
ياالسم الرباعيت
 
الكليةاسم االم الثالث

القسم 

واالختصاص

ترتيبه 

عىل قسم
المالحظاتسنة التخرجالمعدلمحل السكن

بغداد/االدارية نعيمة رشيدرعد احمد حديد1 االولتقنيات المحاسبة 
المنصور/ الكرخ / بغداد   

105/ د21/ ز805/م
90,763

2016-2017

ي2 بغداد/االدارية سلوى حسنسىه عدنان ناج  يتقنيات المحاسبة 
 
 الثاث

المحمودية/ بغداد   

13/ د58/ ز129/م
87,693

2016-2017

بغداد/االدارية علية خلف عباسحمد سلمان حمد3  الثالثتقنيات المحاسبة 

جي/ الفلوجة / االنبار   

80/ ز314/ العسكري م  

10/د

86,928

2016-2017

بغداد/االدارية افراح كريم حسن يرسى هيثم عبد الرسول4 االولتقنيات ادارة االعمال 
جي الجوادين/ بغداد   

6/ د20/ ز450/م
85,695

2016-2017

بغداد/االدارية هناء حسي   عبد الرحمنعبد هللا جاسم محمد5 يتقنيات ادارة االعمال 
 
 الثاث

804/م/ الكرخ / بغداد   

16/ د5/ز
82,442

2016-2017

بغداد/االدارية بدرية جاسموصال مهدي حسي  6  الثالثتقنيات ادارة االعمال 
751/ المشتل م/ بغداد   

38/ د21/ز
80,968

2016-2017

بغداد/االدارية سهلية هادي عبد الحسنعىلي خالد ملك7  
 تقنيات ادارة

الجودة شاملة
2180,63/ د32/ ز516/بغداد ماالول

2016-2017

بغداد/االداريةزاهدة مني نادية خالد عادل8  
 تقنيات ادارة

يالجودة شاملة
 
 الثاث

جي البيضاء/ بغداد   

30/ د53/ ز319/م
75,44

2016-2017

بغداد/االداريةسندس جاسم مرهجحسام الدين سلمان خضي 9  
 تقنيات ادارة

الجودة شاملة
 الثالث

330/االعظمية م/ بغداد   

40/ د47/ز
74,78

2016-2017

بغداد/االدارية ريه ياسي  عباس نجم عبد هللا10 االولتقنيات المعلوماتية 
الدورة/ المامون / بغداد   

15/1/ د53/  ز826/م
83,185

2016-2017

بغداد/االداريةعادله صبحي نوريسالي جاسم عبد الكريم11 يتقنيات المعلوماتية 
 
 الثاث

البنوك/ ارصافة / بغداد   

26/ د77/ ز319/م
74,968

2016-2017

بغداد/االدارية سعاد عىلي حسي  سلمان صالح مطلك12  الثالثتقنيات المعلوماتية 
النرص/ ابو غريب / بغداد   

والسالم
74,833

2016-2017

بغداد/االدارية محاسن عىلي حسي  نرسين عباس يد هللا13 االولتقنيات المحاسبة 
طة م/ بغداد  867/الرسر  

19/ د11/ز
92,208

2017-2018

الجامعة التقنية الوسىط/ 2020-2019 ولغاية 2017-2016االوائل عىل االقسام للدراسة المسائية لالعوام الدراسية من 



بغداد/االدارية فائزة كاظم صالحرسل احمد عبد14 يتقنيات المحاسبة 
 
 الثاث

شارع المغرب/ بغداد   

26/ د16/ ز302/م
82,462

2017-2018

بغداد/االدارية ندى يوسف عىليقسور عىلي صالح15  الثالثتقنيات المحاسبة 
جي المغرب/ بغداد   

5/ د29/ ز306/م
82,245

2017-2018

بغداد/االدارية زينب احمد ابراهيممحمود خالد جميل16 االولتقنيات ادارة االعمال 
867/البياع م/ بغداد   

24/ د73/ز
61,859

2017-2018

بغداد/االدارية فتحية فاضل محمدكرار عبد االمي  عباس17 يتقنيات ادارة االعمال 
 
 الثاث

805/المامون م/ بغداد   

23/ د36/ز
60,365

2017-2018

بغداد/االدارية زينب عبد الحسي   محمداثي  شامل عبد الوهاب18  الثالثتقنيات ادارة االعمال 
319/االعظمية م/ بغداد   

22/1/ د95/ز
58,656

2017-2018

ي حمدزينب دعي  حسن19 بغداد/االدارية سهام عاج  االولتقنيات المعلوماتية 
شهداء العبيدي/ بغداد   

16/ د18/ ز756/م
85,888

2017-2018

بغداد/االدارية قاهرة عزيز منتظر فخري عبد هللا20 يتقنيات المعلوماتية 
 
2018-480,8472017/ د35/ ز855/بغداد م الثاث

بغداد/االدارية ايمان عبد الرزاق كاظمنور الدين سالم طاهر21 12374,346/ د7/ ز339/بغداد م الثالثتقنيات المعلوماتية 
2017-2018

بغداد/االداريةفاطمة عىليسالمة صادق عبود22 االولتقنيات المحاسبة 
قية/ بغداد  الكرداة الرسر  

24/ د11/ ز909/م
89,774

2018-2019

بغداد/االداريةرباب عبد الحسي   جابراحمد عىلي ماجد23 يتقنيات المحاسبة 
 
2019-1682,2032018/ د8/ ز518/بغداد م الثاث

بغداد/االدارية مديحة مالح غضبانقاسم رائد جاسم24  الثالثتقنيات المحاسبة 
االمي   الثانية/ بغداد   

54/ د17/ ز733/م
80,794

2018-2019

بغداد/االدارية رسمية شكرأحمد كاظم محمد25 االولتقنيات ادارة االعمال 
205/الحسينية م/ بغداد   

49/د
87,014

2018-2019

 عادل حسي  26
بغداد/االدارية امل حيدرمصطف  يتقنيات ادارة االعمال 

 
886,219/ د33/ ز852/بغداد م الثاث

2018-2019

بغداد/االداريةوحيدة كاظم دعيومصطف  أيمن شاكر27 1185,483/ د17/ ز108/بغداد م الثالثتقنيات ادارة االعمال 
2018-2019

بغداد/االدارية ندى جبار نجمعىلي خميس غي   حسي  28 االولتقنيات المعلوماتية 
891/جي الجهاد م/ بغداد   

21/ د42/ز
84,325

2018-2019

بغداد/االدارية نبيله حسن حمودمحمد عقيل محمد رضا29 يتقنيات المعلوماتية 
 
 الثاث

861/جوادين م/ بغداد   

7/ د56/ز
83,483

2018-2019

بغداد/االدارية امينة محمدعىلي اكي  رضا حسي  30  الثالثتقنيات المعلوماتية 
مجمع الصالحية/ بغداد   

6/ ش1/ ط34/ع
73,366

2018-2019



بغداد/االداريةمنتىه محمد خلفمهند مثن  رشيد31 االولتقنيات المحاسبة 
814/الدورة م/ بغداد   

22/ د16/ز
94,481

2019-2020

ية اسماعيلفاطمة فالح حسن32 بغداد/االدارية خي  يتقنيات المحاسبة 
 
 الثاث

738/البلديات م/ بغداد   

56/ د27/ز
90,778

2019-2020

ة كاظم علوانعهود عىلي رديف33 بغداد/االدارية سمي   الثالثتقنيات المحاسبة 
322/الرصافة م/ بغداد   

1/ د59/ز
88,558

2019-2020

بغداد/االدارية سناء خلفسوالف أحمد غانم34 890,672/ د69/ ز860/بغداد ماالولتقنيات ادارة االعمال 
2019-2020

بغداد/االدارية فائزة محمودمروى فائق عبد اللطيف35 يتقنيات ادارة االعمال 
 
 الثاث

بغداد الجديدة/ بغداد   

20/ د7/ ز715/م
89,177

2019-2020

بغداد/االدارية هاشمية علوانعىلي خليل حسن عبد36  الثالثتقنيات ادارة االعمال 
بغداد الجديدة/ بغداد   

10/ د26/ ز727/م
89,011

2019-2020

بغداد/االدارية ساهرة جبارجعفر جاسم موىس37 االولتقنيات المعلوماتية 
302/ االعظمية م/ بغداد   

38/1/ د32/ز
87,248

2019-2020

بغداد/االدارية سلوى خزعلرانيا موفق حسي  38 يتقنيات المعلوماتية 
 
 الثاث

الكرخ الثانية/ بغداد   

7/ د7/ ز857/م
82,109

2019-2020

بغداد/االدارية نرسين رشاد هاديعذراء ابراهيم كاظم39  الثالثتقنيات المعلوماتية 
412/جي السالم م/ بغداد   

30/ د21/ز
80,878

2019-2020

ي قسمة حمدهاله اسماعيل ابراهيم زيدان40
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
89.638الرحمة- بعقوبة - ديال 1

2016-2017

ي انتصار جهادلبن  عالء الدين نارص حسي  41
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
2

التحرير- بعقوبة  - ديال   - 

6د  - 43ز - 303م 
88.941

2016-2017

ة قدوريسح  صاحب وهيب محمد42 ي سمي 
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
3

المجمع- بعقوبة - ديال   

الصناعي
88.851

2016-2017

ي  مديحة عبد عىليعمر محمد جمعه مايا خان43
ي بعقوبة- التقن  1التمريض- طن 

14م - دور مندلي - ديال   - 

344د  - 14ز 
96.997

2016-2017

ي بثينة محمدرشا عماد عىلي هادي44
ي بعقوبة- التقن  2التمريض- طن 

ز - 206م - بعقوبة - ديال   

3د  - 40
94.529

2016-2017

ي ذكرى محمدهبة سعد كريم عبد45
ي بعقوبة- التقن  3التمريض- طن 

جي- بعقوبة - ديال   
المهندسي  

93.558
2016-2017

ي  ميسون عباسورود ابراهيم خضي  جواد46
ي بعقوبة- التقن  1الكهرباء- تكنولوج 

التحرير- بعقوبة - ديال   - 

47د  - 32ز  - 309م 
83.259

2016-2017



ي سعودة خليلهند محمد نعمان سلمان47
ي بعقوبة- التقن  82.95بعقوبة- ديال 2الكهرباء- تكنولوج 

2016-2017

ي فيحاء عباس محمودرياض مهدي صالح شكور48
ي بعقوبة- التقن  3الكهرباء- تكنولوج 

م- بعرز - بعقوبة - ديال   

42د  - 42ز  - 468
80.819

2016-2017

ي مديحة عبد الرحمنمحمد احمد لطيف صالح49
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
82.303بعقوبة- ديال 1

2016-2017

ف يوسف احمد رشيد50 ياشر ي نهضة صي 
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
73.867بعقوبة- ديال 2

2016-2017

ي سميعة حاتمرشيد عيىس رشيد ابراهيم51
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
71.2بعقوبة- ديال 3

2016-2017

ي بثينة عبد الكريم محمداحمد ستار حكمت محمود52
2017-87.4842016بعقوبة- ديال 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

ي ناهدة محمدنرسين عباس محمد حسي  53
2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

م- العبارة - بعقوبة - ديال   

41ز  - 41
80.704

2016-2017

ي  رسمية عباسذكرى عبد الحسن كند سلمان54
2017-76.5012016التحرير- بعقوبة - ديال 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

يهديل عبد هللا مصطاف احمد55 ي نادية ناج 
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
1

305م - التحرير - ديال   - 

5د  - 46ز 
93.195

2017-2018

ي نجاح طهصابرين عىلي حسي   علوان56
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
91.489بهرز- ديال 2

2017-2018

ي زينب عليويساره ويىسي منصور حسن57
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
3

جي- المقدادية - ديال   

الشهيد سعد
91.137

2017-2018

ي هيام ياسي  نور سمي  عبد الستار كاظم58
ي بعقوبة- التقن  2018-95.4862017بعقوبة- ديال 1التمريض- طن 

ي زاهدة محمد عوادمحمد احمد خضي  حسي  59
ي بعقوبة- التقن  2018-88.4982017بعقوبة- ديال 2التمريض- طن 

ي رقية محمد منصوريحن  عواد حسي   صالح60
ي بعقوبة- التقن  3التمريض- طن 

ز - 62م - بعقوبة - ديال   

431د  - 62
88.246

2017-2018

ي فاطمة علوانمحمد مزهر حسن حسي  61
ي بعقوبة- التقن  77.352بعقوبة- ديال 1الكهرباء- تكنولوج 

2017-2018

 سهيل عىلي بدع62
ي سعدية احمدمن 

ي بعقوبة- التقن  69.878بعقوبة- ديال 2الكهرباء- تكنولوج 
2017-2018

ي63 ي نوال سلطانقاسم محمد حمود غرث 
ي بعقوبة- التقن  3الكهرباء- تكنولوج 

سنسل- المقدادية - ديال   

القلعة -
66.143

2017-2018

ي بسام طهعىلي حميد رحيم احمد64
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
1

م- بهرز - بعقوبة - ديال   

3239د  - 42ز  - 42
80.683

2017-2018



ي عقيلة كاظمخالد فليح حسن جلوب65
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
70.957بعقوبة- ديال 2

2017-2018

ي مىه جساماوس ثامر عبد الوهاب عيدان66
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
66.834بعقوبة- ديال 3

2017-2018

ي رجاء عىليانتصار جاسم محمد سعيد67
2018-91.8712017كنعان- بعقوبة - ديال 1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

ي سعدية محموداقبال سامي احمد مخيي 68
2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

بهرز- بعقوبة - ديال   - 

الرساي
89.087

2017-2018

69
 نبيهه عبد الوهاب محمود

منصور
ي حسنة محمد

86.723كنعان- بعقوبة - ديال 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 
2017-2018

ي رجاء رعد جاسمفرح محمد مجيد حسن70
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
93.807بعقوبة- ديال 1

2018-2019

 عىلي محمود71
ي لطيفة عىلي جميلزمن حسي  

بعقوبة- التقن 
ي  التحليالت- طن   

المرضية
91.827بعقوبة- ديال 2

2018-2019

ي  سلوى حميدروان هادي علوان حسي  72
بعقوبة- التقن 

ي  التحليالت- طن   

المرضية
3

ي صيدا - ديال  ز - 41م- اث   

1329د  - 41
91.377

2018-2019

ي ميعاد سلماننور الهدى كريم حسي   عبد73
ي بعقوبة- التقن  1التمريض- طن 

ز - 102م - بعقوبة - ديال   

26د  - 65
96.189

2018-2019

ي  هناء عبد الخرص اطياب عماد اسد عبد هللا74
ي بعقوبة- التقن  2التمريض- طن 

ز - 106م - بعقوبة - ديال   

55د  - 10
88.816

2018-2019

ي  نضال عىلي فاضلسما رياض عىلي حسي  75
ي بعقوبة- التقن  3التمريض- طن 

د - 24ز  - 202م - ديال   

16
87.905

2018-2019

ي  مهدية عطيةضياء جمعة عبيد محمد76
ي بعقوبة- التقن  ي سعد- بعقوبة - ديال 1الكهرباء- تكنولوج 

75.567بن 
2018-2019

ي  سهام عبد الكريمسعد نزهت جبار اسماعيل77
ي بعقوبة- التقن  2الكهرباء- تكنولوج 

ي- المقدادية - ديال  اث   

العواشق- صيدا 
75.331

2018-2019

ي  عروبة يعقوبياش عىلي مهيدي صالح78
ي بعقوبة- التقن  72.454بعقوبة- ديال 3الكهرباء- تكنولوج 

2018-2019

ي  هدية يوسفقاسم جبار عباس حسون79
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
90.543بعقوبة- ديال 1

2018-2019

ي غنية دعيلاسعد محمد خلف بروز80
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
71.943بعقوبة- ديال 2

2018-2019

ي  حافظة صالحهيثم جهاد عىلي احمد81
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
68.199بعقوبة- ديال 3

2018-2019



ي حامد عبد الحميد82
ي يرسى ابراهيمهند وصف 

1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

جي- بلدروز - ديال   

27ز  - 27م - العسكري   - 

73د 

91.765

2018-2019

ي ميسون داودسحر عىلي كريم مرهج83
2019-88.6022018باب الدرب- ديال 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

ي سورية مطرسرايمان خي  هللا سلمان شاوي84
3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

معسكر- بعقوبة - ديال   

سعد
87.545

2018-2019

ق عالء جاسم حسي  85 ي لميعة محموداستي 
بعقوبة- التقن 

ي  ات- طن  المختي   

الطبية
1

ز - 103م - بعقوبة - ديال   

5د  - 29
92.996

2019-2020

ي  رفيعة حسنشى فيصل اسماعيل عىلي86
بعقوبة- التقن 

ي  ات- طن  المختي   

الطبية
2

8ز  - 8م- الخالص -ديال   -

1434د  
91.54

2019-2020

ي ليىل عبد الوهابصفاء جاسم محمد عداي87
بعقوبة- التقن 

ي  ات- طن  المختي   

الطبية
3

جي- جلوالء - ديال   

اء الخرص 
91.525

2019-2020

ي من  احمدضح رمضان محمود كريم88
ي بعقوبة- التقن  1التمريض- طن 

25ز  - 25م - بهرز - ديال   

جي السالم -
87.23

2019-2020

ي جميلة عبيداالء جبار جدوع كليكل89
ي بعقوبة- التقن  2التمريض- طن 

ناحية- الخالص - ديال   

شاجق- السالم 
86.692

2019-2020

ي سهلة سعيدمنال حميد محيسن عىلي90
ي بعقوبة- التقن  85.932دور مندلي- بلدروز - ديال 3التمريض- طن 

2019-2020

ي  عالهن عىليماجد مخلف منهل دنبوس91
ي بعقوبة- التقن  1الكهرباء- تكنولوج 

جي- بعقوبة - ديال   

د - 27ز  - 27م - المعلمي   

801

85.851

2019-2020

ي زينب قاسممحمد جاسم مهدي صالح92
ي بعقوبة- التقن  2الكهرباء- تكنولوج 

ناحية- الخالص - ديال   

جديدة الشط
79.766

2019-2020

ي كفاية احمدأيوب خالد عطا حسن93
ي بعقوبة- التقن  3الكهرباء- تكنولوج 

الخالص- ديال   - 

المنصورية
75.063

2019-2020

ي  خولة نايفعالء نوري حمدان داود94
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
84.425بعقوبة- ديال 1

2019-2020

ي زكية مجيدمحمود علوش حميد حسن95
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
81.177بعقوبة- ديال 2

2019-2020

ي زهرة احمدرياض عباس ابراهيم حريب96
يبعقوبة- التقن   - تكنولوج 

الميكانيك
73.544بعقوبة- ديال 3

2019-2020

ي حميدة سعد هللانورية مني  عىلي حسن97
1المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

جي- المقدادية - ديال   
فلسطي  

93.374
2019-2020



ي منصور فري    ح98 ي رداعة طرفاشاء حرث 
2020-83.8902019الفضوة- بلدروز - ديال 2المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

ي  سهام ثامرانتصار احمد محمود خضي 99
2020-83.4922019الحكيم- بعقوبة - ديال 3المحاسبة- اداري بعقوبة- التقن 

بغداد- معهد التكنلولجيا نوال محمد حسن الياسنادر نذير عىلي فاضل100
- التقنيات الكهربائيه

1قوى
78.794ناحية بعشيقه/ نينوى

2017- 2016

بغداد- معهد التكنلولجيارسمية ابراهيم فاضلحسن هادي شاكر محمود101
- التقنيات الكهربائيه

2قوى

  د729المشتل م -بغداد

58ز  35
78.405

2017- 2016

نذير عبد الخالق بدار داود102
مديحه حسي   عبود

بغداد- معهد التكنلولجيا
- التقنيات الكهربائيه

3قوى

636العامريه محله /بغداد  

43 دار 36زقاق 
75.643

2017- 2016

ة جاسم بىطيمحمد احمد شاكر عىلي103 بغداد- معهد التكنلولجياامي 
ونية 1التقنيات االلكير

734بغداد البلديات محلة   

15د  / 34زقاق  /
69.178

2017- 2016

بغداد- معهد التكنلولجيا بسامة احمد عفتاناوس عىلي جاسم عبداللة104
ونية 2التقنيات االلكير

محلة/ الكاظمية / بغداد   

٣/  د٤٩/ز ٨٢٥ :
67.301

2017- 2016

بغداد- معهد التكنلولجيا رضيه عباس داودمصطف  عبد الكريم مهمدي حميد105
ونية 3التقنيات االلكير

محلة/الكاظمية/بغداد   

425/ 6دار/28زقاق
64.244

2017- 2016

ستار جبار هاشم عذير106
عدوية سليم سلمان

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيا
1

م/بختياري/خانقي  /ديال  

3د  / 2ز  / 4
81.426

2017-2016

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيافاطمة عاشورعادل عىلي محمد عىلي107
2

72.634نينوى
2017-2016

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجياسامية عباسعمار احمد حسن108
3

72.56بغداد
2017-2016

هدى مقدادسند أديب حسي   عبد الهادي109

بغداد- معهد التكنولوجيا 

 قسم التقنيات

بناء- المدنية   

1وانشاءات

74.521صالح الدين

2017-2016

سوسن محمدبدر أياد يونس شكر110

بغداد- معهد التكنولوجيا 

 قسم التقنيات

بناء- المدنية   

2وانشاءات

74.309بغداد

2017-2016

حمدية كاظمبالل عبد الرحمن حسن مهنا111

بغداد- معهد التكنولوجيا 

 قسم التقنيات

بناء- المدنية   

3وانشاءات

71.097برصة

2017-2016

بغداد- معهد التكنلولجيانجاة قاسم عىليعىلي كريم كاظم فرهود112
- التقنيات الكهربائيه

1قوى

١/٦٢/٤٠/الكاظمية/بغداد

٣
79.914

2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجياخالدية حسنحمزة عبد الحسي   طه113
- التقنيات الكهربائيه

2قوى
73.362بغداد

2018-2017



بغداد- معهد التكنلولجياانتصار محمد جوادمعاذ جبار فهد طالل114
- التقنيات الكهربائيه

3قوى
71.412البلديات/ بغداد 

2018-2017

يه جمعه مهديعىلي فائق عبدالوهاب حميد115 بغداد- معهد التكنلولجياخي 
ونية 1التقنيات االلكير

الصليخ الجديد/بغداد  

33/ د15/  ز324/م
80.874

2018-2017

ي116
بغداد- معهد التكنلولجيارجاء جابر هنيدي احمد فاخر بدر شمح 

ونية 2التقنيات االلكير

رقم/ قلعه سكر-ذي قار   

15رقم الزقاق/3المحله / 

716رقم الدار 

63.596

2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجياناديه حسي   مهديحسن كرم عىلي عبدالمالك117

ونية 3التقنيات االلكير
 بغداد كاضميه جي

٣٧ دار ٤٢٥لعكيالت زقاق

63.235

2018-2017

يفة خليفستار جبار حسي   جي 118 التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجياشر
1

81.426بغداد
2018-2017

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيالقاء عبداللطيفادهم احمد عباس خضي 119
2

72.634بغداد
2018-2017

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيابدرية كاظمثامر حسن نكوان رسم120
3

72.56بغداد
2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجياازهار علوان غياضكرار حيدر كاظم سلمان121
 - تقنيات المساحة 

1المساحة

جي الجوادين/بغداد   / 

٥٧د  /٨ز  /٤٥٠م
85.077

2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجياساهره حسن عبدفيصل صالح هادي حمزة122
 - تقنيات المساحة

2المساحة

جي العسكري- كربالء   - 

15قطاع
81.817

2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجياسعدية عباس عبدأحمد عبد الستار علوان حسي  123
 - تقنيات المساحة

3المساحة
74.386نينوى الموصل جي التحرير

2018-2017

بغداد- معهد التكنلولجيا شيماء طارق صي حذيفة رعد جاسم حمادي124
- التقنيات الكهربائيه

قوى
1

محلة/جرس ديال /بغداد   

٢ / ١\١٥الدار /٤زقاق
77.1

2019-2018

ي125
بغداد- معهد التكنلولجياحسنة خلفعالء صبار مهاوي شمح 

- التقنيات الكهربائيه

2قوى
77.03بغداد

2019-2018

بغداد- معهد التكنلولجيا سىه داود سلمانامي  حيدر توفيق حبيب126
- التقنيات الكهربائيه

قوى
3

الزعفرانيه/بغداد   

/د (39)/ز (953)/م (9/1)
74.97

2019-2018

بغداد- معهد التكنلولجيانضال كوكز سارازهراء حسام غالب حسن127
ونية 1التقنيات االلكير

جي االمي  /بغداد  

محله/الثانيه  

٧٣١/ ٦٠دار /٣٠زقاق

81.125

2019-2018



بغداد- معهد التكنلولجياغنية حسي   علوانرشا محمود عىلي حسي  128

ونية 2التقنيات االلكير

المهدي/الدورة/بغداد  

زقاق/806محلة /االول  

22/ 1دار

79.110

2019-2018

بغداد- معهد التكنلولجيا احالم عىلي حسي  رضا فؤاد عباس امي 129
ونية 3التقنيات االلكير

م/ شارع الكفاح /بغداد   

٦د  / ٦ز  / ١٢٥
76.328

2019-2018

احمد والي ثامر حسي  130
التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجياسوسن عبد الحسي  

1
82.35بغداد

2019-2018

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجياقسمة محمداحمد نجم عبد محمود131
2

71.21بغداد
2019-2018

التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيامليحة هنوشاكر عىلي حسي   عبد132
3

72.213بغداد
2019-2018

بغداد- معهد التكنلولجيالميعه محمد نرص هللا محمودمصطف  كاظم مزهر حمود133
 - تقنيات المساحة 

1المساحة

محلة/جي العامل/بغداد  

805- 52دار -66زقاق 
89.713

2019-2018

بغداد- معهد التكنلولجياليىل حطاب فري    جرنا حيدر حميد حسي  134
 - تقنيات المساحة

2المساحة

جي/البلديات/بغداد  

16د/53ز/752م/الظباط
81.284

2019-2018

ون135 بغداد- معهد التكنلولجيانجالء أدور روزاريوسف فرج بديع ابسخي 
 - تقنيات المساحة

3المساحة

٧٠٢م / الغدير / بغداد  / 

١٨د  / ٥٦ز 
79.845

2019-2018

 عىلي هاشم صالح136
بغداد- معهد التكنلولجيااحالم محسن جي مصطف 

- التقنيات الكهربائيه

قوى
1

جي االمي  / بغداد  / 

191د.32ش.735م
84.512020-2019

بغداد- معهد التكنلولجيامناهل سليمان خلفرباح حازم نصيح غالب137
- التقنيات الكهربائيه

قوى
2

ناحيه/ عنه /االنبار   

رقم/٥٥المحله /الريحانه  

٥٦٨رقم الدار /٣الزقاق 

74.082020-2019

بغداد- معهد التكنلولجياخديجة فياضرعد خلف بخيت ابراهيم138
- التقنيات الكهربائيه

قوى
2019-73.812020بغداد3

ونيةبغداد- معهد التكنلولجياعائشة طارق توفيقبدرالبدور عمار فائق عبدالحميد139 1التقنيات االلكير
الكرخ جي_بغداد   

9. د91. ز645.م_العدل
80.3172020-2019

ونيةبغداد- معهد التكنلولجياسهام حسي   نارصحسي   كاظم غازي شمران140 2التقنيات االلكير

جي_ الحلة / بابل   

٤٠٩محلة / األساتذة   / ( 

١١ م ٢٣/٤٤١٣دار   

(ويسية

79.2562020-2019

ونيةبغداد- معهد التكنلولجياكاظمية عاشور خريبطنبع الهدى رسول فاضل عليوي141 3التقنيات االلكير
729. م/المشتل/بغداد  - 

15. د - 48. ز
77.7372020-2019



يحسي   سالم زاير حسي  142 2019-77.8492020بغداد الشيخ عمر1التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيا مائدة ساهي لعين 

عباس جاسب عبد الساده شياع143

ي خضي  اسهيل  امينه ناج 

2التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجيا

الزهراء/كوت /واسط   

/ دار14 زقاق 313محله   

جي الرفيعي الثانيه 34
75.7582020-2019

3التقنيات الميكانيكيةبغداد- معهد التكنلولجياخديجة موحان معيوفاياد خلف عىلي فليح144
جي/ جبله / بابل  

٦ /٥/الرساله
75.4322020-2019

منال كاطع جمعة نارص145
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
188٫06

2017/201

6

ي146 ي مشعل نصي  ايمان صالح مخيلفمحمود خي 
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
82٫98جي الخليج/ بغداد 2

2017/201

6

ليلوه فرحانرانية صباح شمشي  طهماز147
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
81٫933باب الشيخ/ بغداد 3

2017/201

6

والء قدوري احمدشيماء خالد مجيد فاضل148
الرصافة- معهد االدارة 

77.733جي الكفاح/ بغداد1تقنيات ادارة المواد
2017/201

6

سح  حسي   داود نصيف149
 ابتسام نصيف

الرصافة- معهد االدارة جاسم
77.713بغداد المحمودية2تقنيات ادارة المواد

2017/201

6

ابتسام سلمانمروة محمد كاظم رشيد150
الرصافة- معهد االدارة 

76.360الكرادة/ بغداد 3تقنيات ادارة المواد
2017/201

6

صبيحة كامل نجممحمد فاضل محمود شهاب151
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
90.119الشعب/ بغداد 1

2017/201

6
موظف

كريمة جمعةميسم طه عبد الكريم152
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
83.283الحسينية/ بغداد 2

2017/201

6

 عىلي جمعة153
ايناس مهدي علوانامال حسي  

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
3

طة جي   بغداد نفق الرسر
حطي  

83.069
2017/201

6

ى عليوى خلفغفران بدر حيال جالب154 برسر
الرصافة- معهد االدارة 

84.052الشعلة/ بغداد 1تقنيات المحاسب    ة
2017/201

6

مريم صالح حمدبارق حمد صالح حمادي155
الرصافة- معهد االدارة 

81.744بلد صالح الدين/2تقنيات المحاسب    ة
2017/201

6

يونس شاكر عبد محمد156
 علية عبد الحسي  

الرصافة- معهد االدارة داخل
81.293بغداد3تقنيات المحاسب    ة

2017/201

6

ى جبار عباس حسن157 برسر
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
185.673

2017/201

6



هناء صاحبنبأ عبدالرضا حسي   حميدي158
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
83.007فلسطي  .ش/ بغداد 2

2017/201

6

سعدية حمدانوسن عبد حميد عطية159
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
80.253جي الفجر/ بغداد 3

2017/201

6

غازية جوادرائد طالب عبد الحسي   جاسم160
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
قية/ بغداد 1 85.616الكرادة الرسر

2017/201

6

الرصافة- معهد االدارة ساجدة عىلي عطيةجواد سلمان جواد عباس161

 تقنيات انظمة

الحاسوب
83.395الشعب/بغداد 2

2017/201

6

عبد الحسي   عبد الوهاب عبد الرزاق162
 شكرية

الرصافة- معهد االدارة عبدالصاحب كريم

 تقنيات انظمة

الحاسوب
82.527البلديات/ بغداد  3

2017/201

6

سعدية رشيدبتول قاسم رضا كريم163
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
81.1202018/2017الصليخ/ بغداد 1

هناء عبدهللا احمدشغاف عبد هللا احمد محمود164
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
80,4802018/2017الدورة/ بغداد 2

نجاة صالحلؤي اياد محمد مصطف 165
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
77,8902018/2017الصليخ/ بغداد 3

 / موظف

بية وزارة الير

82,8802018/2017النهروان/ بغداد 1تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة قسمة حميد نايل باسم حامد بردي خلف166

ي167
ي حيدر زهي  فؤاد سبنر

ة/بغداد 2تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  شذى نوري سبنر 81,5402018/2017الفحامة كمي 

 عىلي عبد الرسول168
77,4332018/2017الحسينية/ بغداد 3تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة هدى محمد عبد هللا حسي  

ايمان محمد حمزة زهراء محمد رضا عبد االمي  عىلي169
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
86,1342018/2017البياع/ بغداد 1

ي صابرين محمود سلمان داود170 ايمان ناج 
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
81,8132018/2017المشتل/ بغداد 2

ابتسام سعدي مظلوم احمد هادي عباس محمد171
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
81,1122018/2017المحمودية/ بغداد 3

ي محمد يوسف عايد نارص سلمان172 81,8122018/2017الصدر.م/ بغداد 1تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة نشد خاج 

78,5202018/2017الجادرية/ بغداد 2تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة عفاف محمود حاتم افراح عبد الهادي عبد االمي  مهدي173

77,1682018/2017المامون/بغداد3تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة سىه انور عبد العزيزحيدر عباس مرتض  جعفر174

اشواق عبد الزهرة عبد الحسن حوراء حسي   عبد االمي 175
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
80,0132018/2017الحرية/بغداد 1

 هناء كاظم ايمان عبد الحسي   علوان كاظم176
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
79,0932018/2017جي العامل/ بغداد 2



نجيبة ذياب صالح سيفان محمد صالح محسن177
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
77,8602018/2017المحمودية/ بغداد 3

شيماء حسن محسن ذو الفقار هيثم مهدي كريم178
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
88,7552018/2017باب الشيخ/ بغداد1

 عىلي غاوي179
 ماجدة محمد فوزي عىلي مثن 

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
86,0602018/2017شارع فلسطي  / بغداد2

الرصافة- معهد االدارة بتول محمد عىلي عزيز مروه رحمن جمعة احمد180

 تقنيات انظمة

الحاسوب
76,4502018/2017جي اور/ بغداد3

شيماء صاحب ساجت دحام181
 جاسمية سهيل

الرصافة- معهد االدارة مناجي

 تقنيات ادارة

المكتب
88.4792019/2018جميلة/بغداد 1

شهباء احمد مجيد عويد182
 اديبة يوسف عبد

الرصافة- معهد االدارة الستار

 تقنيات ادارة

المكتب
ي غريب/ بغداد 2 80.9842019/2018اث 

الرصافة- معهد االدارة باسمة عىليبيداء مخلص زكي اسماعيل183

 تقنيات ادارة

المكتب
80.7902019/2018الوزيرية/بغداد 3

 سامي محسن جاسم184
89.7052019/2018الحرية/ بغداد1تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة سعاد صالح حيدرحسي  

نورية عبد هللا جوادقاسم غانم كريم حسي  185
الرصافة- معهد االدارة 

80.3512019/2018االعظمية/ بغداد 2تقنيات ادارة المواد

هناء مهديمحمد حسي   جليل محمد186

الرصافة- معهد االدارة 

تقنيات ادارة المواد

 اضيف

 لغرض
 التعيي  

 فقط كون

 نسبة ال 

10% 

 االوائل

 عىل

 القسم

 (2)هم 

 طالب

فقط

77.7872019/2018الجديدة/ بغداد 
 متعي   وزارة

بية الير

لبن  عماد جليل عبد الكريم187
 امل عبد الحسي  

الرصافة- معهد االدارة عباس

 تقنيات المالية

والمرصفية
95.8472019/2018شارع فلسطي   بغداد 1



عمشة خميسجنان اسماعيل ابراهيم جميل188
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
موظف76.3072019/2018الصليخ/ بغداد 2

ازهار عباس هاديدانية مؤيد فاضل مهدي189
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
76.0202019/2018الوشاش/ بغداد 3

احالم جاسممرتض  وليد جبار صكر190

الرصافة- معهد االدارة 

91.5172019/2018االعظمية/ بغداد 1تقنيات المحاسبة

 /موظف

 وزارة

الداخلية

فاطمة مرتض  خليلاسيل عىلي حسي   محمد191
الرصافة- معهد االدارة 

طة الرابعة/ بغداد 2تقنيات المحاسبة 87.5972019/2018الرسر

ف محمد حسن عبود حسي  192 شذى عيىس جعفراشر

الرصافة- معهد االدارة 

86.0492019/2018الطالبية/ بغداد 3تقنيات المحاسبة

 /موظف

 وزارة

الداخلية

ي عبد الرحمن193 اخالص صبحيشهد شمد هوث 
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
84.0242019/2018البياع/ بغداد 1

 عىلي194
ملكة محسنشور عىلي حسي  

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
82.9782019/2018البياع/ بغداد 2

سعدية عباسمها شاكر محمود محمد195
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
72.0692019/2018المحمودية/ بغداد 3

هناء شامخ نعيمةمصطف  باسم محيسن جيدير196
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
84.2802019/2018الرافدين/ بغداد 1

الرصافة- معهد االدارة ايرة حسن عىليفاطمة جاسم محمد عزيز197

 تقنيات انظمة

الحاسوب
83.6902019/2018الصدر. م/ بغداد 2

عباس محمد عزيز ادريس198
 انوار فرحان

الرصافة- معهد االدارة اسماعيل

 تقنيات انظمة

الحاسوب
78.4822019/2018المنصور/ بغداد 3

رباب غانم شاهي  رسول حسن فالح كزار199
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
91.5752020/2019االعظمية/ بغداد 1

ساجدة رحيم حمدانوسام محمد ضاري حميد200
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات انظمة

الحاسوب
84.7402020/2019الفلوجة/االنبار 2

الرصافة- معهد االدارة فخرية محمد عىليكرار عامر كاظم اسماعيل201

 تقنيات انظمة

الحاسوب
83.2142020/2019االعظمية/ بغداد 3

95.0692020/2019جي الكفاح/بغداد1تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة  والء قدوري احمدسعدية خالد مجيد فاضل202

88.0142020/2019الزعفرانية/ بغداد 2تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة سعدية حميد محمودسحر خضي  زيدان محمد203

ي احمد داود204
ر
81.3362020/2019الصالحية/ بغداد3تقنيات المحاسبةالرصافة- معهد االدارة زينب جالل عبد المجيدمحمد شوق



ي صادق205
ندى فيصل رشيدمريم صادق غن 

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
83.9412020/2019جي االعالم/بغداد 1

منال عباس احمدمروة عامر عىلي محسن206
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
83.4312020/2019المهندسي  /بغداد 2

 عىلي207
ي طه ياسي  سارة ثائر حسي  

 
تهاث

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المالية

والمرصفية
83.2962020/2019الكفاح/ بغداد 3

اك سيمون208 مانوشاك واهانسوسيك سورين سير

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات ادارة

المكتب
91.5782020/2019الكرادة/ بغداد 1

 /موظف

 ديوان

 اوقاف

المسيح

الرصافة- معهد االدارة نجاة عبد عىلي محمدنور عبد الكريم احمد فتاح209

 تقنيات ادارة

المكتب
85.8112020/2019البياع/ بغداد 2

يفشيماء خي  هللا محمد عىلي210 الرصافة- معهد االدارة سهيلة عىلي شر

 تقنيات ادارة

المكتب
83.4612020/2019القناة/ بغداد3

نزيلة حاجم خطاراحمد كاظم ثجيل مطرود211

الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
90.1102020/2019الفحامة/ بغداد 1

 /موظف

 وزارة

الداخلية

زينب خلف سالمرغد صهيب محمد عباس212
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
77.2322020/2019الحرية/ بغداد 2

نجاة حمزه صالحضح عىلي عبد الحسي   جسام213
الرصافة- معهد االدارة 

 تقنيات المعلومات

والمكتبات
76.7872020/2019الجديدة/ بغداد 3

خالدة عثماناحمد جمعة احمد رمضان214

الرصافة- معهد االدارة 

88.8462020/2019الصالحية/ بغداد 1تقنيات ادارة المواد

 /موظف

 وزارة

الكهرباء

 فرمان نايىلي215
ي عىلينور حسي   86.3952020/2019الجديدة/ بغداد2تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة مومر خي 

83.9792020/2019شارع فلسطي  / بغداد3تقنيات ادارة الموادالرصافة- معهد االدارة  فاطمة عىلي اكي خديجة عادل عىلي حبيب216

217

يف ي الصويرةعليه عبداحمد عباس كريم شر
المعهد التقن 

التقنيات الكهربائية

2018-84.22017واسط1

ي
 
 موظف ق

 وزارة

الكهرباء

218
 عىلي حسي   محسن

ى قاسم فاضلحسي   ي الصويرةبرسر
المعهد التقن 

التقنيات الكهربائية

2018-83.7492017واسط2

 عقد وزارة

الكهرباء

ي الصويرةمريم حسي  حيدر رياض شيال محمد219
2018-79.0072017الصويرة/واسط3التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

ي220
ي الصويرةواجده سلمان عبيدوالء عبدالكاظم عاشورصح 

2019-87072018الصويرة/واسط1تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 



221

شاهه سلمان منصورمروه زامل بودي جاسم

ي الصويرة
2019-77.662018واسط2تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

ي
 
 موظفة ق

 وزارة

البلديات

 عىلي222
ي الصويرةمريم احمدزينب ثائر حسي  

2019-74.2622018الحفرية/واسط3تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

ي الصويرةحبيبه سلماناحمد عطيه عبدهللا عكيىلي223
2019-82.6582018الصويرة/واسط1التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

ي الصويرةناديه محمدضح ناظم كاظم جواد224
2019-79.4962018الصويرة/واسط2التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

ي سلمان عبد225
ي الصويرةعصام رشيد حمدعال غن 

2019-71.7872018الصويرة/واسط3التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

ي الصويرةمنتىه مزعلكرار نارص هادي نارص226
2020-77.9572019الصويرة/واسط1التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

227

ي الصويرةكصيده غاويخالد كطوف علوان خرب
المعهد التقن 

التقنيات الكهربائية

2020-73.6032019واسط2
ي
 
 موظف ق

وزارة التعليم

ي الصويرةرجاء موحان شحانعبدهللا عماد غركان شحان228
2020-72.0252019العزيزية/واسط3التقنيات الكهربائيةالمعهد التقن 

229

طليعه لطيفخديجه عطاهللا بالل خلف

ي الصويرة
2020-83.3392019واسط1تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

ي
 
 موظفة ق

وزارة الصحة

ي الصويرةجميله صباح عمرانحوراء كريم علوان عيادة230
2020-80.6312019الصويرة/واسط2تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

ي الصويرةنجيه كريم عبدحنان قحطان عدنان فهيم231
2020-79.9462019الصويرة/واسط3تقنيات المحاسبةالمعهد التقن 

ي الصويرةسليمه فهد حسي  حيدر عماد مهدي حسي  232
2020-83.4482019المدائن/بغداد1تقنيات التمريضالمعهد التقن 

ي الصويرةباسمه عىلي كاظمزينب عباس سلمان حتوف233
2020-80.7562019الصويرة/واسط2تقنيات التمريضالمعهد التقن 

ي الصويرةاشواق محمد جوادعبي  ابراهيم مهدي جواد234
2020-78.7242019الصويرة/واسط3تقنيات التمريضالمعهد التقن 

يجميلة شتيتظمأ بشار محمد رضا235
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  االولتقنيات التمريض 

جي/بياع/بغداد  

18.د26.ز/861.م/االعالم
٩٥٫٨١

2016-2017

يكريمة دحيوشسارة سليم زيدان خلف236
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  يتقنيات التمريض 

 
الثاث

67ز419م/كاظمية/بغداد

13د
٩٤٫٤٢

2016-2017

يضويه كاظممصطف  ظافر هادي حسن237
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  4٩١٫٨٣د14ز816م/البياع/بغدادالثالثتقنيات التمريض 

2016-2017

يبسمه منذر ايمان عبد الحكيم عامر سعدون238
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
االول

32.ز302.م/وزيرية/بغداد

77/5.د
٩٦٫٤٩

2016-2017

يمنال عىلي رغد عناد فتحي مصطف 239
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

يالمجتمع
 
الثاث

516مدينة الصدر م/بغداد  

7/2د49ز
٩٤٫٣٣

2016-2017

يعنية سلطانسحر احمد عبد هللا عبد240
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
الثالث

جي/ابوغريب/بغداد  

6500 د12 ز1الشهداء م
٩٢٫٦٩

2016-2017



عىلي عماد مجيد محمد241

يعدوية عبيد 
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  تقنيات التمريض 

االول
 صالح

621د61ز2الدجيلم/الدين
٩٦٫٧٥

2017-2018

رشا زيدان خلف عبيس242
يموجه سبهان

ي التقن  بغداد/المعهد الطن  يتقنيات التمريض 
 
الثاث

د27ز515المرتضىم/بغداد

7
٩٣٫١٧

2017-2018

زينب فالح قاسم حسن243
يزهره حميد

ي التقن  بغداد/المعهد الطن  تقنيات التمريض 
الثالث

د49ز557االورفليم/بغداد

671/1/17
٩٢٫٦٩

2017-2018

خلدون اسماعيل خليل ابراهيم244

يفوزية سعيد
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع

االول

 صالح

ي/بلد/الدين
ر
االسحاق  

409د21ز8م

٩٥٫٢٥

2017-2018

زينب محمد ضياء محمد245
ي
يريسان راض 

ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

يالمجتمع
 
الثاث

بغداد االعظمية/بغداد  

21د85ز321م
٩٤٫١٥

2017-2018

246
 اسالم فاروق عبد األمي  عبد

ياشاء مزهرالرزاق
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
الثالث

الحرية/بغداد  

29د21ز420م
٩٣٫٠٦

2017-2018

يايمان كاظماقبال احمد عمر دحلوس247
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   بغداد الشعب جياالولتقنيات التمريض 

21د26ز346م/البساتي  
95.394

2018-2019

يخالدة جليلميس جاسم محمد لفتة248
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  يتقنيات التمريض 

 
الثاث

14 ز333الشعب م/بغداد  

20د
92.804

2018-2019

اس حيدر عزيز مراد249 يوردة ايمانني 
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  الثالثتقنيات التمريض 

م/ابوجشي /الدورة/بغداد

48 د52ز 850
91.889

2018-2019

يعواطف فاروقسارة خالد أبراهيم حسي  250
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
االول

االعظمية الفحامة/بغداد  

25د/م الحاج صي 
94.91

2018-2019

يبتول كاظمآية جاسم محمد حسن251
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

يالمجتمع
 
الثاث

طة/البياع/بغداد الرسر  

19د29ز868.الخامسة م
92.43

2018-2019

ي252 يضح ابراهيم عبدسح  محمد طالب صي 
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
1692.14د5ز413م/بغدادالثالث

2018-2019

يسعاد مزعلشيماء عبد الخالق حسن احمد253
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  2020-297.2962019د3ز702الغدير م/بغداداالولتقنيات التمريض 

يالهام عباسحيدر نزار رضا رؤوف معلة254
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  يتقنيات التمريض 

 
الثاث

سيدية/بغداد  

86د78ز827م
94.064

2019-2020

يسهام فاضلسارة سعيد شايل شذر255
ي التقن  بغداد/المعهد الطن  الثالثتقنيات التمريض 

مدينة الصدر/بغداد  

4د33ز537م
92.226

2019-2020

يزينب عبدالمهديتمارة ثامر جاسم زينل256
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
االول

كاظمية/بغداد  

16د13ز415م
93.994

2019-2020



يافراح خليلشهد عبدالقادر عبدهللا عبد257
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

يالمجتمع
 
37992.653د9ز8صويرةم/واسط الثاث

2019-2020

يجنان عىليآيات باسم سكر جعفر258
ي التقن  بغداد/المعهد الطن   

 تقنيات صحة

المجتمع
الثالث

جي/بغداد  

25/2د85ز321البيضاءم
90.962

2019-2020

ي المنصورعواطف عباللطيففاطمة مؤيد يونس محمد259
ي التقن  ي/ صيدلةالطن 

95.0932017/2016 الكرخ38 د 61 ز 611م االولدبلوم تقن 

ي المنصورنجاة محمود عويدعال عبدالهادي جاسم260
ي التقن  ي/ صيدلةالطن 

يدبلوم تقن 
 
93.6562017/2016 الكرخ42 د 18 ز 681م الثاث

ي المنصورزهره احمدضح كاظم رديف ربيع261
ي التقن  ي/ صيدلةالطن 

92.5232017/2016 الكرخ9 د 14 ز 1م الثالثدبلوم تقن 

ي المنصورضوية سعيدعبي  عباس مهدي محمد262
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
دبلوم تقن 

االول
  بغداد3 د 52 ز 421م 

الكرخ
89.4992017/2016

ي المنصورجواهر محمد حسي  ياسمي   عبدالمهدي حردان263
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
يدبلوم تقن 

 
88.542017/2016 ديال3 د 21 ز 623م الثاث

ي264 ي المنصورورقاء نصيفاوس هادي فوزي ناج 
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
دبلوم تقن 

الثالث
  بغداد259 د 5 ز 339م 

الرصافة
88.3542017/2016

ي المنصورساجدة عبداالمي  رحيمهوسام خليل خضي  محسن265
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

94.6652017/2016 الكرخ19 د21 ز 815م االول

ي المنصوروداد هادي عاشورنور باسم حمدي زيدان266
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
يتقن 

 
91.5192017/2016 الرصافة24 د 14 ز 121م الثاث

ي المنصورفرحه حسي   مجيعيدمها عبدالرحمن عودة عباس267
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

90.7782017/2016 الرصافة55 د 43 ز 343م الثالث

ي المنصور فاطمة محمودنجاة خلف عليوي جاسم268
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

92.662017/2016 الكرخ12 د 38 ز 969ماالول

ي المنصورنهلة محمدهالة غسان صالح الدين269
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
يدبلوم تقن 

 
90.3062017/2016 الكرخ17 د 23 ز612م الثاث

ي270
ر
يراويه عباس فاضل رزوق

ر
ي المنصورفوزية وهيب رزوق

ي التقن  الطن 
 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

88.8662017/2016 الكرخ12 د 83 ز 635م الثالث

ي المنصورحنام عىلي حسي  رؤى دريد سلمان جاسم271
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

6496.5242018/2017 د 6 ز 413م االول



ي المنصورانوار نصيفمصطف  مازن غازي جاسم272
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
يتقن 

 
91.9932018/2017 الكرخ2 د 5 ز 641م الثاث

ي المنصورحليمه سعيدعلياء عىلي رشيد موىس273
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

91.592018/2017 الكرخ9 د 43 ز 418م الثالث

ي المنصورفطيم محميدنرسين عادل حمد حسي  274
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
دبلوم تقن 

االول
  بغداد15 د 20 ز 639م 

الكرخ
94.0692018/2017

ي المنصوررجاء جاسم محمدعىلي ابراهيم مصطف  محمد275
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
يدبلوم تقن 

 
الثاث

بغداد5 د 28 ز 829م  

الكرخ
92.8282018/2017

ي المنصورحسنه اعويطر سويلمرنا عبدالزهرة محمد سويلم276
ي التقن  الطن 

 تحليالت

ي/مرضية
دبلوم تقن 

الثالث
  بغداد29 د 37 ز 831م 

الكرخ
92.1582018/2017

ي المنصورسعاد هاشم عيىسهبه رعد صفاءالدين بهاءالدين277
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

االول
  بغداد15 د 16 ز 825م 

الكرخ
86.732018/2017

ي المنصوررسمية محمد جاسماالء عزاوي عاكول عىلي278
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
يتقن 

 
الثاث

  بغداد20 د23 ز 823م 

الكرخ
85.9272018/2017

ي المنصوريرسى اكرم حسنولدان عبدالحسي   فتحي حمد279
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

84.8442018/2017 كركوك94رقم الدار الثالث

ي المنصورفرحة حسي   مجعيدرسل عبدالرحمن عوده عباس280
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

90.8992018/2017 الرصافة55 د 43 ز 343م االول

ي المنصورازهار ما هللا كاظمابراهيم عبدالرحيم شاكر رحيم281
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
يتقن 

 
90.8982018/2017 الكرخ3 د 33 ز 877م الثاث

ي المنصوراسماء عىلي جمعةاسامه ثامر محمود عبدالقادر282
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

85.4272018/2017 الكرخ22 د 52 ز 630م الثالث

ي المنصورنجاة حمديمروة منصور عبدهللا مخلف283
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

90.7472018/2017 الكرخ13 د 23 ز 614م االول

ي284
ي المنصورنجاة عبد حسي  تغريد حميد حسي   منف 

ي التقن  الطن 
 االدارة

ي/الصحية
يدبلوم تقن 

 
88.5272018/2017المحموديةالثاث

ي المنصورعنود حسن سعيدهبه حسي   عمران حسي  285
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

86.4072018/2017 الدجيل779 د 68 ز 2م الثالث

ي المنصورنضال حسي   عبدغفران رضا عزيز مهدي286
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

97.2232019/2018  الكرخ15 د32 ز 416م االول



ي عبد نجمهيفاء عبدهللا حسي   كاظم287
 
ي المنصوركاق

ي التقن  الطن 
دبلوم/ الصيدلة  

ي
يتقن 

 
94.482019/2018 الكرخ33 د 82 ز 850م الثاث

ي المنصورعروبة عليوي حسي  هاجر فالح ابراهيم خماس288
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

94.3672019/2018 الكرخ2 د 39 ز 608م الثالث

ي المنصوربان عبد القادر سعيدسال سعد كاظم محمد289
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
دبلوم تقن 

االول
  بغداد6 د 50 ز 406م 

الكرخ
95.9582019/2018

ي المنصورليىل عب الستار اسدصفا محمود رضا خوتكه290
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
يدبلوم تقن 

 
895.0882019/2018 د 35 ز 632م الثاث

ي المنصورفلييحة حسندعاء محمد جسام حسن291
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
دبلوم تقن 

93.2832019/2018االنبارالثالث

ي المنصور اقبال جبارغفران عبدالساده رحيمه صبح292
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

االول
  بغداد11 د 17 ز 754م 

الكرخ
88.7382019/2018

ي المنصورجنان محمود عبودمىه جاسم محمد احمد293
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
يتقن 

 
الثاث

  بغداد2 د 11 ز 634م 

الكرخ
87.5572019/2018

يعمر صالح شويش احمد294 ي المنصور ايمان ناج 
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

87.0562019/2018 االنبار81 د 26 ز 9م الثالث

ي المنصورميسون حسن علوانروان غسان عبد جي 295
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

92.1582019/2018 الكرخ44 د 26 ز 631م االول

ي المنصورنوال هاديرغد رضا عىلي مراد296
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
يتقن 

 
91.3862019/2018 الكرخ5 د 21 ز 706م الثاث

ي المنصورمن  سعيد محمداسماء اياد سلمان رميض297
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

90.9382019/2018 الكرخ20 د 88 ز 820م الثالث

ي المنصورانتظار صبيح شوي    خايات محمد عبد محي298
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

89.6312019/2018 الكرخ16 د 8 ز 817م االول

ي عىلي299
ر
ه عبد الرزاقنادية وهاب رزوق ي المنصورامي 

ي التقن  الطن 
 االدارة

ي/الصحية
يدبلوم تقن 

 
89.4412019/2018 الكرخ46 د 20 ز 633م الثاث

وز300 ي المنصوررجاء جاسم محمدشيماء عبدالرزاق نوري في 
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

87.7572019/2018 الكرخ12 د 26 ز 837م الثالث

ي المنصورفهميه حسي   عبدضح جمعة مجيد كاظم301
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

92.3592020/2019 الكرخ54 د 78 ز 564ماالول



ي المنصورسناء حسي   عوادهبة حليم نعمة ركبان302
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
يتقن 

 
92.3362020/2019 الرصافة5 د 4 ز 85م الثاث

ه عبيد حسي  ابرار اكرم عبدالحسن محمد303 ي المنصورسمي 
ي التقن  الطن 

دبلوم/ الصيدلة  

ي
تقن 

91.6552020/2019 الكرخ20 د 17 ز 9م الثالث

ي المنصورمن  جعفر جبارثراء خميس خليف حسي  304
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
دبلوم تقن 

االول
3/11 د 35 ز 571م   

الرصافة
93.0552020/2019

ي المنصورسعدية حسن حسي  زهراء احمد جاسم هاشم305
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
يدبلوم تقن 

 
92.5852020/2019 الرصافة22 د 17 ز 520م الثاث

ي المنصورماجدة نعمه عبدفدك عبداالمي  غالب عمر306
ي التقن  الطن 

ات  المختي 

ي/الطبية
دبلوم تقن 

ي368د الثالث 92.4012020/2019 التاج 

ي المنصوراديبة رشيد ظاهريقي   اكرم محمود عبدهللا307
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

91.9762020/2019 الكرخ9 د 29 ز 832م االول

ي المنصورخديجة الطيفدعاء فاضل محسن بدر308
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
يتقن 

 
90.5782020/2019المحموديةالثاث

ي المنصورنعييمه عبد هللاايمان ثجيل نارص حسي  309
ي التقن  الطن 

دبلوم/ فحص برص   

ي
تقن 

89.9292020/2019 الكرخ6 د 29 ز 418م الثالث

ي المنصورخلود جواد كاظمزينب عىلي ابراهيم كاظم310
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

االول
  بغداد56 د 25 ز 317م 

الكرخ
94.2832020/2019

ي المنصورسناء خليفة علوانرنا ياسي   شهاب احمد311
ي التقن  الطن 

ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
يتقن 

 
الثاث

  بغداد27 د 29 ز 848م 

الكرخ
93.5712020/2019

يشهد عبدالجبار عبدالخالق رؤوف312
ي المنصوروجدان سبنر

ي التقن  الطن 
ونيك دبلوم/ االلكير  

ي
تقن 

الثالث
  بغداد9 د 21 ز 622م

الكرخ
88.6392020/2019

ي المنصوربتول عبدالرسول حمودمن  فاضل جاسم حمود313
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

االول
2792 د 28 ز 14م   

المسيب
89.1612020/2019

ي المنصورسوسن عباس جديعرئام محمد عبود فهد314
ي التقن  الطن 

 االدارة

ي/الصحية
يدبلوم تقن 

 
88.022020/2019 االنبار8/6 د 17 ز 910م الثاث

ي315
ي المنصورليىل عب الستار اسدهدى سعيد نعمة مخيف 

ي التقن  الطن 
 االدارة

ي/الصحية
دبلوم تقن 

6387.512020/2019 د 1 ز 744م الثالث



316

االولتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقية كاظمية عبد حبيبزينب محسن جيخاو

جي/ الزعفرانية / بغداد   

959م / المعلمي   االول   / 

2018-1391.1592017د  / 29ز 

317
يتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقية رفعة محمودعذراء عىلي احمد

 
 الثاث

م/ الزعفرانية / بغداد   

2018-1087.5982017د  / 96ز  / 964

318
الثالثتقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةرجاء صالح عبد عىليشهد عباس فاضل

م/ جي الشعب /بغداد   

2018-6586.3832017د  / 32ز  / 317

319

االولتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةايمان شاكر كرمامل صالح جلوب

الرسالة/ الكرخ / بغداد   

د / 12ز  / 851م / االول   

1288.7892017-2018

320
يتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقية مجودة عبد الزهرة رمضانسامر عبدالكريم عجيل

 
الثاث

م/ الزعفرانية / بغداد   

2018-1285.1882017د  / 4ز  / 954

321
الثالثتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةفضيلة جاسم غافلصالحة زيارة كاظم

م/ الزعفرانية / بغداد   

2018-3584.8812017د  / 52ز  / 954

322
يف ين محمد شر االولتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقيةسهيلة مهديشي 

المسبح/ الكرادة / بغداد   

2019-2488.8142018د  / 19ز  / 905م  /

323
يتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقية فطيم ذياب جميل اركان اسماعيل ابراهيم

 
الثاث

م/ الزعفرانية / بغداد   

2019-384.1322018د  / 51ز  / 957

324
الثالثتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقيةكاظمية عبودمن  خالد عويد

م/ جي العامل / بغداد   

2019-28883.7662018د  / 13ز  / 813

325

ة جمعة عبد عباس عذراء هادي عباس االولتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةسمي 

م/ مجمع الطاقة / بغداد   

64عمارة  / 62ز  / 961  / 

2019-386.1972018شقة 

326
يتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةامل فاضل عبد سلمان رغد حسن محمد جواد

 
الثاث

م/ الزعفرانية / بغداد   

13د  / 6ز  / 953
86.130

2018-2019

327
الثالثتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةعجيبة دعي  هيجلعىلي مطرسر ماهود

ابو دشي / الدورة /بغداد   

2019-2585.2862018د  / 68ز  / 856م  /

328
االولتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقيةزهرة حسن سايرتغريد عبد الكاظم عبيد

م/ جي الجهاد / بغداد   

2020-5988.0122019د  / 6ز  / 895

329
يتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقيةرحيمة عبد الرضا فزي    عناهض عبدعىلي عبد

 
الثاث

بغداد الجديدة/ بغداد   / 

2020-687.552019د  / 11ز  / 706م 



330

الثالثتقنيات االعالن كلية الفنون التطبيقيةسلطانة محمد عىليعالء ياركة ملك

شارع فلسطي  / بغداد   / 

ز / 508م / جي العقاري   

2020-1482.0442019د  / 4

331

االولتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةقسمة طعمة محمدمروة حسي   فنجان سايب

بغداد الجديدة/ بغداد   / 

ز / 731م / جي المعلمي     

2020-596.3942019د  / 34

332
يتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةجميلة طاهر حطيحطهيام يوسف محسن

 
الثاث

م/ جي العامل / بغداد   

2020-8289.5112019د  / 14ز  / 873

333
الثالثتصميم داخىلي كلية الفنون التطبيقيةخارقه حسن سلمانكوثر منعم فالح حسي  

جي/الدورة / بغداد   

71ز  / 828م / الصحة   / 

2020-188.132019شقة  / 16عمارة 

دعاء عبد األمي  جاسم جبار334
 وداد عبد الكاظم

فارس
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
االول

وع واسط  الكوت/ المرسر  

101م 
93.746

2017-2016

يسعدية عكش محيسماح ماجد حسي   بري  ىهي335
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
ي
 
الثاث

221الكوت م / واسط    

االنوار
93.165

2017-2016

يهناء رسول مجيدعىلي أياد كاظم جواد336
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
الثالث

  ز309الكوت م/ واسط 

14د  53
91.811

2017-2016

هناء انعيم شميل لفتة337
 جميلة شوي    ح

حسي  
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
االول

  ز412الكوت م / واسط 

24د  26
94.41

2017-2016

ينورية خضي  عباسصادق عواد مهدي محمد338
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
ي
 
الثاث

216الكوت م / واسط    

العزة الجديدة
92.935

2017-2016

مروة خليل برهان ثامر339
 ربيعة صاحب

حسي  
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
الثالث

الكوت م جي/ واسط   

الميمون
90.498

2017-2016

وق محمد كاظم عليوي340 ينجاح مجيدشر
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
االول

الكوت دور الحي/ واسط   

ي  المعهد
السكن 

84.91
2017-2016

يكريمة عبد جاسممحمد نجم عبد كمر341
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

ياإلداري
 
الثاث

  د11 ز 1الحي م / واسط 

158
72.11

2017-2016

يسلوى سلمان زيادزياد نعيم محسن كصاب342
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
الثالث

الكوت جي/ واسط   

الجوادين
68.488

2017-2016

زهراء عىلي عبد احمد343
 سعدية هاشم

محمود
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
االول

109الكوت م / واسط    

الفالحية
93.165

2018/201

7

يمراتب عزيز حسي  عبي  علوان جياد محسن344
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
ي
 
الثاث

  ز221الكوت م / واسط 

3د  3
92.307

2018/201

7



ي345 زهراء جبار صيهود مرين 
 سعدية سلمان

الياس
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
الثالث

  ز4شيخ سعد م / واسط 

571د  16
91.891

2018/201

7

ينورية جبار حسونفرح فرج عىلي شنان346
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
االول

  ز303الكوت م / واسط 

داموك  3
94.87

2018/201

7

ينزي  هه جاسم عودةصادق مني  يوسف طاهر347
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
ي
 
الثاث

  ز2شيخ سعد م / واسط 

173د  3
90.469

2018/201

7

348
 المنتظر عبد الخالق حسي  

عويد
ي محمد يزهور ناج 

 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
الثالث

25 ز 6السماوة د / المثن    

105م 
85.657

2018/201

7

ي349 يدجلة عباس جويدزينب عىلي هويدي مشي 
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
االول

واسط / 55 د 14 ز101م   

الحي /
87.804

2018/201

7

يايمان جاسم محمدعال نجم عبد هللا خلف350
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

ياإلداري
 
الثاث

د /1/ز/191/م  /  

الكوت/ واسط 41
83.31

2018/201

7

يكريمة عبد جاسمزينب نجم عبد كمر351
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
الثالث

  ز104/ الحي م/ واسط 

72د  53
83.267

2018/201

7

ابتهال باسم عبد جاسم352
 لواحظ عبد الهادي

حسي  
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
االول

44 ز 102الحي م / واسط   

79د 
89.495

2019/201

8

يايمان عبد الرزاقنور الهدى كاظم هليو عبد353
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
ي
 
الثاث

  ز1الكوت م / واسط 

14د  111
88.045

2019/201

8

سح  هادي عرب جي 354
 ثمينة يعقوب

شمران
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات التحليالت

ي/ المرضية الطن 
الثالث

  ز223الكوت م / واسط 

24د  19
87.883

2019/201

8

ياقدام موىس غافلشى كريم قاسم حميد355
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
االول

  د16 ز 1الحي م / واسط 

278
92.227

2019/201

8

يرجاء كاظم احمدانوار جبار جاسم محمد356
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
ي
 
الثاث

  ز309الكوت م / واسط 

2د  13
87.656

2019/201

8

انتظار جعفر جاسم زغي 357
 حورية حلموش

زغي 
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
الثالث

  ز72الكوت م / واسط 

3/61د  102
85.488

2019/201

8

يسعادة مجيد سلماناالء رشيد حميد عبد358
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
االول

 /  ز   واسط104م   

قية الكوت الرسر
96.121

2019/201

8

يفضيلة حبيب ربيعتماره قاسم عىلي ربيع359
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

ياإلداري
 
الثاث

   جي309الحي م / واسط 

سعيد
90.005

2019/201

8

اد360 يسمعة جاسم محمدعلياء حسي   كريم شر
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
الثالث

  ز302الكوت م / واسط 

 داموك31د  21
84.395

2019/201

8



كاضمية جي  واليهادي جاسم جابر دليل361
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 

االول
223الموفقية م / واسط    

انوار الصدر
88.7712019/201

8

ية مجيد حميدعمر جبار خلف حميد362 يخي 
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 
ي
 
الثاث

الكوت  الدجيىلي/ واسط   

العروبة /
75.992019/201

8

ينسيمة دعدوشعباس يونس عباس سويف363
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 

الثالث
النعمانية/ واسط   / 

قية الرسر
75.8652019/201

8

ي ابراهم364 يخديجة هادي عربحمزه مجيد خي 
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المساحة

ي التكنلوج 
االول

   ز2الموفقية م / واسط 

675-2د  8
69.801

2019/201

8

ي حمود365
يرجاء عباس كيطانأحمد حسي   تفر

 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المساحة

ي يالتكنلوج 
 
الثاث

  ز22النعمانية م / واسط 

24د  16
66.422

2019/201

8

يرنا عباس هداييوسف جعفر عذيب سلمان366
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المساحة

ي التكنلوج 
الثالث

  ز31الكوت م / واسط 

1067د  21
63.084

2019/201

8

يفوزية فاضل عرارزينب رحيم حاتم جوزي367
 المعهد التقن 

الكوت

ات  تقنيات المختي 

ي/ الطبية الطن 
االول

شط العرب/ البرصة    

2الغربية 
94.611

2019/202

0

ينعيمة هاشمخديجة فاضل كريمش خريبة368
 المعهد التقن 

الكوت

ات  تقنيات المختي 

ي/ الطبية الطن 
ي
 
الثاث

  ز6النعمانية م / واسط 

37د  12
93.899

2019/202

0

يزينب عبد األمي  جبار مرجان369
 
يميعاد باقر صاق

 المعهد التقن 

الكوت

ات  تقنيات المختي 

ي/ الطبية الطن 
الثالث

   د2الشطرة م / ذي قار 

118
93.298

2019/202

0

يشكرية هادي رجبزينب عىلي جاسم حميد370
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
االول

216الكوت م / واسط   

العزة الجديدة
92.360

2019/202

0

يبتول حمزةزينب محمد مشاي زغي 371
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
ي
 
الثاث

6 ز 8الرفاعي م / ذي قار   

1206د 
91.155

2019/202

0

صبا جعفر جبار سالم372
 فاطمة عليوي

محسن
ي
 المعهد التقن 

الكوت

 تقنيات صحة

ي/ المجتمع الطن 
الثالث

الكوت  العزة/ واسط   

الجديدة
90.949

2019/202

0

ينجاح كاظم حمزةمحمد حميد عليوي سلطان373
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
االول

واسط309 د 39 ز 105م    

الحي /
73.467

2019/202

0

يفاطمة جبار حسي  حنان جالل جاسم عليوي374
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

ياإلداري
 
الثاث

الكوت دور الحي/ واسط     

ي كوت
السكن 

72.727
2019/202

0

يقبيلة كريم صيواناحمد كاظم حسي   رجا375
 المعهد التقن 

الكوت

 /تقنيات المحاسبة

اإلداري
الثالث

19النعمانية   م / واسط   

1 د 4ز
72.16

2019/202

0



يسورية سلمان قاسموسام فيصل عجاج قاسم376
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 

االول
الكوت م الكوت ز/ واسط   

الدجيىلي ناحية واسط
78.7232019/202

0

يسندس حسن جبارمرتض  اكرم نصيف جاسم377
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 
ي
 
78.5912019/202الكوت جي الحوراء/ واسط الثاث

0

يشديدة جي  كاظمحميد لفتة زاير مكطوف378
 المعهد التقن 

الكوت

 التقنيات الكهربائية

 /فرع القوى

ي التكنولوج 

الثالث
  ز221الكوت م / واسط 

32د  13
76.1092019/202

0

يامل حسنمصطفى عبد الباسط سلمان داود379
1تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

م  )البياع         //بغداد

2018-90.952017(   18/     د5/  ز848/

يمي فاضل شهابعبد هللا نديم شاكر محمود380
2تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )الزعفرانية   /بغداد

2018-83.512017(64/   د62/     ز961

يفاطمة غازيعمر غنام احمد عاصي381
3تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )المدائن        /بغداد

(الرازي 
#####2017-2018

يسناء جبارزينب كاظم موسى ماهود382
1تقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )السيدية        /بغداد

 10/    د26/     ز843

)

83.932017-2018

ى انوراميرة قيس علوان خضير383 يبرسر
1تقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )المأمون       /بغداد

 33/     د39/    ز830

)

#####2018-2019

يدعاء واثق خلف علي384 يوسن صي 
2تقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )المأمون       /بغداد

2019-87.052018(9/1/    د72/    ز851

يافاق عبدالرزاقفاطمة الزهراء محمد زغير صافي385
3تقنيات المحاسبةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )الزعفرانية    /بغداد

  6/      د22/    ز955

)

75.082018-2019



ينجاة محمدرعد محمود محمد علي386
1تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )بغداد الجديدة  /بغداد

2019-83.92018(25/    د12/    ز 747

موظف في

 وزارة 

الداخلية

يجميله سابطمرتضى عباس العيبي خلف387
2تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )المنصور       /بغداد

/     د16/     ز667

17  )

82.112018-2019

يشذى قاسمحيدر عبد الصاحب محمد عباس388
3تقنيات االدارة القانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )الشعب          /بغداد

/        د5/     ز317

25 )

78.512018-2019

يهدى عىلينور جاسم حميد عبدالستار389
1تقنيات االدارة قانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )الزعفرانية     /بغداد

/     د17/    ز 950

62 )

92.692019-2020

يفضيله عىليإيمان محمود حسن حميد390
2تقنيات االدارة قانونيةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )الزعفرانية     /بغداد

  7/    د64/      ز977

 )

89.352019-2020

يغازية محمودعلياء حسين عليوي ابراهيم391
3تقنيات االدارة قانونيةمعهد اإلدارة التقن 

 )الكرادة          /بغداد 

/     د10/      ز961/ م

13 )

87.252019-2020

يزهرة كاظمرنا محمد لفته رضا392
1تقنيات محاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 )بغداد الجديدة   /بغداد 

/       د4/     ز731/م

8    )
88.22019-2020

موظفة 

على مالك 

وزارة 

التربية

يزينا جليل عيدان بريسم393
 
يسلوى جوث

2تقنيات محاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 )زعفرانية        /بغداد 

/    د63/     ز964/ م

2  )

87.372019-2020

يميسون خزعلرقية قاسم لعيبي حسين394
3تقنيات محاسبةمعهد اإلدارة التقن 

 )بغداد الجديدة    /بغداد 

 8/    د51/    ز751/ م

 )

85.642019-2020



ياسيا عبدالكريممحمد شهاب حميد ناصر395
1فرع ادارة فنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن 

 )بسماية            /بغداد

 3/    د27/    ز738/ م

 )

85.252019-2020

يفاطمة حسي  مرتضى داود سلمان فليفل396
2فرع ادارة فنادق/تقنيات السياحةمعهد اإلدارة التقن 

/ م )بغداد الجديدة  /بغداد

/ 6/     د74/     ز761

 54)

78.92019-2020

منتسب في 

وزارة 

الداخلية

397
االولتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةرفعة صالح محمودكريمة عزيز حسي   نصيف

5/  د3/  ز958/بغداد م
89.532016-2017

398
يتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةمها كامل خماسنور عبد الحكيم يونس محمد سعيد 

 
الثاث

  34/  ز825/بغداد م

2017-981.442016/د

399
لة عيىسوناس جعفر شاكر لفته

ُ
الثالثتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةكريمة عك

   46/  ز729/بغداد م

2017-378.492016/د

400
يالخزفمعهد الفنون التطبيقيةماجدة اسماعيل عمارةغزوان فيصل خلف محمد

 
الثاث

  23/   ز21/بغداد م

2017-13/588.622016/د

401
االولتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةحنان عبد الرزاق خليليرس عىل طه عبود 

  26/   ز827/بغداد م

2018-3591.652017/د

402
يتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةسمية صبيح عباسهدى هاشم حسن مهدي

 
الثاث

  37/  ز929/بغداد م

2018-24/184.762017/د

403
ى خليل ابراهيمشيماء ماجد كاظم فليح الثالثةتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةبرسر

   46/  ز977/بغداد م

2018-379.342017/د

404
ي عني 

االولتقنيات الخزفمعهد الفنون التطبيقيةليلوة شويل عويزحنان حنش صح 

  20/   ز950/بغداد م

2018-3388.442017/د

405
االولتصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةزهرة عبد نعمةفرح سلمان حسي   فرحان

  10/  ز721/بغداد م

2019-1388.452018/د

406
يتصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةكريمة هادي محمودآمنه مجيد ابراهيم جواد 

 
الثاث

  36/   ز665/بغداد م

2019-4285.612018/د

407
االولتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةفريال جبار خلباصرني   عدي حمزه خلباص 

  59/  ز831/بغداد م

2019-1193.792018/د

408
يتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةصديقة محمد غالباسماء محسن محمد يونس 

 
الثاث

7  د75/  ز726/بغداد م
90.612018-2019



409
احمد غسان عدنان عىلي

الثالثتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةخالدة سامي حسي  
8  د31/  ز751/بغداد م

89.282018-2019

410
االولتصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةجاسمية جي  علوانساجده حميد حسي   سلمان

  56/  ز103/بغداد م

2020-1383.052019/د

411
الثانيةتصميم طباعيمعهد الفنون التطبيقيةفضلة عايشعذراء حسن  جثي   جي  

بغداد النهروان جي 

2020-82.282019الزهراء

412
االولتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةمائدة عبد الرزاق موىسميسم عبد حسن موىس

  16/  ز653/بغداد م

2020-190.872019/د

413
ي مهند حبيب الثانيةتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةبيتا عبد المسيح عبد االحدمي 

 64/   ز731/بغداد م

2020-1489.872019/د

414
الثالثةتصميم معماريمعهد الفنون التطبيقيةاحالم عبد الرزاقعبي  ثائر عبد الهادي

  10/  ز628/بغداد م

2020-1388.342019/د

ن علوان خلف415 ي حسي 
ي االنباربدريه عيدانمعانن

1المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن
- الفلوجة - االنبار 

 25/ ز17/الصقالوية م

81/د

85.7152016/2017

ي االنبارجاسميه حميد حمدروى عواد سويدان رسحان416
2المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

- الفلوجة - االنبار 

 14/ ز16/الصقالوية م

82/د

76.2912016/2017

ي االنبارمياسه خليلشاكر عباس مصلح حمادي417
3المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حصيبة - الخالدية - االنبار 

60/ د27/ ز8/الشرقية م
76.0402016/2017

ن حمودقيس عادل عبد مهيدي418 ي االنبارحمده ياسي 
1صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

- الفلوجة - االنبار 

 120/ ز18/الصقالوية م

21/د

83.3562016/2017

ي االنبارحمده علي حسنوليد خالد صالح عبد الرحيم419
2صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

جرف - المسيب - بابل 

الصخر
82.1012016/2017

ن420 ي االنبارحنونه فياض عليابراهيم اسماعيل عطية حسي 
3صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

16/ د72/ ز315/التوحيد م
81.7902016/2017

ان421 ي االنبارفوزية حسن رجبانتصار هالل عباس سمي 
1المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة -االنبار 

10 د2/ ز309/الوحدة م
93.1312017/2018



ي االنبارطلبه صالح حمامانتظار احمد علي عبيد422
2المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

 10/ ز7/العسكري م

549/د

92.3692017/2018

ي االنباروداد رزي    ج حنتوشمؤيد رحيم محمود خلف423
3المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

47/ د9/ ز9/العسكري م
88.4452017/2018

ي االنبارمكية رشيد جاسمسين صالح عبدالرزاق منديل424
1صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار

9/ د93/ ز306/الضباط م
94.5822017/2018

ي االنبارملكية محمد خليلوائل عبدالرزاق رجاء حمد425
2صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

الحقالنية - حديثة - االنبار 

21/ د11/ ز5/م
94.1522017/2018

ي االنبارليل ممدوح عليزهراء نزار عبدالجبار عبدالهادي426
3صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

- الكرمه - الفلوجة - االنبار 

25/ د22/ ز121/م
89.9092017/2018

ن427 ي االنباررسميه حسن صالحبهاء ناظر عبد هللا حسي 
1المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

3/ د16/ ز319/الجوالن م
94.6572018/2019

ي428
ي االنباركريمه فارسهبه حسن حمادي فضن

2المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن
الشهداء - الفلوجة - االنبار 

20/ د46/ ز215/م
91.5492018/2019

ي االنبارساميه داودمحمد منذر عبود رشيد429
3المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

الشهداء - الفلوجة - االنبار 

13/ د13/ ز201/م
87.3732018/2019

ي430 يمحمد احمد فنجان صير ي االنبارانتظار صباح صير
1صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

العبيدي - القائم - االنبار 

11/ د71/ ز1/م
97.092018/2019

ي االنبارساجده اسماعيلرويدة ضاري حماد عبدهللا431
2صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

الحر ية - الرمادي - االنبار 

7/ د12/ ز111/م
97.0562018/2019

ي عبد حمادي432 ي االنبارخوله ساميندى ناجر
3صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

 83/ ز317/الجوالن م

84/د

96.2612018/2019

ي االنباربهيه حماديمحمود عبد المنعم حمود سعود433
1المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

- الفلوجة - االنبار 

 25/ ز16/م- الصقالوية 

9/د

93.7802020/2019

ي االنباراديبه علي محلجنان عبد القهار سليمان فريد434
2المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

6/ د12/ ز313/المعتصم م
92.9392020/2019



ن435 ي االنبارخميسه فرحان ازهار جاسم عدوان حسي 
3المحاسبة/تقنيات المحاسبة المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

 29/ ز307/العسكري م

9/د

92.3812020/2019

ي االنبارنوال عبد محمدعمر صالح محمد عبدالرزاق436
1صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

حي - الفلوجة - االنبار 

 304/الضباط الثانية م

12/ د36/ز

97.0662020/2019

ن437 ي االنبارفخريه عواد حميدهند علي محمود رمي 
2صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

التاميم - الرمادي - االنبار 

4/ د12/ ز109/م
94.7362020/2019

ي االنبارساميه جدوع عليعامر كامل غضيب جسام438
3صحة المجتمع/تقنيات صحة المجتمع المعهد التقنن

- الفلوجة - االنبار 

 24/ ز16/الصقالوية م

55/د

94.5692020/2019










