84,68تكريتطه خليفة خلف عواد الهيبي796
جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 93.46االنبارطه صليبي سلمان جعفر797
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية77,827 بغدادطه فاضل دعيفس عبد اهللا798
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية89.55كركوكطه محمد اسماعيل جهاد799
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكمساحة83,297الموصلطه ياسين طه ياسين800
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة مكتب95.79 بغدادطه يوسف ندا داود801
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك83,45 بغدادطيبة جمال احمد محسن802
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي87,93 بغدادطيبة علي عبد زيد803
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع89,506الموصلطيبة غازي ابراهيم طه804
جامعة بابل / كلية الهندسةالمدني83,85بابلظاهر عباس عبد الحسين كريم805
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمكتب75,867 بغدادظفر عبداالمير حميد احمد806
جامعة المثنى / كلية التربيةعلوم ورياضيات96.26المثنىظفر هديب عبد الزهرة شلتاغ807
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية87,836الموصلعادل حازم يوسف سعد808
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتقنيات الكترونية88,461الموصلعامر احمد عواد احمد809
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات المدنية80,976االنبارعامر حاتم جاسم عبد810
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةصناعات كيمياوية90,933 بغدادعامر ياسين حمد عواد811
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 90.40بغدادعباس جاسم محسن حسن812
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية91.22القادسيةعباس حسن مزهر محيسن813
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية78,658تكريتعباس حلمي شاكر جواد814
الجامعة التكنلوجية / هندسة تكنلوجيا النفطالتصفيــــة94.79بغدادعباس رحيم عباس حمد815
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةتقنيات صحة المجتمع85,186ذي قارعباس صالح مهدي حاجي816
جامعة واسط / كلية التربيةاللغة االنكليزية87.86واسطعباس طارش كاظم سعيد817
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةصناعات كيمياوية90,307ديالىعباس عبد الحسين مهدي محمد818
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحة82,968واسطعباس عبد الرحيم جليل جاسم819
السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية /كربالءالسياحة والفندقه88,204كربالءعباس عدنان حسن820
جامعة كركوك / كلية الهندسةالكهرباء88.57كركوكعباس عدنان خضر احمد821
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالمكائن والمعدات87,12البصرهعباس فاضل مجيد822
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد85,179ذي قارعباس فيحان شريف مطرود823
جامعة ميسان / كلية التربيةعلوم ورياضيات81.68ميسانعباس ماضي عباس عبد الزهره824
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام الميكانيك89.20كركوكعباس محمد احمد كاظم825
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفاالتصاالت81,656النجفعباس محمد عبد نعمه826
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك81.87كركوكعباس وهبي صديق فتاح827
جامعة ديالى /كلية الهندسةالكهرباء86,228ديالىعبد الجبار طه جبار عثمان828
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك94.12بغدادعبد الحسين صفاء عبد الحسين احمد829
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك80,556النجفعبد الحسين علي طالب حسن830
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك80.30الموصلعبد الحكيم عيدان احمد علي831
جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية78.59االنبارعبد الحميد هشام عبد الحميد علوان832
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتصفية89.34بصرةعبد الخالق عبد الكريم عبد الخالق محمد 833
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية82,785الموصلعبد الرحمن عدنان محمد شهاب834
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية77,411 بغدادعبد الرحمن عدنان هاشم حسن835
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جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري80,639تكريتعبد الرحمن غسان عبد اللطيف836
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكمساحة78,676الموصلعبد الرحمن نائل نذير جاسم837
جامعة الموصل/كلية العلومانظمة الحاسوب83,977 بغدادعبد الرحمن هيالن دحا فهد838
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالمكائن81,212 بغدادعبد الرزاق جواد كاظم حسون839
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةفنون تشكيلية80.30القادسيةعبد الرزاق صادق حسين الجيالوي840
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة90,053الموصلعبد الستار محمد شكر حمود841
جامعة االنبار / كلية الهندسةالمكائن والمعدات77,398االنبارعبد القادر رجب عزيز عبد اهللا842
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب76,105الموصلعبد القادرعبد االله احمد علي الطه843
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب79,300 بغدادعبد القدوس حسن محمد مهدي844
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع89,418االنبارعبد الكريم خميس منفي حمود845
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي83.58نينوىعبد اهللا زيد عبد الرحمن امين846
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري81,456تكريتعبد المجيد محمود محمد علي847
جامعة تكريت / كلية الهندسةالمكائن والمعدات81,32تكريتعبد الهادي حسن خلف سليمان848
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةتقنيات صحة المجتمع86,445واسطعبد الهادي ياس خضير عبيس849
جامعة االنبار / التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات91.77االنبارعبد الوهاب خالد عبد الوهاب850
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية88.55كركوكعبدالحميد جودت بهجت عزت851
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك88.63كركوكعبدالرحمن علي انور كاظم852
جامعة بغداد / كلية الهندسةالمكائن77,192 بغدادعبدالرحمن وليدعبدالرحمن علوان853
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك86.95كركوكعبدالسالم عارف ستار محمد علي854
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية92.70بصرةعبدالعظيم خضر سالم عودة855
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة76,898ديالىعبدالكريم عبدالرحمن كريم ابراهيم856
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالمكائن والمعدات76,45البصرهعبداهللا عادل فاضل857
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري81,181تكريتعبداهللا عباس فاضل عطوان858
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع83,654كربالءعبير تركي حمزه مطر859
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمواد73,991 بغدادعبير حيدر عبد الغني محمد860
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد71,768كركوكعبير خليل ابراهيم سعيد861
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.61بغدادعبير رزاق جندي حسين862
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي86.23بغدادعبير طه ذنون طه863
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب77,743ذي قارعبير عادل جاسم ناصر864
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية97.705المثنىعبير علي دينار ابراهيم865
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري88,448تكريتعبير كفاح سامي شوقي866
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية80,573 بغدادعبير نبيل ابراهيم امين867
جامعة بابل / كلية الهندسةالميكانيك74,512بابلعداي علي حامد فارس868
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتقنيات المدنية89,243تكريتعدنان خورشيد ابراهيم رستم869
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية88,22البصرهعدنان سليم سلمان870
جامعة القادسية/ كلية التمريضالتمريض85,5القادسيةعدنان عبد الحسن دخيل مطلك871
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد83,333ميسانعذراء ثامر موسى عمران872
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادتقنيات مالية ومصرفية82,217 بغدادعذراء حميد عبد اهللا احمد873
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم والتزيين المعماري75,352 بغدادعذراء رشيد حسين874
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة86,494المثنىعذراء شريف جبار كاظم875
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب70,66كربالءعذراء صادق عبد876
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادفن الحلي والمجوهرات84,159 بغدادعذراء نجاح اسحاق877
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتصفية وتقنية الغاز92.80صالح عزام جاسم راوي عبيد878
جامعة الموصل/كلية القانوناألدارة القانونية76,588الموصلعزيز فارس عزيز كوركيس879
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه86,26البصرهعصام حميد كاظم880
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,466 بغدادعقيل طالب كاظم حسين881
جامعة القادسية/ كلية التمريضالتمريض90,25القادسيةعقيل عباس حميدان عبود882
جامعة بابل / كلية الهندسةالمكائن والمعدات76,898بابلعقيل مسلم عبدعون كاظم883
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه94.55واسطعال امين علي حزام884
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جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالمسرح92.22بغدادعال قاسم سلمان خورشيد885
جامعة ديالى /كلية الهندسةالكهرباء90,316ديالىعالء احمد حسن رميض886
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديالمحاسبة81,386االنبارعالء الدين طارق عبد الواحد فرحان887
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط92.96بغدادعالء تحسين علي احمد888
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه84,120واسطعالء جاسم محمد حمد889
جامعة كركوك / كلية الهندسةالمكائن والمعدات84,026كركوكعالء جبار هايز علي890
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالتقنيات الميكانيكية83,974 بغدادعالء حامد سلمان حمزة891
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك85.22بصرةعالء حسن محسن باجي الفريج892
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالميكانيك84.43بصرةعالء سعد عبدالصاحب حمود الصيامر893
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك81,996ذي قارعالء عبد الحسين غازي حميد894
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك81,544النجفعالء عبد الحسين هادي محمد895
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة82,945واسطعالء عدنان صالح خلف896
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالموسيقى78.44نينوىعالء عماد غانم محمد897
جامعة ميسان/كلية الهندسةااللكترونيك73,478ميسانعالء كاظم ناصر وادي898
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيات الموارد المائيه77,307ذي قارعالء مجيد لطيف عبد899
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد83,795ميسانعالء محمد حسين خليف900
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهالمكائن والمعدات76,651ذي قارعلي ابراهيم عطيه داود901
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط95.38بصرةعلي ابراهيم محمد داخن البو حلوة902
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد78,615ديالىعلي احمد عبد حمود903
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه87,14البصرهعلي احمد كاظم904
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات الصناعات 88,537كركوكعلي اسماعيل حسين ابراهيم905
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء86,370ذي قارعلي أبراهيم محمد حسن906
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 92.15بابلعلي تركي عبد الحمزة راضي907
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه83,488واسطعلي ثامر سعيد كاظم908
جامعة كربالء/كلية الهندسهااللكترونيك85,941بابلعلي جاسم حميد عبد علي909
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد85,24القادسيةعلي جاسم زيدان جاسم910
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه88,07البصرهعلي جاسم لعيبي911
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفالمكائن والمعدات76,77البصرهعلي جاسم محمد912
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء84,37النجفعلي جاسم محمد عبيد913
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة86,172 بغدادعلي جبار جمعة كاوي914
الجامعة التكنلوجية / هندسة تكنلوجيا النفطالتصفيــــة95.70بغدادعلي جمعة محمد جودة915
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد77,74ميسانعلي حسن خلف زاير916
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط92.69ذي قارعلي حسن عباس حمدان917
جامعة تكريت / كلية الهندسةتكنولوجي92,987تكريتعلي حسين جاسم محمد918
جامعة بغداد / كلية الهندسةالنفـــط87.90بغدادعلي حسين جبار عبد919
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت80,532 بغدادعلي حسين عبد اهللا920
جامعة الموصل/كلية الهندسةتقنيات مدنية88,910الموصلعلي حكمت فرحان محمد921
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.55بغدادعلي حمود مشحوت يوسف922
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات89.63بغدادعلي خالد عبد الرضا زاير923
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك90.93كركوكعلي خضر زينل داود924
جامعة واسط / كلية التربيةعلوم ورياضيات85.05واسطعلي خضير عباس محسن925
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالمكائن75,781 بغدادعلي خليل عبدالحسين محمد926
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيــــك86.65بغدادعلي داود مجيد حميد927
جامعة كركوك/كلية العلومانظمة الحاسوب80,99كركوكعلي رائد نجم رستم928
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتصفية91.54ميسانعلي رسن علي شعين929
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء89,422ذي قارعلي رضا علي عزيز930
جامعة بابل / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية78,239بابلعلي زوين محمد حمزة931
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك79,937ذي قارعلي سالم عالوي ماشي932
جامعة واسط / كلية الهندسةتقنيات المكائن والمعدات84,978واسطعلي سلمان داود جهن933
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جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه84,83البصرهعلي سمير لعيبي934
جامعة البصرة / كلية الهندسةالصناعات الكيمياويه76,24البصرهعلي شاكر مطر935
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية76,559واسطعلي شعالن عكل حسين936
جامعة تكريت / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية81,426تكريتعلي صاحب جمعة مصطفى937
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة  الخط والزغرفة78.06البصرةعلي طالب سلمان938
جامعة كربالء / كلية الهندسةالميكانيك83.38بصرةعلي طالب محمد علي هادي اطميش939
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك85,887 بغدادعلي عادل عريبي زيدان940
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة79,748 بغدادعلي عامر كامل عبدالغفور941
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظمالكهربـــاء89.82بغدادعلي عباس داخل يوسف942
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات80.84كربالءعلي عباس رضا علي943
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية85.49بغدادعلي عباس علي حسين944
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالتقنيات الكهربائية82,086 بغدادعلي عباس يوسف يحيى945
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية86,443الموصلعلي عبد اإلله احمد عبد اهللا946
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية83,710واسطعلي عبد اإلله شراد عيدان947
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة80,508ذي قارعلي عبد الحسين جبار عنبر948
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةصحة مجتمع79,223ذي قارعلي عبد الحسين خلف جبر949
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك88.04بصرةعلي عبد الحسين صباح صيوان الحسون950
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك89.35بصرةعلي عبد الرضا علي حسن الخرسان951
جامعة بغداد / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية84.69بغدادعلي عبد الهادي حمود عريبي952
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحة82,753واسطعلي عبد عبد الرضا عباس953
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة79,978 بغدادعلي عبدالعالي مهدي مصارع954
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء93.98بصرةعلي عبداهللا غني رحمة الخرساني955
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة71,744ذي قارعلي غافل محسن حامي956
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة90.58كربالءعلي غانم علوان ناصر957
جامعة ميسان / كلية التربيةعلوم ورياضيات81.74ميسانعلي فالح حسن جبر958
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية83,21البصرهعلي قاسم وهاب959
جامعة ميسان / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية77.46ميسانعلي كاظم عاشورجويلي960
هيئة التعليم التقني /كلية التقنية المسيبالتقنيات الكهربائية77,4بابلعلي كريم سلمان محمد961
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفاالتصاالت79,933النجفعلي لذيد محمد رسن962
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 93.50بغدادعلي مالك عبد الواحد لفتة963
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية72,694بابلعلي مالك كاظم خليل964
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالمكائن79,492 بغدادعلي محسن سعد علي965
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية91.40كربالءعلي محمد خضير966
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديادارة مواد86,613االنبارعلي محمد عواد حمود967
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه91,28البصرهعلي محمد مطلك968
جامعة واسط / كلية الهندسةالميكانيك81,27ميسانعلي محمود رحيم كريم969
جامعة واسط / كلية التربيةعلوم ورياضيات87.63واسطعلي محي رزوقي ابراهيم970
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية91.60بصرةعلي مصطفى باقر حبيب الكامل971
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحة81,303واسطعلي نعمه كرم لعيبي972
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط97.00بغدادعلي هاشم شبوط زغير973
جامعة كربالء / كلية الهندسةالميكانيك84.53بصرةعلي وليد عبدالرضا فيصل عبد الرضا974
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب86,0ذي قارعلي يعقوب هيبل حسن975
جامعة واسط / كلية التربيةعلوم ورياضيات97.00واسطعلياء حسين عالوي عباوي976
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادادارة المكتب72,672 بغدادعلياء خليل ابراهيم محمد977
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة86,111المثنىعلياء مسير عبد عذيف البركات978
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشداللغة االنكليزية95.76بغدادعلياء ناظم خليل عباس979
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتالتربية الرياضية96.46النجفعلياء هاني عجيــل980
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة79,377النجفعماد الدين نزار عبد الصمد حمادي981
جامعة الموصل/هندسة/السدودوالموارد المائيةتقنيات الموارد المائية83,872كركوكعماد حسن علي صالح982
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الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,074 بغدادعماد حمودي علي حمدان983
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية88,565الموصلعماد عبد الحميد محمود مجيد984
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد95.94الموصلعماد هادي حجي علي985
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 82,756 بغدادعمار تاية رديف رحيم986
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية81,097 بغدادعمار خضر علي حمود987
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالتقنيات الكهربائية86,888 بغدادعمار خليف فيروز مهيدي988
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية91.48كركوكعمار عصام محمد عبداهللا989
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة77,587المثنىعمار علي محمد والي الموسوي990
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالمكائن والمعدات83,10البصرهعمار علي موشي991
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات المساحة89,276كركوكعمار نجاة حمود علي992
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك90.29بصرةعمار وائل محمود خلف993
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري86,848تكريتعمر ابراهيم محمود محمد994
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية87,783كركوكعمر اياد صالح الدين زينل995
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي88,267تكريتعمر بشير فتحي حيدر996
جامعة االنبار/قانون رمادياالدارة القانونية81,890االنبارعمر جاسم رشيد زوبع997
جامعة االنبار/قانون فلوجةاالدارة القانونية83,414االنبارعمر حمد مصلح جاسم998
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد77,938 بغدادعمر حواس سالم احمد الشمري999

جامعة تكريت / التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 90.66صالح عمر خالد فاضل سعود العزاوي1000
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك78,251 بغدادعمر خضير عبد زيد1001
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 91,930نينوىعمر زهير حازم حمدي1002
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية94,481نينوىعمر صالح احمد خلف1003
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةالتصفيــــة88.06بغدادعمر عبد الرزاق داود عبد الرزاق1004
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة77,123 بغدادعمر فاضل حمود حسن1005
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك95.78بغدادعمر فليح حسن صالح1006
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة86,174الموصلعمر فيصل عواد خضر1007
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة92.69بغدادعمر مازن عصمت جاسم1008
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادالتقنيات المالية والمصرفية75,066الموصلعمر محمد عبد محمود1009
جامعة الموصل / هندسة النفط والتعدينالتصفية وتقنية الغاز95.37الموصلعمر محمود ياسين محمد1010
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام الكهرباء88.27كركوكعمر نجاة نجم الدين صادق1011
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة80,35ديالىعمر يونس علي ازبالة1012
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب80,12البصرهعنود مناحي خالد جياد1013
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد84,243ميسانعهد خير اهللا اعبيد ارضيوي1014
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه87,76البصرهعون فرحان ناصر1015
جامعة المثنى / كلية التربيةعلوم ورياضيات92.46ذي قارعون كامل ايدام عكش1016
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية94.10بغدادغادة جليل مجيجل بوهة1017
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية96.99االنبارغدير علي حسين علي1018
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت85,278الموصلغدير محمد علي1019
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي82.93نينوىغسان بشار محمد صبيح ياسين1020
جامعة بابل/زراعة/القاسم الخضراءتربة واستصالح االراضي85,92بابلغسان جاسم عبيس جاسم1021
جامعة تكريت / كلية الهندسةتكنولوجي84,277تكريتغسان صبار بدوي محمد1022
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتصميم92.71البصرةغصون عبد الحسين عبد محمد1023
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد84,895واسطغفران انهير المي خفيف1024
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةالتحليالت المرضيه79,44البصرهغفران حضيري حسن1025
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء85,109ذي قارغفران صكبان خليف مجيرخ1026
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات95.44بغدادغفران عبد الزهرة عبد الحسن سبهان1027
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة76,306كربالءغفران عبدالكاظم عبداهللا1028
الجامعة المستنصرية/كلية القانونقانونية82,673 بغدادغفران فاضل قدوري جمعة1029
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة78,040واسطغفران كريم زمام كاظم1030
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة العربية والتربية 90.90بغدادغفران محسن عبيد حشف1031
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جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد78,449النجفغفران محمد موسى هاشم1032
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية76,573 بغدادغفران ميثم محمد رضا1033
جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية83,01القادسيةغيداء كريم راهي غنام1034
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب80,811 بغدادغيداء محمود مهدي سالم1035
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة مكتب83,352 بغدادفاتن فريد وحيد حسن1036
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة77,879 بغدادفاضل اسعد فاضل حميد1037
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 91.00ديالىفاضل جبار عبد اهللا حسين1038
جامعة الكوفة / كلية التمريضالتمريض87,848النجففاطمة حسن احميد ياسر1039
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 79,774 بغدادفاطمة حسين حسن داود1040
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية95.09بابلفاطمة حسين عويد سلمان1041
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد84,191تكريتفاطمة عبد االمير كريم حسين1042
جامعة ميسان / كلية التربيةاللغة االنكليزية90.95ميسانفاطمة عبد الواحد خنجر معين1043
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمحاسبة86,585 بغدادفاطمة كريم عبدالعزيز فاضل1044
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب77,782 بغدادفاطمة محمد سبهان صالح1045
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة84,77القادسيةفاطمة وناس عبد علي مايح1046
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,576واسطفاطمه حسن علي محمد1047
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب75,69البصرهفاطمه علي طعمه علي1048
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية89.75كربالءفاطمه محمد صاحب حبيب1049
جامعةالموصل/كلية االدارة واالقتصادالتسويق74,813كركوكفراس سلمان نصيف جاسم1050
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة87,772النجففرح رزاق علة1051
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات94.90صالح فرح سهيل نجم1052
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب76,116الموصلفرح عادل محمود سلطان1053
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية91.50بغدادفرح عدنان سعيد عبيد1054
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد77,602ميسانفرح عمار محمد محسن1055
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات97.00بغدادفرح محمد كريم حسن1056
جامعة تكريت/كلية الصيدلةالصيدله92.51الموصلفرح ياسين طه حسن1057
جامعة الموصل/كلية القانوناألدارة القانونية81,128الموصلفرحان دحام غريبان شامخ1058
جامعة كركوك / كلية الهندسةالميكانيك88.97كركوكفالح حسن عباس جمعة1059
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية80,763كركوكفنر محمد علي مراد1060
جامعة الموصل/ هندسة/ السدود والموارد مائيةتقنيات الموارد المائية80,933الموصلفنست متي بطرس إبراهيم1061
  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد     السيراميك83.10    بغدادفهد صباح حاجم1062
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة     التشكيلي77.11البصرةفهد عالء سلمان1063
جامعة ذي قار / علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة حاسوب82,478ذي قارفواد سالم كاظم  رخيص1064
جامعة االنبار / كلية الهندسةالمكائن والمعدات82,022االنبارفيصل احمد حسين حسن1065
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية93.14كركوكفيصل غازي عبد الكريم عبود1066
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/كوفةتقنيات صحة المجتمع95.22واسطقاسم عباس كحيوش مجدي1067
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات المدنية77,769 بغدادقاسم عزيز حسين حسن1068
جامعة الكوفة / كلية التمريضالتمريض84,998النجفقاسم كاظم جيثوم حسون1069
جامعة الكوفة/علوم الحاسوب والرياضياتأنظمة الحاسوب80,039النجفقاسم كريم حنون رهو1070
جامعة بغداد/كلية الصيدلةالصيدله90,988 بغدادقاسم محمد ثابت1071
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد85,301ذي قارقسمه رزوقي عبد شالل1072
جامعة القادسية / كلية التربيةعلوم ورياضيات91.99القادسيةقمر علي نور احمد1073
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتخدير88,60االنبارقيس فاضل حميد انجاد1074
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء79,953النجفقيصر عدنان هاشم1075
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات92.12ذي قاركاظم يوسف فالح  عجيل1076
  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد    الخط العربي85.50    بغدادكاظمية محمد نجم1077
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك91.53بصرةكرار اسعد شاكر عباس1078
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة85,168 بغدادكرار جاسم كاظم حسين1079
جامعة ذي قار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية91.07ذي قاركرار جبار كريم شاوردي1080
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جامعة كربالء / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية87.11كربالءكرار جمال محمد علي رشيد1081
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,342 بغدادكرار حسين مشكور عباس1082
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط94.54بابلكرار حيدر فاضل هاشم1083
جامعة ميسان / كلية الهندسةالنفط94.06ميسانكرار شياع محسن منخي العلي1084
جامعة الكوفة / كلية التربية االساسيةاللغة العربية والتربية 90.45النجفكرار صالح مهدي1085
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةالخط والزخرفة93.50القادسيةكرار ظاهر لفتة ظاهر النايلي1086
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتصميم84.60بغدادكرار عالء عبد الحسين1087
جامعة الكوفة / كلية الهندسةتقنيات الموارد المائيه89,333ذي قاركرار علي منخي جثير1088
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,931 بغدادكرار كاظم راضي صحن1089
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهالتقنيات الميكانيكيه82,942ذي قاركرار كريم خطار عبد اهللا1090
جامعة بغداد/كلية العلومانظمة حاسوب79,653 بغدادكرار محمد عبدالرضا كعود1091
جامعة الكوفة / كلية التربية االساسيةاللغة العربية والتربية 93.78النجفكرار محمد هادي1092
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة العربية والتربية 91.66القادسيةكريم حسين عيدان جراح1093
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالتقنيات الميكانيكية83,033بغدادكفاء عبدالحسن الحج يوسف الربيعي1094
هيئة التعليم التقني/التقنيات الكهربائية وااللكترونية االتصاالت والمعلوماتية81,762 بغدادكوثر حميد محمد حبيب1095
جامعة االنبار/قانون رمادياالدارة القانونية81,828االنباركوثر محمد عباس صالح1096
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية88,382كركوكلقمان يونس سمين قاسم1097
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.00االنبارلميس حسين عالوي محمد1098
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية79,126الموصللؤي حكمت عزيز إبراهيم1099
جامعة تكريت / كلية الهندسةالكهرباء88.94صالح ليث جمال مهدي صالح1100
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالمكائن80,035 بغدادليث رعد رحيم ولي1101
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي77.04بغدادليث رياض هادي1102
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات91.10بغدادليث سالم وسمي عبد اهللا1103
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات90.37ديالىليث شالل حبيب حميد1104
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية93,569الموصلليث عز الدين اسماعيل سليمان1105
جامعة الموصل/كلية التمريضتمريض92.39الموصلليث عيسى حسن مطر1106
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتخدير88,782الموصلليث محمد عبد الستار محمود1107
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب84,55الموصلليث محمد غانم محمود الصفار1108
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات90.00بغدادليث مصدق محسن راضي1109
جامعة كركوك / كلية الهندسةالكهرباء91.06كركوكلينا علي عواد حسن1110
جامعة االنبار / كلية الهندسةالميكانيك82.63االنبارماجد جمال شاكر سعود1111
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة71,753 بغدادماري ايلينا سامي يوسف كورئيل1112
جامعة كربالء/كلية الهندسهالتقنيات االلكترونيه84,95البصرهماسيس بابكين كالوست1113
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكة78,076االنبارمامون سليمان  حمد ظاهر1114
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/الرماديتقنيات ادارة المواد83,463االنبارماهر محمد جاسم حمادي1115
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية76,367 بغدادماهر محمد عبد عباس1116
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.19بغدادمثنى باسم حميد فرج1117
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالتصفية وتقنية الغاز91.31صالح مثنى حسن اسود ظفير1118
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالتصفية وتقنية الغاز92.89صالح مثنى شاطي ضايع فهد1119
جامعة ميسان/كلية الهندسةالمدني84,751ميسانمجتبى عماد عبد علي1120
جامعة القادسية/ كلية التمريضالتمريض86,89القادسيةمحسن نعيم منكاش زعزاع1121
جامعة ميسان / كلية التربيةاللغة االنكليزية90.50ميسانمحمد احمد  كرم محمد1122
جامعة بغداد / كلية الهندسةصناعات كيمياوية81,511 بغدادمحمد اكريم رشيد جاجان1123
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتقنيات الكترونية89,712الموصلمحمد امجد الياس خضر1124
جامعة الموصل/كلية التمريضتمريض87,599الموصلمحمد إبراهيم محمد سليم1125
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع91,010االنبارمحمد ثابت عبيد جراد1126
جامعة كربالء/كلية الهندسهالمدني78,953كربالءمحمد جاسم اسماعيل كاظم1127
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةالتربية الفنية81.44بغدادمحمد جاسم سلطان مهدي1128
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكة85,612االنبارمحمد جاسم عبد اهللا احمد1129
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جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية90,831االنبارمحمد حسيب سعيد هوير1130
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادادارة مكتب84,914كركوكمحمد حسين ابراهيم علي1131
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية89.23بغدادمحمد حسين عبد العادي1132
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك90,844 بغدادمحمد حكمت محمود محمد1133
تقنية هندسية/ موصلتقنيات كهربائية79,688الموصلمحمد خالد حسن مرعي1134
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك83.41بغدادمحمد خالد هالل مشيري1135
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالنفط84.64كركوكمحمد خسرو بهاءالدين رؤوف1136
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب76,40البصرهمحمد خشان مالح محمد1137
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد81,877ديالىمحمد داود سلمان حسين1138
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادادارة مكتب88,381كركوكمحمد دبيب هزاع جامل1139
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد79,309الموصلمحمد راكان محمد احمد1140
جامعة القادسية / كلية التربيةعلوم ورياضيات93.66القادسيةمحمد رزاق حاكم لطيف1141
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات86.63بغدادمحمد رزاق حميد احمد1142
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة80,542ميسانمحمد رعد خالد هاشم1143
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالتقنيات الميكانيكية84,684 بغدادمحمد رعد خلف بيري1144
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادادارة المكتب73,361 بغدادمحمد رعد خلف سعيد1145
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع92.63الموصلمحمد رعد مال اهللا عبد الجبار1146
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط92.71بصرةمحمد سالم عبيد دغيم الشاتي1147
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 92.97بغدادمحمد سامي نصيف جاسم1148
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة89,44بابلمحمد سعد جاسم محمد1149
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية93.60بغدادمحمد سعد حمود عبيد1150
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية73,271كركوكمحمد سالم رشيد قهرمان1151
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكطبي90,402الموصلمحمد سمير خليل1152
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه86,44البصرهمحمد شاكر عبداهللا1153
هيئة التعليم التقني/التقنية/نجفالمكائن والمعدات78,19البصرهمحمد شلش عبدالوهاب1154
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيــــك91.80بابلمحمد شنين عاصي حمد1155
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك87.45كركوكمحمد شهاب احمد مالك1156
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع91,062االنبارمحمد شيت انور هويدي1157
كلية الهندسة/جامعة الموصل صناعات كيمياوية85,161الموصلمحمد صالح علي عبد اهللا1158
جامعة بابل / كلية الهندسةالميكانيك85,078بابلمحمد صباح جبار عبد االمير1159
جامعة بابل - كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد82,976بابلمحمد صبري جواد كاظم1160
جامعة بغداد/كلية الصيدلةالصيدله89,517 بغدادمحمد ضياء الدين عبد المنعم1161
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات82,908الموصلمحمد عارف مصطفى خضر1162
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات93.26كربالءمحمد عبد االميركاظم عبد االمير1163
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية82,589كركوكمحمد عبد الحسين جواد موسى1164
الجامعة التكنولوجية / هندسة الكهروميكانيكالكهربـــاء92.30بغدادمحمد عبد الحسين محمد زبون1165
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكطبي81,728الموصلمحمد عبد الرحيم محمد خضر1166
جامعة الكوفة / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية92.27النجفمحمد عبد الرضا عبادي1167
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه84,689ذي قارمحمد عبد العالي نعمه صينخ1168
جامعة ذي قار/كلية الهندسةالبناء وانشاءات82,520ذي قارمحمد عبد الكريم ريسان شناوه1169
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية77,297كركوكمحمد عبد اهللا جمعة بكتاش1170
الجامعة التكنولوجية / هندسة السيطرة والنظمالتراسل91,606 بغدادمحمد عبد المنعم عبد االمير مشكور1171
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية89.59ذي قارمحمد عبد أشذير مبارك1172
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي88,944تكريتمحمد عبد صداع عييد1173
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمواد86,43ديالىمحمد عبدالباقي رفعت قاسم1174
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع87,071محمد عبدالسادة ماذي1175
جامعة تكريت / كلية الهندسةالمكائن والمعدات79,31تكريتمحمد عبداهللا محمد عريان1176
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه89,987واسطمحمد عزيز نجم علي1177
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة88,062ميسانمحمد علي حسن جلعوط الخفاجي1178
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جامعة كركوك / كلية الهندسةالمكائن والمعدات83,42كركوكمحمد علي حسين خلف1179
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء86,531ذي قارمحمد علي عدنان عباس1180
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية87.22ذي قارمحمد علي فرحان مطشر1181
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك81.40الموصلمحمد عمار ابراهيم محمد1182
كلية الهندسة/جامعة االنبارالصناعات الكيمياوية81,681 بغدادمحمد فارس فياض حسن1183
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه89,47البصرهمحمد فاضل عباس1184
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه84,38البصرهمحمد قادر نعمه1185
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات االلكترونيه94,31البصرهمحمد قاسم عبدالجليل1186
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتقنيات المدنية89,444 بغدادمحمد قاسم كاظم سلمان1187
جامعة ديالى/ كلية العلومانظمة الحاسوب80,164ديالىمحمد كيالن عبد الحافظ1188
جامعة الموصل / كلية الهندسةالميكانيك89.86الموصلمحمد محمود عايد عطية1189
جامعة بابل / كلية الهندسةالمدني79,715بابلمحمد مخلد موفق عبيد1190
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء79,116النجفمحمد مسلم محمد علي1191
جامعة تكريت / كلية الهندسةالمكائن والمعدات79,511تكريتمحمد مصطفى كريم اسماعيل1192
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية92.31بصرةمحمد مضر عبد الرسول علوان السداوي1193
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع88,484كربالءمحمد مقبل حميد رخت1194
جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية78.59االنبارمحمد مكي خيري حسين1195
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام الميكانيك89.58كركوكمحمد منذر رشيد احمد1196
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمواد71,665 بغدادمحمد موحي كريم ناصر1197
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية72,679بابلمحمد ناصر ضعيف عجمي1198
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه86,62البصرهمحمد نوري عبيد1199
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتقنيات المدنية89,433 بغدادمحمد هاتو شابت1200
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات91.55بابلمحمد هادي عزيز عبد1201
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد78,077الموصلمحمد هاشم محمد خلف1202
جامعة الموصل/ هندسة/ السدود والموارد مائيةتقنيات الموارد المائية83,905الموصلمحمد هاشم نجم جدوع1203
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية88.98كركوكمحمد يوسف احمد عبداهللا1204
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء94.15بصرةمحمد يونس عبدالرزاق خلف المشيمش1205
جامعة المثنى / كلية التربيةاللغة االنكليزية93.30المثنىمحمود ابراهيم عبد االمير حيدر1206
جامعة الموصل/كلية القانوناألدارة القانونية73,611الموصلمحمود حميد حسين سالم1207
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات77,489بابلمحمود فالح عسكري عطية1208
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية91,573االنبارمحمود لطيف محمد عبيد1209
جامعة االنبار/قانون فلوجةاالدارة القانونية92.29االنبارمحمود محمد خليفة جاسم1210
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة81,812 بغدادمحمود محمد صالح عبد الصاحب1211
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة81,99ميسانمخلد عالء حسين جاسم جوني1212
هيئة التعليم التقني / القنية / كركوك / االقسام التصفية92.83كركوكمراد احمد فخرالدين نامق1213
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية85,868كركوكمراد جالل خورشيد رمضان1214
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالنفط84.54كركوكمراد طه نوري عبداهللا1215
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية81,565واسطمرتضى رفعت ابراهيم صادق1216
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتصفية89.89بصرةمرتضى صبيح حميد حسين العامري1217
جامعة ذي قار / كلية التمريضالتمريض74,489ذي قارمرتضى عبد الرحيم محيسن1218
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتصفية89.91ميسانمرتضى عصام عبدالوهاب محمد حسين 1219
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,783 بغدادمرتضى غازي مزعل العبودي1220
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتصفية89.38بصرةمرتضى فوزي عبد وهيب الفريجي1221
جامعة كربالء/كلية الهندسةكهرباء82,689المثنىمرتضى كامل علي جعفر االعرجي1222
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه84,87البصرهمرتضى ماجد عبدالحسين1223
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء94.97بصرةمرتضى ناصر مهدي صالح المالكي1224
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 91.39بغدادمرتضى نصير ابراهيم هاشم1225
جامعة ذي قار / كلية القانونادارة قانونية78,432ذي قارمرتضى هادي محمد خلف1226
جامعة الكوفة / كلية الهندسةااللكترونيك83,313القادسيةمروان جبار عبد الحسن مكي1227
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جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية88,932االنبارمروان سليمان حميد بدوي1228
جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 96.06االنبارمروان صالح أحمد1229
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه93,14البصرهمروان كامل جبار1230
جامعة واسط / كلية التربيةاللغة العربية والتربية 84.72واسطمروان كامل عالوي حسين1231
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك88.10صالح مروان محمد احمد حيود1232
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة73,224ذي قارمروان محمد طارش خزعل1233
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية91.00كركوكمروان محمود سعيد كريم1234
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية93.70بغدادمروة احمد زكي احمد1235
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 89,696 بغدادمروة انور عمر الحمداني1236
كلية الهندسة/جامعة االنبارالصناعات الكيمياوية83,148االنبارمروة جواد كاظم ابراهيم1237
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة79,7القادسيةمروة حسن عطية حسين1238
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة80,02ديالىمروة حسين محمد عبد اهللا1239
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاداالحصاء والمعلوماتية82,814 بغدادمروة خالد عباس حساني1240
جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية90.59ذي قارمروة خشان عبادي عبيد1241
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةالكهرباء82,509 بغدادمروة خضير عباس علي1242
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري78,650تكريتمروة ستار صالح كاظم1243
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع93,05 بغدادمروة صالح هادي ناجي1244
جامعة بغداد/كلية االدابتقنيات المعلومات 76,405 بغدادمروة علي حسين عبد الكريم1245
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات المدنية71,653 بغدادمروة عماد ناصر حسون1246
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادإدارة المكتب80,499كربالءمروة عودة عبد عطية1247
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادفن الحلي والمجوهرات83,779 بغدادمروة لفتة عبد الحسين1248
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك83,18ديالىمروة محمد رحيم صالح1249
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادعالج طبيعي90,35 بغدادمروة ناجي رحيمة راضي1250
جامعة البصره/ كلية الصيدلهالصيدله83,57البصرهمروه توفيق فيصل1251
جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشداللغة االنكليزية96.67بغدادمروه خالد عسل خضير1252
جامعة البصره/كلية التمريضالتمريض88,79البصرهمروه خيري عبد علي1253
جامعة الموصل / كلية التربية االساسيةعلوم ورياضيات97.55نينوىمروه رسمي عبد مصطفى1254
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة79,707 بغدادمروه سامي محمود رشيد1255
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله95.26الموصلمروى فرج مرزينا متي1256
الجامعة المستنصرية/كلية السياحة وادارة الفنادقسياحة85,589 بغدادمريم حسن داود سلمان1257
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد89,673ذي قارمريم حسن كصاد شهد1258
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات96.70بابلمريم خضير عبيس عبيد1259
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات92.49كركوكمريم دانا قابل حسيب1260
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة78,277 بغدادمريم سعد داخل مطشر1261
جامعة واسط / كلية التربيةعلوم ورياضيات98.30واسطمريم سعدي حسن احمد1262
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة82,203ديالىمريم شعبان رجب صفر1263
  كلية الفنون الجميلة - جامعة بغداد        النحت90.83    بغدادمريم صدقي إسماعيل1264
جامعة البصرة / كلية الهندسةالصناعات الكيمياويه73,82البصرهمريم صالح محمود1265
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرأدارة مكتب78,495ذي قارمريم طالب محسن نايف1266
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية93.45ديالىمريم علي قاسم عبد االمير1267
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمكتب73,777 بغدادمريم علي محسن كاظم1268
السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية /كربالءالسياحة والفندقه81,875كربالءمريم مهدي جلوب1269
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية77,344 بغدادمريم نعمة حسين1270
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية98.90صالح مريم هاشم حيدر حسين1271
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد71,515ديالىمريم وجدي محمد مصطفى1272
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية79,461كركوكمزدة حميد سعيد صالح1273
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات75,091بابلمستجاب سلمان كاظم سلمان1274
جامعة بغداد/ كلية القانونقانونية88,5 بغدادمسلم باسم كتاب عيسى1275
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,79القادسيةمسلم عبد الرضا مشكور فزع1276
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جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية80,62البصرهمسلم عزيز منديل1277
جامعة كربالء/كلية الهندسهالتقنيات االلكترونيه85,60البصرهمسلم عقيل احمد1278
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادتقنيات المساحه81,486ذي قارمسلم كريم عواد علي1279
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة82,165المثنىمسلم محمد حسين محمد ال سماوي1280
هيئة التعليم التقني/الكليه التقنيه/بصرهالتقنيات الكهربائيه86,84البصرهمصطفى احمد عبدالرزاق1281
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية78,496بغدادمصطفى جبار علي1282
جامعة واسط / كلية الهندسةمكائن85,197ميسانمصطفى حسن محمد علي1283
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةخط وزخرفة83.50بغدادمصطفى حسين سلمان حسين1284
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات92.60بغدادمصطفى حيدر طارش جابر1285
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية90,468 بغدادمصطفى خالف عويد عطية1286
جامعة بابل / كلية التربية للعوم الصرفةعلوم ورياضيات94.25بابلمصطفى رضا حسين عبيد1287
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد78,627كركوكمصطفى رؤوف محمود لطيف1288
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتشكيلي76.91بغدادمصطفى سعد فاضل1289
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة85,07الموصلمصطفى شمس الدين محمد مصطفى1290
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية74,127 بغدادمصطفى صالح خليل اسماعيل1291
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية94.63االنبارمصطفى عادل عودة عبد الجبار1292
جامعة النهرين / كلية الهندسةالتقنيات المدنية83,143 بغدادمصطفى عباس عاجل جعيب1293
جامعة كربالء/كلية الهتدسةالتقنيات الميكانيكية81,448كربالءمصطفى عباس فتح اهللا1294
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات80.09بغدادمصطفى عبد الحسن مهدي حمود1295
جامعة االنبار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية89.94االنبارمصطفى عبد الستار مصلح جواد1296
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكمساحة76,188الموصلمصطفى عبد العزيز غربي ناصر1297
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادمحاسبة90,88 بغدادمصطفى عبد ثجيل عزيز الحليفاوي1298
جامعة كربالء/كلية الهندسهالتقنيات االلكترونيه85,14البصرهمصطفى عبداالمير حرب1299
جامعة بغداد /كلية الزراعةانتاج نباتي73,879 بغدادمصطفى عقيل عبد الجبار عبد النبي1300
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك81,088 بغدادمصطفى عالء حسين علوان1301
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد72,202ديالىمصطفى علي حسين جاسم1302
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية76,805كربالءمصطفى غانم كاطع1303
جامعة ميسان / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية89.14ميسانمصطفى فاضل عبد هادي1304
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك87.01كركوكمصطفى قاسم كاظم جاسم1305
جامعة بابل / كلية الهندسةالمدني77,737بابلمصطفى قاسم هالل عبد الحسين1306
جامعة تكريت / كلية الهندسةتكنولوجي85,419تكريتمصطفى كريم عبد علي1307
جامعة االنبار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية83.63االنبارمصطفى كريم عنزي1308
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات المدنية86,994كركوكمصطفى محمد سعيد عبد اهللا1309
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك83,509ديالىمصطفى محمد صادق هاشم1310
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة76,925بابلمصطفى محمد عبد المهدي مجبل1311
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية79,270 بغدادمصطفى مهند شاكر محمود1312
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط96.29كربالءمصطفى ميثم يعقوب هاني1313
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيــــك85.82بغدادمصطفى هاشم جبر مخلف1314
جامعة بغداد / كلية الهندسةالموارد المائية80,418 بغدادمصعب يحيى ايوب1315
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالمكائن81,446 بغدادمططفى طه موسى جعفر1316
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية84,686كركوكمعاذ امجد احمد دانوك1317
الجامعة المستنصرية / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية77,822 بغدادمعتز محمد حمد عبد1318
جامعة البصرة / هندسة النفط والغاز / جامعة النفط التصفية94.29بصرةمقداد  خالد راهي حلو الشويلي1319
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية93.09بغدادمقداد جواد كاظم حاتم1320
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلة     المسرح82.41البصرةملك عماد راضي1321
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة75,142ذي قارمنار جعفر يونس كريم1322
هيئة التعليم التقني /كلية التقنية المسيبالتقنيات الكهربائية75,482بابلمنار رضا سالم عباس1323
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات96.12نينوىمنار عثمان محسن حسن1324
جامعة بغداد /كلية التربية للبناتتقنيات صناعة المالبس84,720 بغدادمنار يحيى عبد اهللا1325
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الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات مالية ومصرفية81,720 بغدادمناف حامد عبد سرحان1326
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات93.61ديالىمنال عبد اهللا محمود جواد1327
جامعةالموصل/كلية االدارة واالقتصادالتسويق74,262كركوكمنال مردان حميد علي1328
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية75,052النجفمنال هادي محمد كسار1329
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية84,252كربالءمنتظر حسين عبد علي1330
جامعة النهرين / كلية الهندسةالشبكات الهاتفية87,105 بغدادمنتظر عبد الرزاق جاسم عيسى1331
جامعة ميسان / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية78.39ميسانمنتظر محمد عبد الكريم علي1332
جامعة تكريت / كلية هندسة النفط والمعادنالكهرباء91.96صالح منتظر مطر حماد عسل1333
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات المدنية81,387كركوكمنى حاتم شكر عواد1334
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصاداداري86,427تكريتمنى حسن علي وسمي1335
جامعة ذي قار / كلية القانوناالدارة القانونية73,96ذي قارمنى زويد هداد خلف1336
جامعة االنبار / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية82.77االنبارمنير مجيد حماد جمعه1337
جامعة النهرين / كلية الهندسةالتقنيات المدنية82,327 بغدادمنير نوري لفتة محيسن1338
هيئة التعليم التقني/تقنيات صحية وطبية/بصرةالتحليالت المرضيه83,46البصرهمها شاكر عبيد1339
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادالتحليالت88,083 بغدادمها عودة اهليل1340
جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية97.05نينوىمها غانم سعيد إبراهيم1341
جامعة ديالى /كلية الهندسةالكهرباء76,963ديالىمهدي حسين صالح جاسم1342
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات92.06كركوكمهدي رستم خضر أحمد1343
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك85,132 بغدادمهدي صالح حسن عليوي1344
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية80,795كركوكمهدي صالح غربي صالح1345
جامعة ديالى/كلية الزراعةاالنتاج النباتي82,48ديالىمهدي صالح ياسين عباس1346
جامعة كركوك/كلية العلومأنظمة الحاسوب79,033كركوكمهدي عماد نيب أحمد1347
جامعة البصرة / كلية الهندسةالنفط96.81ذي قارمهدي محمد جواد كاظم حسن الشليش1348
جامعة ديالى/ كلية العلومانظمة الحاسوب70,789ديالىمهند ثاير حسين احميد1349
جامعة بغداد / هندسة نفطالنفـــط94.58بغدادمهند سالم فرحان سلطان1350
هيئة التعليم التقني/التقنية الزراعية/رشيدية/نينوىاالنتاج الحيواني76,195الموصلمهند شاكر سليمان داود1351
جامعة الكوفة / كلية التربيةعلوم ورياضيات91.27النجفمهند صالح مهدي1352
جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلةتشكيلي84.64بغدادمهند عفاف سلمان1353
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية79,88كركوكمهند عوني عباس امين1354
جامعة المثنى / كلية التربيةعلوم ورياضيات88.73المثنىمهند كامل مشكور محمد1355
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةالتصفيــــة90.95بغدادمهند محمد احمد حسن1356
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب74,74البصرهمهند ياسين موحان1357
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة83,804 بغدادمواهب علي عالل مزبان1358
جامعة كربالء/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية78,845كربالءموفق رحيم دريب1359
جامعة الكوفة / كلية الهندسةمدني84,467النجفموفق عبد اليمة طاهر1360
جامعة الموصل / كلية التربية الرياضيةالتربية الرياضية85,718نينوىمؤمن عمر عبد فارس1361
جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة83,49ذي قارمؤيد حسن فرهود جساس1362
جامعة الموصل / هندسة النفط والتعدينالنفط82.83الموصلمؤيد حميد يونس عبد اهللا1363
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلةفنون مسرحية85.67القادسيةمؤيد مفتن نوير عودة الحمداوي1364
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله96.45الموصلميادة ميخائيل متي سليمان1365
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي89.51البصرةمياسه سعد هاشم جاسم1366
جامعة ذي قار / كلية الهندسةالميكانيك82.02ذي قارميثاق طالب حريب جودة الحسين1367
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةالتحليالت المرضية80,241النجفميثم جاسم محمد  حوم1368
جامعة الكوفة / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.20النجفميس فاضل عبد العباس1369
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات94.80بغدادميس محمد صبري علو1370
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة78,326بابلميالد جواد عبد الحسن مسير1371
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة81,449كركوكميالد زيدان خلف خليل1372
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصاداالحصاء والمعلوماتية84,210 بغدادميالد علي عبد اهللا مهدي السعدي1373
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,98الموصلميالنو يوسف ابراهيم زكو ال كبو1374
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هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد80,141الموصلنادية جاسم محمد حسن1375
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات94.89االنبارناز ستار جبار1376
جامعة الكوفة / كلية الهندسةمكائن ومعدات86,292النجفنبأ عبداهللا عبد الحسين1377
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائيه88,653واسطنبراس حازم عباس علي1378
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد72,7ديالىنبراس عدنان مسرهد خميس1379
جامعة ذي قار/كلية الصيدلةالصيدله88,736ذي قارنبراس علي سلمان1380
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية95.95بغدادنبع عبد الوهاب عزيزمجيد1381
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات94.12ديالىنجاة حميد نعمان حميد1382
جامعة ميسان/كلية الهندسةالمدني91,018ميساننجم نعيم صابط حسين1383
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه88,65البصرهنداء جبار عبدالرزاق1384
جامعة كربالء/كلية العلومأنظمة الحاسوب75,671كربالءندى جميل حسن محمد علي النقاش1385
جامعة واسط / كلية الهندسةتقنيات المكائن والمعدات84,975واسطندى علي مجيد عكله1386
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب73,54البصرهندى كاظم شحيت1387
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات93.40بغدادندى ياس خضير عباس1388
الجامعة المستنصرية / كلية الصيدلةالصيدله88,962 بغدادنريمان صباح غالي1389
جامعة النهرين/كلية الحقوققانونية80,152 بغدادنريمان علي عبد اهللا سرحان1390
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد76,652ديالىنسرين زهير صبر سرحان1391
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد78,294كركوكنسرين عثمان محمد عثمان1392
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة88,406 بغدادنسرين عماد هادي صالح1393
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة88,185نسرين كريم لطيف1394
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات92.03كركوكنشأت أنور شاكر عباس1395
جامعةالمثنى / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة82,249المثنىنشتمان رحمان ابراهيم اسماعيل1396
جامعة تكريت / كلية الهندسةالكهرباء91.89صالح نشوة هادي جميل حسين1397
جامعة ميسان/كلية الهندسةااللكترونيك79,987ميساننضال راشد حطاب نعبان1398
هيئة التعليم التقني/التقنية /بغدادالمساحة76,77المثنىنعمة عبدالعباس حمود علي1399
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله93,540الموصلنغم باسم محمد علي سليمان1400
جامعة بغداد/كلية العلومانظمة الحاسوب80,028 بغدادنغم علي احمد خميس النعيمي1401
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية92.30صالح نها عبداهللا رشيد صالح1402
جامعة كركوك / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة التركمانية95.70كركوكنهلة نجاة خورشيد عبد اهللا1403
جامعة البصرة / كلية الهندسةالميكانيك85.39ذي قارنوار جاسم حنون نفاوة السعدي1404
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات93,176الموصلنوار سعد عادل سعيد1405
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية86,543الموصلنواف مدلول عباس قاسم1406
جامعة الموصل/كلية الهندسةتقنيات كهربائية79,433الموصلنوال عبد اهللا حمد جبر1407
جامعة بغداد/ كلية التمريضالتمريض83,10االنبارنور ابراهيم حسن حمد1408
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع89,216نور انور جبار محسن1409
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المكتب82,232الموصلنور باسل هاشم بشير1410
جامعة بابل - كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد82,276بابلنور ثامر غدار بكر1411
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي90,285تكريتنور ثائر احمد عبد1412
السياحة الدينية وادارة المؤسسات الفندقية /كربالءالسياحة والفندقه84,557كربالءنور حسين علي1413
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةصحة مجتمع90,23واسطنور حمزة طعمة عيدان1414
هيئة التعليم التقني / الكلية التقنية االدارية / بغدادمحاسبة77,517 بغدادنور حميد راضي محمد1415
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك82,967ديالىنور خضير محمود شلهوم1416
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,149بابلنور خليل ابرهيم صالح1417
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة المواد81,756ذي قارنور رزاق خضير حسين1418
جامعة بابل - كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد81,385بابلنور عباس فاضل نجم1419
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء90.72بصرةنور عبد الهادي موسى تفاك التفاك1420
الجامعة المستنصرية / كلية االدابتقنيات المعلومات 79,639نور عبد الواحد علي رسن1421
جامعة بابل / كلية الهندسةمكائن ومعدات75,833بابلنور علي حمزة حساني1422
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك90.37بابلنور عماد كاظم عبد الحسين1423
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جامعة القادسية / كلية الهندسةتقنيات ميكانيكية80,32القادسيةنور محمد حسن ناجي1424
الجامعة التكنولوجية / الهندسة الكهربائية وااللكترونيةااللكترونيك74,116 بغدادنور محمد عبد زبون1425
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةالتحليالت المرضية84,596النجفنور محمد علي  حاتم1426
جامعة بغداد / كلية التربية للبناتاللغة االنكليزية91.90بغدادنور محمد مايس فهد1427
جامعة ميسان /االدارة واالقتصادادارةالمواد82,222ميساننورا رحيم حسين رسن1428
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات98.49بغدادنورا علي رخيص حافظ1429
الهيئة/كلية التقنيات الصحيةوالطبية/كوفةالتحليالت المرضية82,365النجفنورس صباح عباس صالح1430
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة82,47القادسيةنورس عبد الكريم هاتف جاسم1431
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة االنكليزية96.31بغدادنورس علي جبارة شمخي1432
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة83,612النجفنورس علي راضي عمارة1433
جامعة االنبار/كلية الحاسوبنظم الحاسوب85,467االنبارنوره ياسر نزار محمد1434
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة84,14تكريتنورهان عباس خليل عسكر1435
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد86,73القادسيةنورى سمير راجي عبد1436
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادالمحاسبه94.75البصرهنورين عصام عبدالجليل1437
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة81,752واسطنيران عبد الكاظم لفته خلف1438
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,441كركوكنيفان احمد محمد فتح اهللا1439
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية83,846النجفهاجر حسين ميري حسين1440
جامعة ذي قار/ كلية الهندسهميكانيك81,445ذي قارهاجر زغير جبر نصار1441
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه92.50البصرههاشم احمد محمد امين1442
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك85,475 بغدادهافين نجاح اسحق سليمان بلو1443
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالموسيقى90.42نينوىهالة إبراهيم خليل إسماعيل1444
جامعة الموصل/كلية الصيدلةالصيدله93,195الموصلهالة وليد فتحي عون1445
جامعة تكريت / كلية الزراعةاالنتاج النباتي82,7تكريتهاني سليمان محمد صالح1446
جامعة تكريت / كلية الهندسةالميكانيك87.53كركوكهاوري اسعد كريم حبيب1447
جامعة بابل - كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد77,282بابلهبة احمد عبد علي عودة1448
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات96.40االنبارهبة اهللا محمد فتحي مظهر1449
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 80.50بغدادهبة خليل بالسم  محسن1450
جامعة االنبار/كلية الحاسوبنظم الحاسوب87,816االنبارهبة عبد مطر محمود1451
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب79,97البصرههبه احمد لفته حمادي1452
هيئة التعليم التقني- الكليه التقنيه االداريه /بصرهالمحاسبه94.59البصرههبه عطيه عبود خضير1453
جامعة القادسية/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد84,47القادسيةهدى ابراهيم جاسم حسين1454
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات93.04كركوكهدى برهان نوري نجم1455
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة86,946النجفهدى تركي ابراهيم1456
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة78,636بابلهدى حامد عبيد خلف1457
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات97.35االنبارهدى خالد علي1458
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك81,135ديالىهدى صالح مهدي رحمان1459
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد81,233الموصلهدى عبد اهللا احمد عبد اهللا1460
جامعة البصرة / كلية الهندسةالتقنيات المدنيه83,36البصرههدى عبدالسالم شنان1461
جامعة تكريت / التربية الرياضيةالتربية الرياضية93.70صالح هدى غالب ندا يوسف1462
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرتقنيات ادارة مواد81,399ذي قارهدى فؤاد عبد الحسن جوده1463
جامعة الكوفة/ كلية الصيدلةالصيدله88,743النجفهدى كامل راضي عيدان1464
جامعة واسط / كلية التربيةعلوم ورياضيات97.80واسطهدى محسن يوسف جاسم1465
جامعة بغداد / كلية الهندسةالتصفيــــة92.09بغدادهدى ممتاز خليل مجيد1466
جامعة البصرة / كلية الهندسةالكهرباء82,663ذي قارهدى نعيم ثجيل جودة1467
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادتقنيات المحاسبة82,140واسطهدى هادي حمزه دليل1468
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةاللغة االنكليزية96.99بغدادهدير جاسم خلف حسين1469
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادمواد76,376 بغدادهدير حاشوش روضان بستان1470
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,967بابلهدير رياض عبد الرزاق حسن1471
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية94.30صالح هدير قيس صبار اسماعيل1472
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جامعة واسط / كلية التربيةاللغة االنكليزية96.20واسطهدير منير رمضان علي1473
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصادتقنيات مالية ومصرفية75,853 بغدادهديل احمد رشيد جاسم1474
جامعة ديالى /كلية الهندسةالكهرباء82,253ديالىهديل حسون علوان احمد1475
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,66الموصلهديل رعد شمعون الياس ال كلو1476
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات98.10بغدادهديل سعد احمد1477
جامعة القادسية / كلية التربيةاللغة االنكليزية94.68القادسيةهديل صفاء هادي شعالن1478
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك83,549 بغدادهديل فرحان محيسن صباح1479
جامعة بغداد/كلية االدابتقنيات المعلومات 84,638 بغدادهديل قاسم عبيد سبهان البيضاني1480
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم والتزيين المعماري83,583 بغدادهديل كريم محمود1481
جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة78,277بابلهديل كريم مويل غايب1482
جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد80,333واسطهديل ماجد حميد جياد1483
جامعة الموصل / كلية الفنون الجميلةالمسرح82.63نينوىهديل محمد علي يحيى محمد1484
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة82,125تكريتهريم سعيد مجيد سيدة1485
جامعة االنبار/االدارة واالقتصاد/فلوجةادارة مكتب93,072االنبارهشام اسماعيل ابراهيم عبد1486
جامعة بابل / كلية الهندسةالتقنيات المدنية76,295بابلهشام الدين ثامر داود سلمان1487
جامعة بابل/زراعة/القاسم الخضراءتربة واستصالح االراضي84,508بابلهشام تركي هادي جاسم1488
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك82,805 بغدادهشام عبد الرزاق هاشم مطرود1489
جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم الصرفةعلوم ورياضيات92.15صالح هاللة مفتاح محمد علي1490
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي95.20تكريتهمام عيسى رزوقي ابراهيم1491
جامعة الكوفة / كلية الهندسةالكهرباء87,456النجفهمام محمد باقر1492
جامعة بابل / كلية الهندسةالتقنيات المدنية76,8بابلهمام يونس جابر مذيري1493
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد78,767ديالىهناء ستار احمد كونة كسوب1494
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد83,37البصرةهناء طارش جرخي صادق1495
جامعةالموصل/كلية االدارة واالقتصادالتسويق71,887كركوكهناء عدنان جراد خليل1496
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصادتقنيات ادارة المواد75,245كركوكهناء محمد شريف باقي1497
جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصادادارة المكتب84,42البصرههنادي جمعه محمد محسن1498
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم الطباعي85,87 بغدادهند احمد سالم1499
جامعة الكوفة /كلية القانونادارة قانونية85,299النجفهند شوكت صالح مهدي1500
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةصناعات كيمياوية74,964 بغدادهند عماد عبد العباس حسن1501
جامعة الكوفة / كلية التمريضالتمريض83,378النجفهند فاضل فرهود حسين1502
هيئة التعليم التقني/كلية الفنون التطبيقية/بغدادالتصميم والتزيين المعماري75,265 بغدادهند ماجد محيسن1503
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة96.31 بغدادهند موفق عبد الجبار عبد اهللا1504
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية90,952واسطهيثم جواد حسين حمد1505
هيئة التعليم التقني/التقنية االدارية/موصلتقنيات ادارة المواد79,536الموصلهيثم مؤيد محمد داؤود1506
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية80,127كركوكهيمن جمال مصطفى حميد1507
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات المدنية92,031كركوكهيمن علي قادر عزيز1508
جامعة بابل / كلية الهندسةالميكانيك88,783بابلواثق هناوي حسن طرخان1509
جامعة ميسان / كلية التربية االساسيةاللغة االنكليزية86.68ميسانوائل عبد الرحمن داود سلمان1510
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية76,158كركوكوجدي عبد الرزاق عمر عبد اهللا1511
جامعة االنبار/كلية الحاسوبنظم الحاسوب90,772االنبارورود فيحان مصلح درب1512
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوكتقنيات الصناعات 83,622كركوكوسام برهان علي جمعة1513
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيك80,217 بغدادوسام جليل اسماعيل حسن1514
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغداداالشعة92.84الموصلوسام خلف خضر خليف1515
جامعة الموصل/علوم حاسبات والرياضياتانظمة الحاسوب82,548الموصلوسام خلف خضر محمد1516
التقنيات الصحية والطبية/كوفةصحة المجتمع86,746كربالءوسام سلمان عزيز1517
الجامعة التكنلوجية / هندسة المكائن والمعداتالميكانيــــك85.23بغدادوسام علي غني منصور1518
هيئة التعليم التقني/التقنيةالصحيةوالطبية /بغدادصحة مجتمع92.77 بغدادوسن حميد عبد الرزاق عواد1519
جامعة بغداد / كلية الهندسةالميكانيــــك92.99كربالءوسيم مسلم هادي صالح1520
هيئة التعليم التقني/التقنية كركوك/االقسام الهندسيةالتقنيات االلكترونية85,097كركوكوعد حمود صالح احمد1521



قائمة ترشيحات الطلبة الـ 10% االوائل في المعاهد الى الجامعات العراقية

32من32
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جامعة تكريت / كلية التربية /سامراءعلوم ورياضيات97.50صالح وفاء عبد الرزاق حسن علوش1522
جامعة بابل - كلية القانوناالدارة القانونية71,844بابلوليد جالل عبد االمير سلمان1523
جامعة كركوك / كلية الهندسةالنفط91.57كركوكوليد خالد ابراهيم محمد1524
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكة82,327االنباروليد زياد مهدي صالح1525
الجامعة التكنلوجية / الهندسة الكيميائيةصناعات كيمياوية88,642 بغدادوليد كامل محمد اسود1526
جامعة تكريت / كلية اإلدارة والإقتصادالمحاسبة91,294كركوكيادكار عزيز احمد حسن1527
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد72,446ديالىياس خضر عبد الكريم جواد1528
الجامعة العراقية / كلية االدارة واالقتصادادارة مواد72,125ديالىياس خضير محسن فرمان1529
جامعة الموصل/هندسة/السدودوالموارد المائيةتقنيات الموارد المائية86,236كركوكياس علي حبيب حسن1530
جامعة كربالء/كلية الهندسهااللكترونيك87,34بابلياسر احمد حاتم مزاحم1531
جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة80,823كركوكياسر جاسم محمد محمود1532
جامعة االنبار / كلية الهندسةالتقنيات المدنية83,267االنبارياسر حاتم عطاهللا مظهور1533
جامعة الكوفة / كلية الهندسةاالتصاالت84,876النجفياسر رشيد عبد اليمة1534
الجامعة المستنصرية / كلية التربيةعلوم ورياضيات80.97بغدادياسر عبد الرزاق علوان جهلول1535
جامعة االنبار / كلية التربية للبناتعلوم ورياضيات95.70االنبارياسمين رافع نصار سرحان1536
جامعة بغداد / كلية تربية ابن الهيثمعلوم ورياضيات92.67بغدادياسمين صالح كاظم صالح1537
الجامعة التكنلوجية / هندسة االنتاج والمعادنالميكانيك79,076ديالىياسمين عبد الستار محمود حسن1538
جامعة البصرة / كلية الفنون الجميلةالتشكيلي90.45البصرةياسمين ناظم فالح حسين1539
جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة العربية والتربية 90.25البصرةياسين عبد المطلب أحمد1540
جامعة بغداد / كلية الهندسةااللكترونيك82,914 بغداديحيى خضير سلمان هربود1541
جامعة واسط / كلية الزراعةانتاج نباتي73,067واسطيحيى راضي كريم طاهر1542
جامعة كربالء / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية81.86كربالءيحيى عبد االمير عبد اهللا حسن1543
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتصفية وتقنية الغاز92.38صالح يعرب عدنان خلف مهدي1544
جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصادمحاسبة81,132النجفيعمر عبد االمير حسين1545
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/سومرأدارة مكتب87,478ذي قاريقين صبحي حسن سعد1546
جامعة واسط / كلية الهندسةالتقنيات الميكانيكية82,542واسطيوسف نعيم حسن فليح1547
جامعة كركوك / كلية الهندسةالنفط90.84كركوكيوسف نوزت عمر علي1548
جامعة تكريت / كلية الهندسةالكهرباء86.48كركوكيوسف هاشم محمد صفر1549
جامعة بغداد / تربية ابن رشداللغة العربية والتربية 88.60بغداديونس احمد ابراهيم1550
هيئة التعليم التقني/التقنيةالطبية /كركوكالتحليالت المرضية97.22الموصليونس حسن محمد علي1551
جامعة بابل / كلية التربية للعلوم االنسانيةاللغة االنكليزية92.26بابليونس عباس جبار كاظم1552
جامعة الموصل / كلية الهندسةمكائن ومعدات84,428الموصليونس عبد الكريم عبد الجبار محمد سعيد1553
الجامعة المستنصرية / كلية االدارة واالقتصادالمحاسبة83,835ديالىيونس كاظم غائب سلمان1554
جامعة النهرين / كلية الهندسةالتقنيات المدنية88,577 بغداديونس ليث عبد الحميد عبد اهللا1555
جامعة الموصل/هندسة االلكترونياتتكنولوجي86,025تكريتيونس مزهر علي عمر1556
جامعة كركوك / كلية الهندسةالتقنيات المدنية81,844كركوكئارزو احمد حسين وهاب1557
جامعة كركوك/كلية الهندسةالتقنيات الكهربائية85,879كركوكئاواره غيب اهللا بكر نجم الدين1558
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