
قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 
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القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى422ذكرعلميخالد علي خالد رشيد1101411006029

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى389ذكرعلمينور الدين محمد عطا هللا صالح2101411009051

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581ذكرعلميمحمد جاسم محمد علي عباس3101411014072

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى381ذكرعلمياحمد حسن هادي حسين4101411015008

كلية الزراعة/جامعة بغداد443ذكرعلميادهام طالل علي رشيد5101411204036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى447انثىعلميمريم عبد الرحمن مالك حسن6101412101095

كلية الزراعة/جامعة بغداد462انثىعلميوفاء محمد احمد محمد7101412109029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية458انثىعلميحمده خميس شاكر حمود8101412113007

كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين639انثىعلميفاطمة عماد الدين يعقوب بشير9101412115115

كلية التقانات الحيوية التطبيقية/جامعة النهرين601.5انثىعلمينور صالح محمد ابراهيم10101412115152

كلية الزراعة/جامعة بغداد464انثىعلميرؤى رعد سالم علوان11101412123005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى376ذكرادبيهيثم غزوان خضير منجل12101421020079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى383ذكرادبيايهاب علي بوري حسين13101421052005

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى362ذكرادبيمهند علي عاصي معله14101421052026

كلية االداب/الجامعة العراقية420ذكرادبيمحمد حاتم فياض حمادي15101421156018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419ذكرادبياسامة جاسم حسن زحام16101421200019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية481ذكرادبيحسين حميد عيدان عويد17101421200027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى401ذكرادبيضياء جميل احمد صبار18101421200049

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى405ذكرادبيمخلد عبد الباري نوري حسن19101421204100

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى391انثىادبيضحى عالء جمال فهمي20101422097021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى425انثىادبيحنان عادل محمد علوان21101422109019

كلية االداب/الجامعة العراقية421انثىادبياسراء سعد عبد خلف22101422110004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية540انثىادبيسرى عقيل حسن سلمان23101422123047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية469انثىادبيطيبه كاظم خليل اسماعيل24101422123056

هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنلوجية613ذكرعلميسيف علي يوسف يونس25111411006079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى425ذكرعلميسعد علي حسين فهد26111411016049

الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنلوجية623ذكرعلميمصطفى محمد شهاب احمد27111411017096

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى387انثىعلميهند محمد شعالن عيسى28111412084085

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد511انثىعلميمريم حامد طه عواد29111412085038

الطب البيطري/جامعة بغداد542انثىعلميسرى ابراهيم خير هللا ابراهيم30111412215026
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382ذكرادبيسيف سعد سلمان خلف31111421007024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى406ذكرادبيقهار حسن كاظم يونس32111421007052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى404ذكرادبيمصطفى عبد الستار مخلف عبد33111421016080

كلية االعالم/جامعة بغداد470ذكرادبيرامي وليد محمود حميد34111421023037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية531ذكرادبيعلي رحيم مطر جمعه35111421023075

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية439ذكرادبيعدي هادي احمد فلفل36111421026056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية446ذكرادبيعلي حسن حسين علي37111421026058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى403ذكرادبيبالل حسن عباس علي38111421151019

كلية االداب/الجامعة العراقية422ذكرادبيماهر كريم منصور عبد39111421155031

كلية االداب/جامعة بغداد453ذكرادبيحسن حسين علي ابراهيم40111421201047

كلية االعالم/جامعة بغداد470ذكرادبيمصطفى صالح نعيم مطلك41111421201162

اداب قسم االثار/جامعة بغداد436ذكرادبيعبد الرحمن محمود ابراهيم حمادي42111421211004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى407انثىادبيسجى عبد الوهاب خلف خضير43111422072036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى375انثىادبيعبير علي نهار علي44111422074024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى422انثىادبيبتول خضير زيدان خلف45111422076011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى398انثىادبياسراء محمد مهدي حمزه46111422080006

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية489ذكرعلميمرعي خلف حسن صايل47121411013048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى433ذكرعلمياحسان علي خضر خليفة48121411014001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى430ذكرعلميحيدر حسين عباس عيسى49121411031073

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرادبيكرار فراس عناد فحيمي50121421016020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى362ذكرادبيمنتظر باسل توفيق محمد51121421025123

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى370ذكرادبياحمد عادل احمد ضاحي52121421035001

كلية االداب/الجامعة المستنصرية455ذكرادبيزيدون خلف علي عبد53121421174011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى366ذكرادبيمحمد صباح عبد الكاظم منسي54121421202292

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرادبييونس مزهر عباس درب55121421202382

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد501انثىادبيزهراء سعدي هران ابراهيم56121422087023

كلية االداب/الجامعة المستنصرية431انثىادبينوره احسان علي ناجي57121422105132

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية420انثىادبياشجان منذر محمد شرقي58121422120004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد582انثىادبيرسل زهير كريم عبد59121422231019

اداب قسم الفلسفة/الجامعة المستنصرية428انثىادبيشعاع محمد صالح مهدي حسن علي60121422231034

79 من 2صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية592ذكرعلميباقر صادق هاشم جاسم61131411022045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط454ذكرعلميمحمد حسن كاظم مهدي62131411205013

كلية الزراعة/جامعة بغداد498ذكرعلميبالل محمود يوسف بالل63131411206010

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية465ذكرعلمياحمد شهاب احمد عبد64131411256008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى444انثىعلميهاله وليد خالد عيسى65131412074048

كلية طب الكندي/ جامعة بغداد692انثىعلمينور ناطق محمدسعدي اسماعيل66131412075055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى421انثىعلميمروه عالوي احمد ياسين67131412098065

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى427انثىعلميهبه خالد جميل غافل68131412107094

كلية الزراعة/جامعة بغداد455انثىعلميسرى جاسم محمد يحيى69131412116015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية508انثىعلميزينب خزعل مالك خزعل70131412118079

كلية االداب/الجامعة العراقية425ذكرادبيابراهيم قحطان مجيد محمود71131421001001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى384ذكرادبيسيف محمد حسين علي72131421001020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412ذكرادبيمحمد هاشم عدنان نايف73131421006091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى397ذكرادبيليث زياد محمود عبد الوهاب74131421007049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية404ذكرادبياسماعيل رعد شرعيط فارس75131421024009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى398ذكرادبيمصطفى عبدالجبار محمد علي76131421031056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرادبيمحمد عباس مهدي محمد77131421042071

كلية االداب/الجامعة العراقية420ذكرادبيمحمد علي مهدي نعمة78131421212005

كلية االداب/الجامعة المستنصرية436ذكرادبيحسن كاظم عباس سبع79131421250026

كلية االداب/الجامعة المستنصرية435ذكرادبيعزالدين حسن جواد كاظم80131421251024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى355ذكرادبياحمد الهام ولي برغش81131421256001

اداب قسم علم النفس/الجامعة المستنصرية433ذكرادبيعلي حيدر كاظم عبد82131421258016

كلية االداب/الجامعة المستنصرية444انثىادبيسما وسام كريم حسين83131422078053

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546انثىادبينور حمزه طاهر كمر84131422092087

كلية االداب/الجامعة العراقية420انثىادبيمنار هشام سلمان حسين85131422094063

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية463انثىادبينبأ جاسم محمد فرج86131422103089

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية442انثىادبياستبرق ستار جابر عبد87131422109007

كلية الزراعة/جامعة بغداد475ذكرعلميبارق عبد الكاظم هامل كامل88141411008024

كلية العلوم/جامعة بغداد628ذكرعلميمحمد عالء الدين سعدون محمد89141411013073

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية471ذكرعلمينور الدين علي حسن علي90141411016179
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى394ذكرعلميعلي فالح كاظم جعفر91141411018167

كلية االداب/الجامعة المستنصرية543ذكرعلميالحسن ناجح كاظم حميد92141411021020

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرعلميعلي جابر ذيبان حسن93141411021111

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك569ذكرعلميعمر امير طيب عمر94141411025016

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية480ذكرعلميعبد هللا علي حسن عسكر95141411042043

كلية االداب/الجامعة العراقية489ذكرعلميعامر احمد سامي مجيد96141411043014

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى391ذكرعلمياحمد صباح جاسم عبد هللا97141411201040

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى392ذكرعلمييوسف لطيف سيد علي98141411201263

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى416انثىعلميانسام جبار محسن سعيد99141412070008

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط388انثىعلميفاطمه ستار جواد كحيط100141412074188

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى398انثىعلمياستبرق عادل شاكر محمود101141412079004

الطب البيطري/جامعة بغداد540انثىعلميمريم عدنان جبار كريم102141412105038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى439انثىعلميتالين ارا هايستان الكسان103141412106008

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى399انثىعلميشموس هشام طه صالح104141412107037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى366ذكرادبيايهاب باسم خليل حسن105141421011011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى403ذكرادبيحيدر حامد سريون زيدان106141421015020

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412ذكرادبيحيدر كريم عبد كاظم107141421019023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى399ذكرادبيمحمد منتصر جاسم حميد108141421019074

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية402ذكرادبيمحمد قاسم محمد حميد109141421030085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى374ذكرادبيمهند اسماعيل خليل ابراهيم110141421030098

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى399ذكرادبينصيف قاسم علي عبد سلمان111141421030105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى404ذكرادبيعلي عبد الجبار صدام مسلم112141421037180

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422ذكرادبيعلي قاسم هاشم عكاب113141421038105

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى414ذكرادبييوسف منصور جواد جرموط114141421040016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى394ذكرادبيسيف الدين حيدر رسن خوام115141421049039

كلية االداب/الجامعة المستنصرية446ذكرادبيليث سمير عبد هللا سلمان116141421211042

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية437ذكرادبيمحمد كريم عبد كاظم117141421211052

قسم اللغة الكردية/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد462انثىادبياسالم صالح الدين طاهر كشيش118141422062003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418انثىادبيساره عبد الكريم قمبر جاسم119141422070056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى391انثىادبيفاطمه احمد ابراهيم عبود120141422072071
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كلية االداب/الجامعة المستنصرية439انثىادبيدعاء صبري كحيط حسين121141422074036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى400انثىادبيرسل عبد الكريم درب منعوت122141422074051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى385انثىادبيريام فاضل حسب هللا خماس123141422074065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى369انثىادبياسراء داود سلمان شبوط124141422075006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى379انثىادبياية محمود علي حسين125141422076025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى376انثىادبينور سري عبد الجبار محمد126141422106029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى385انثىادبيرغده ساجد حبيب حندور127141422223023

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية441انثىادبينور قاسم هادي عبد128141422223067

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى462ذكرعلميعلي مرتضى احمد عبد هللا الزم129151411001050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى435ذكرعلميمحمد كشوم جالب صافي130151411010065

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى390ذكرعلميعلي حسين جباري محيبس131151411018035

كلية الزراعة/جامعة بغداد459انثىعلميصابرين محمد عبد العظيم دخيل132151412046067

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى378ذكرادبيعلي عبد الحسين كاظم محمد133151421002079

كلية االعالم/جامعة بغداد480ذكرادبيكرار محمد سفيح لعيبي134151421005082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419ذكرادبيمعتز جمهوري اشنين عبيد135151421007183

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى413ذكرادبيحسام حسين عبد زاير136151421009028

كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية437ذكرادبياحمد محمد حسن خليفة137151421020022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى400ذكرادبيهيثم جمعه محارب فنجان138151421020196

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412ذكرادبيمروان حسن طعيمة دويش139151421400067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية500انثىادبينورس جثير نعمة اهليل140151422040100

كلية االداب/الجامعة المستنصرية439انثىادبيدعاء رضا شقي طاهر141151422041017

كلية االداب/الجامعة المستنصرية461انثىادبيضحى ناصر حسين محمد142151422041038

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412انثىادبيغدير محمد محسن هاشم143151422048095

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419انثىادبيفاطمة توفيق كريم ويس144151422053048

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى392انثىادبيفاطمه درعم عجيل حسين145151422401044

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى437ذكرعلميعلي حامد جبارة عودة146161411001274

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382ذكرعلميخلف توفيق خليف جبر147161411016017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة491ذكرعلميسجاد حسين عبد علي صبير148161411016022

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط393ذكرعلميعلي وحيد هاشم ماهو149161411062052

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط403ذكرعلميمحمد محسن مشرف مبارك150161411355168
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كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط406انثىعلميآمنة هاشم عبد الحسين صالح151161412159003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة506انثىعلمياالء عبد سلمان حسين152161412189003

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط387انثىعلميضحى وليد عيسى شعبان153161412225027

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط395انثىعلميسبأ عباس عبد هللا دفار154161412227017

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط400انثىعلميدعاء سعيد ناعم عبودي155161412240029

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى420انثىعلمينور ناظم سلمان جاسم156161412381147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420ذكرادبيحسين علي حسيـن علي157161421020036

القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط383ذكرادبيعلي كاظم حسب حبيب158161421026023

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى371ذكرادبيعهد نوفل اسماعيل عبد الواحد159161421042044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485ذكرادبيمصطفى عادل مزعل الزم160161421055029

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى369ذكرادبيمحمد باسم صبر مرزوق161161421061078

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى366ذكرادبيخالد عبد اللطيف مطشر محمد162161421354046

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى376ذكرادبيحسين عبد عبد الحسين كاطع163161421358017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية419ذكرادبيمحمد جاسم محمد طعمة164161421358070

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382انثىادبينورة عائد جهاد حسين165161422150051

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى372انثىادبيزينب احمد سلمان كاظم166161422164024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى381انثىادبيعلياء امين ديري ناصر167161422176068

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى376انثىادبيامل ماهر منشد عبطان168161422216003

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى379انثىادبيهنادي فالح عودة شيحان169161422216042

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية396انثىادبيايمان قاسم لطيف كريم170161422225005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة451انثىادبينور الهدى علي حسين شنان171161422225039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية405انثىادبيسجى ذياب عذيب غبيش172161422245033

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية412انثىادبينوال كاظم حاتم محمد173161422381085

كلية التربية/جامعة الحمدانية557ذكرعلميسعدون رشو حسين عربو174171411006006

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية385ذكرعلميشعالن فرسان كرمز عبدو175171411006008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450ذكرعلميمصطفى ناظم علي داود176171411007235

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل579ذكرعلميابراهيم فخري احمد حسين177171411008014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل580ذكرعلميانور ميزر عبد الرحمن احمد178171411008088

كلية الهندسة/جامعة الموصل644ذكرعلميبراء احسان محمود عبد هللا179171411008101

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية518.2ذكرعلميحسان ايمن توفيق عبد هللا180171411008131
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516ذكرعلميسبهان خالد ابراهيم ياسين181171411008178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل530ذكرعلميلورنس ميزر عبد الرحمن احمد182171411008380

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية413ذكرعلميمحمد زياد عبد الستار احمد183171411010029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل514ذكرعلميعمار ياسر قاسم محمد184171411011128

كلية العلوم/جامعة الموصل591ذكرعلميفيصل رائد عبد الرحيم شيت185171411011142

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل470ذكرعلمييونس امير جاسم محمد186171411011204

كلية الهندسة/جامعة الموصل647.6ذكرعلمييحيى محمد محمود مصطفى187171411013079

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية534ذكرعلميسيف غدير ميسر عبد هللا188171411017082

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل481ذكرعلمييحيى احمد شهاب احمد189171411017219

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية485ذكرعلميسيف مازن اسماعيل محمد190171411023042

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية481ذكرعلمياحمد خالد محمود يونس191171411024005

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل605ذكرعلميعثمان عبد هللا طه عبد هللا192171411026081

كلية االداب/جامعة الموصل576ذكرعلميعالء فاضل حسن صكر193171411026086

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية501ذكرعلميعمر علي سليمان علي194171411026109

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل540ذكرعلميمحمد يونس محمد داود195171411026154

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل484ذكرعلميمحمد يوسف سعيد حسين196171411027075

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية401ذكرعلميعالء حاتم محمد سعيد احمد197171411028077

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية552ذكرعلميبالل عماد محمد حسين198171411036010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل556ذكرعلميمهند محمد عابد سلطان199171411036048

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر531ذكرعلميعبد الوهاب سعد خليل صالح200171411042049

كلية االداب/جامعة الموصل535ذكرعلميعبد هللا عبد الباسط عبد هللا علي201171411044019

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل529ذكرعلميغانم محسن عابد محمد202171411044023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل513ذكرعلميمحمود احمد فتحي علي203171411044039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل446ذكرعلميعمر نعمت اسماعيل رشيد204171411058012

كلية التربية/جامعة الحمدانية563ذكرعلميشكيب ذنون يونس احمد205171411059033

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575ذكرعلميعلي محمد ولي حيدر206171411059046

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل573ذكرعلميمحمد طه سلطان محمود207171411059066

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل577ذكرعلميمحمد مهدي صالح ايوب208171411059067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل558ذكرعلميمعتز فيصل عباس ايوب209171411059075

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية457ذكرعلمينصر خالد جميل سعيد210171411059080
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كلية العلوم/جامعة الموصل584ذكرعلميياسر علي سعيد هادي211171411059084

كلية التمريض/جامعة تلعفر638ذكرعلميحيدر عقيل عباس سلطان212171411065011

كلية التربية/جامعة الحمدانية559ذكرعلميهشام هاشم سليمان اسماعيل213171411065031

كلية التمريض/جامعة تلعفر647ذكرعلمييونس مؤيد يونس توفيق214171411065033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل539ذكرعلميجاسم كاظم عباس موسى215171411066009

كلية العلوم/جامعة الموصل581ذكرعلميرضوان حيدر عباس علي216171411066016

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية509ذكرعلميمحمد ايدن محمود ذنون217171411066030

كلية العلوم/جامعة الموصل585ذكرعلميعمر خليل فاضل رجب218171411067044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية467ذكرعلميقاسم شاكر عبد الكريم حميد219171411067047

كلية التربية/جامعة الحمدانية559ذكرعلميمحمد حسين محمد يونس جمعة220171411067059

كلية العلوم/جامعة الموصل582ذكرعلميزين العابدين علي عباس موسى221171411068003

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر509ذكرعلمييوسف حسن نوري رضا222171411068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل527ذكرعلمينادر نائل جميل سلو223171411071016

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573ذكرعلمياركان سلمان قنبر محمد224171411072003

كلية االثار/جامعة الموصل505ذكرعلميعلي مهند حسين علي225171411072013

كلية العلوم/جامعة الموصل604ذكرعلميمصطفى مهدي عزيز مصطفى226171411072016

كلية العلوم/جامعة الموصل595ذكرعلميياسر مهدي صالح خضر227171411072019

كلية التربية/جامعة الحمدانية560ذكرعلميريان فارس عبد هللا حسن228171411080024

كلية العلوم/جامعة الموصل611ذكرعلميشاكر حميد محمد سعيد خليل229171411080034

كلية التربية/جامعة الحمدانية614ذكرعلميمحمد اسماعيل خليل مصطفى230171411080084

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية433ذكرعلميحسن يوسف خديدا جوكي231171411088007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل587ذكرعلميرداد علي برغوث محمد232171411099002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية445ذكرعلميشاهين عبو حسين بازو233171411102003

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل484ذكرعلميبهاء الدين يونس حسن حمو234171411103017

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل497ذكرعلميزيد يونس حسن حمو235171411103037

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل568ذكرعلميانمار علي محمد سليمان236171411109014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل509ذكرعلميرياض رشيد عنتر حسين237171411109030

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل573ذكرعلميعبد الرحمن عمر محمود عنتر238171411109038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل547ذكرعلميعصام يوسف حسين حمو239171411109045

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل469ذكرعلميمحمد علي عثمان عبدي240171411109058
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كلية االداب/جامعة الموصل539ذكرعلميمهند عبد الوهاب ابراهيم الياس241171411109065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550ذكرعلميسعد مطر سوادي عزبة242171411111007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل555ذكرعلمياحمد مصطفى علي علي243171411112001

كلية االداب/جامعة الموصل547ذكرعلميمحمد فرحان عبد الرحمن احمد244171411112031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية422ذكرعلميصالح ضياء الدين عبد هللا ذنون245171411115052

كلية الزراعة/جامعة تلعفر472ذكرعلمياحمد مصطفى عثمان اسماعيل246171411119006

كلية التربية/جامعة الحمدانية551ذكرعلمياركان محمد طاهر احمد كرموش247171411119007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل536ذكرعلميعالء حسين محمد حاجي248171411119062

كلية الزراعة/جامعة تلعفر496ذكرعلميعمار ابراهيم محمد شريف عبد هللا249171411119074

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر510ذكرعلميمحمد هيثم محمد نور امين250171411119104

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر524ذكرعلميلؤي قتيبة مسلم مصطفى251171411121051

كلية الزراعة/جامعة تلعفر440ذكرعلميمحمد شهاب زين العابدين علي252171411123034

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية422ذكرعلميجواد كاظم محمد تقي حسن253171411124015

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية376ذكرعلميعباس عبد الكريم خضر عثمان254171411124057

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية404ذكرعلميجميل رشو علي ابراهيم255171411127009

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل482ذكرعلميعامر خلف كجي حجي256171411128066

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية467ذكرعلمينوري نايف حجي ميرزا257171411128106

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية420ذكرعلميسالم بكر قاسم رشو258171411129033

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل487ذكرعلميعادل عيسى خضر زكر259171411134035

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر518ذكرعلمينوري فيصل يونس اسماعيل260171411134052

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل494ذكرعلميعبد الرحمن سليمان محمد علو261171411135032

كلية العلوم/جامعة الموصل589ذكرعلميلقمان حجي قطو حمد262171411135046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية394ذكرعلميسالم احمد حسين سيدو263171411138022

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية393ذكرعلميشيرزاد خيرو حمد رشو264171411138025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية382ذكرعلميكاميران خيرو حمد رشو265171411138036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل542ذكرعلميلؤي خلف اسماعيل خلف266171411144045

كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى637ذكرعلميانمار سمير الياس جبو267171411147015

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية499ذكرعلميباسم خليل وديع مارزينا268171411147020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية450ذكرعلميبركات كلي حسن سمو269171411150003

كلية االداب/جامعة الموصل537ذكرعلميخلف مراد قطو حمد270171411153015
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نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية406ذكرعلميفرحان حامكو سليمان مجو271171411153031

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية486ذكرعلمياحمد فارس عطية احمد272171411160007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل577ذكرعلمياسامة سلطان مطلك طحطوح273171411166005

كلية العلوم/جامعة الموصل594ذكرعلميصهيب حسن علي عابد274171411166009

كلية العلوم/جامعة الموصل609ذكرعلميعباس حسن قاسم داؤد275171411169011

كلية الزراعة/جامعة تلعفر433ذكرعلميجالل بابير رشو اسماعيل276171411180002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل517ذكرعلميعالء محمد احمد عبد هللا277171411186021

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل484ذكرعلميذياب خضر محمد علي278171411198003

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية442ذكرعلمياندي حكمت شابا حنا279171411199002

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر517ذكرعلمياحمد ظاهر مصطفى عبد هللا280171411351018

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية403ذكرعلمياشرف صباح جار هللا عزيز281171411351046

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية474ذكرعلميعمر جمال محمد أحمد282171411351191

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل523ذكرعلميعمر زياد احمد يونس283171411351196

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل541ذكرعلميمحمد حسين علي شالش284171411351256

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية612ذكرعلميعابد نجم عابد حسين285171411352060

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية450ذكرعلميخالد رشو الياس حسن286171411355010

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية433ذكرعلميخضر حسن اسماعيل علي287171411355014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل487ذكرعلميعلي عبد هللا مسيب زكر288171411355040

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية407ذكرعلميلؤي مراد محلو حجو289171411355051

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية376ذكرعلميسيروان حجي قاسو خلف290171411360014

الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية608ذكرعلميسعد سالم محمد هزاع291171411363032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية428ذكرعلمينور الدين شاكر محمود محمد292171411364077

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية406انثىعلميلويزه سليمان حبو خربه293171412047027

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية400انثىعلميخالده ميرزا درويش امسيخ294171412128009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية421انثىعلميبشرى محسن قاسم خليل295171412138002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية425انثىعلميجيالن خليل ابراهيم خضر296171412138005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية417انثىعلميخديجه ايوب علي حسين297171412138008

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية405انثىعلميدلدار حجي كارص درويش298171412180002

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية642انثىعلميرحمة ادريس محمد طاهر احمد299171412230019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل463انثىعلميجيالن مصطفى رشيد سليم300171412231062

79 من 10صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل516انثىعلميرندا رعد عبد الواحد احمد301171412231098

كلية الزراعة/جامعة تلعفر487انثىعلميباسمه صادق اسماعيل احمد302171412236015

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية469انثىعلميسكينه شعيب ويس يعقوب303171412236052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل507انثىعلميناريمان ادريس محمد شيت محمد304171412236089

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية445انثىعلمياستبرق اكرم قاسم مجيد305171412239001

كلية العلوم/جامعة الموصل587انثىعلميسوزان يوسف خضر خلف306171412239023

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية646انثىعلميمنى عبد الرحمن اسماعيل علي307171412239038

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402انثىعلميهيبت طه زكر عباس308171412239044

كلية العلوم/جامعة الموصل602انثىعلميانسام خيري جمعه جردان309171412244010

كلية التربية/جامعة الحمدانية578انثىعلميرقيه حسن حمزه عباس310171412244029

كلية التربية/جامعة الحمدانية561انثىعلمياماني عبد المجيد حميد محمود311171412245008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل470انثىعلميسونثيا اياد متي موسى312171412247046

كلية التربية/جامعة الحمدانية588انثىعلميآديل حميد يوسف كرومي313171412248001

كلية التمريض/جامعة الموصل621انثىعلمياسراء سليمان علي ذنون314171412249004

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل541انثىعلميحنين رجاء شابا حنو315171412249017

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية426انثىعلميانهار يوسف صالح محمود316171412251013

كلية الزراعة/جامعة تلعفر465انثىعلميبلقيس خضر يوسف حسن317171412252018

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية482انثىعلميرباب احمد محمود محمد علي318171412252029

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية440انثىعلمينرجس علي رضا حمزة319171412252080

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402انثىعلميسهير شاكر سعيد محمد320171412258012

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل459انثىعلميماردين راكان سعيد صابر321171412258013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية464انثىعلميعفاف عادل حسين محمد علي322171412260045

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل487انثىعلميهيا خليل خضر محمد323171412260067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية638انثىعلميسراء رفعت موفق احمد324171412267047

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل480انثىعلميرونق محمد حمودي اسماعيل325171412268008

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل448انثىعلميرنا خالد رياض عزيز326171412273039

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل454انثىعلميغفران محمد فتحي جاسم327171412274102

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل504انثىعلمينور عبد هللا احمد محمد328171412275105

كلية االثار/جامعة الموصل506انثىعلمينور عماد عبد هللا محمد329171412275106

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل498انثىعلميايمان خالد صبحي حسين330171412282008
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كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل450انثىعلمينور خليل ابراهيم كراف331171412285082

كلية التمريض/جامعة الموصل639انثىعلميمريم بولص عزيز خوشابه332171412288094

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل494انثىعلميرحمه محمود امين طه333171412290028

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية462انثىعلميهناء محمد مصطفى حجي334171412291055

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل438انثىعلميحنين مهدي محمد سليمان ياسين335171412295006

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل573انثىعلمياسماء عبد هللا محمد احمد336171412297004

كلية العلوم/جامعة الموصل627انثىعلمياالء احمد يونس سليمان337171412298003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل519انثىعلميسارة هشام استقالل بدران338171412299036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية614انثىعلمياالء سامي مختار ايوب339171412303001

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية655انثىعلميصابرين سامي مختار ايوب340171412303007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل513انثىعلمياحالم امين مراد قادر341171412355001

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية430انثىعلمينجالء حسين علي حسين342171412355010

موصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية408انثىعلميهدار محمد قاسم عبد هللا343171412355012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402انثىعلميهديل محمد قاسم عبد هللا344171412355015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية465انثىعلميياسمين زينل زكر عباس345171412355019

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية426انثىعلميهبه هيثم عبد الوهاب عبد الحميد346171412357120

كلية التمريض/جامعة تلعفر562انثىعلميايمان محمد علي سعيد محمد347171412361002

كلية الحقوق/جامعة الموصل515ذكرادبيصفوك احمد متعب دويش348171421002045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية416ذكرادبيعامر جبار يونس خليل349171421005040

كلية االداب/جامعة الموصل491ذكرادبيعبد الرحمن محمد ابراهيم رميض350171421009054

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل503ذكرادبياحمد فهمي فاضل يونس351171421011003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل502ذكرادبيزيد سمير عبد العزيز عبد القادر352171421017019

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية386ذكرادبيعثمان يونس علي عباس353171421018047

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل522ذكرادبيمهند حيدر حسن عباس354171421020060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل529ذكرادبيجبرائيل ميكائيل عبد هللا احمد355171421021012

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية430ذكرادبييونس مردان الياس موسى356171421021079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل477ذكرادبيمازن محمد عبد جراد357171421025065

كلية االداب/جامعة الموصل462ذكرادبيعمر طالل صديق محمد358171421026073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل516ذكرادبيمصطفى موفق عبد الكريم خلف359171421027076

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل518ذكرادبيعز الدين توفيق خلف عويد360171421042024
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل467ذكرادبيهمام عبد الرزاق هالل صالح361171421042037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456ذكرادبيالمثنى محمد حسن جاسم362171421044003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل554ذكرادبياحمد سعيد مجيد محمد363171421059001

كلية الحقوق/جامعة الموصل558ذكرادبيحسن مجيد فاضل خضر364171421059006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل478ذكرادبيسدير باسم رشيد جمعه365171421059016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل468ذكرادبيكرار علي حسن محمد366171421059030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل560ذكرادبيكرم محمود سليمان معجون367171421059032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402ذكرادبينجم عبد هللا عاشور مصطفى368171421059046

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية408ذكرادبيريمون راغب رشيد سليمان369171421060013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل461ذكرادبيسمير غانم عنتر محو370171421064011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل592ذكرادبيعبد القادر اسماعيل صالح قادر371171421064015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية523ذكرادبيعادل ايدن محمود ذنون372171421066006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية435ذكرادبيعلي احمد رشيد شريف373171421066012

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل544ذكرادبيباسم جمعه حسن خضر374171421067006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل484ذكرادبيعباس فتحي احمد عبد هللا375171421067019

كلية التربية/جامعة الحمدانية578ذكرادبيمحمد حسين يونس محمود376171421067024

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر494ذكرادبيعباس مصلح عباس عيدان377171421068014

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل443ذكرادبيعلي احمد عبد هللا محمد378171421068015

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر489ذكرادبيفاضل عباس حسين نزال379171421068018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل522ذكرادبيزياد مجيد هايس خضر380171421070007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل475ذكرادبيشعيب سليمان تقي يونس381171421070011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل492ذكرادبيمحمد صباح فتح هللا فرحان382171421070022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل489ذكرادبيمحمد عاتي جميل علي383171421070023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل552ذكرادبيمصطفى كامل محمد احمد384171421078012

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل501ذكرادبيبدران فارس عبد هللا حسن385171421080017

كلية االداب/جامعة الموصل464ذكرادبياحمد حسين مصطفى مصطفى386171421094003

كلية الحقوق/جامعة الموصل516ذكرادبيمهند أدريس محمد عبد هللا387171421094021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455ذكرادبيياسر عبد هللا خلف حسين388171421099007

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية396ذكرادبيوليد احمد سليمان شيخو389171421103034

كلية االداب/جامعة الموصل447ذكرادبييوسف مرعي سليمان حسن390171421103037
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كلية االداب/جامعة الموصل493ذكرادبيحارث احمد سيدو عبد العزيز391171421109012

كلية االداب/جامعة الموصل487ذكرادبيسفيان الياس خضر سليمان392171421109025

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية401ذكرادبينايف سعران عبد العزيز صالح393171421109050

كلية الحقوق/جامعة الموصل542ذكرادبيصفوك زيد عبد الرحمن احمد394171421112017

كلية الحقوق/جامعة الموصل549ذكرادبيفواز محمد حجي شطي395171421112032

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية394ذكرادبيفارس شمو مراد حسين396171421125020

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية424ذكرادبيفهد محمود علي خلف397171421125021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل483ذكرادبيكمال خدر احمد حبو398171421125024

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل522ذكرادبياحمد فتحي مرعي حسن399171421126005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية443ذكرادبيجمال شمو قاسم مطو400171421128010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية425ذكرادبيخالد شكر قاسم خلف401171421130014

كلية االثار/جامعة الموصل434ذكرادبيعماد خالد شكر بدل402171421130045

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية413ذكرادبيفرحان جوقي عيدو الياس403171421130048

كلية االداب/جامعة الموصل453ذكرادبيناظم شكر قاسم خلف404171421130063

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل508ذكرادبيعبد الحميد ابراهيم صالح احمد405171421134019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل529ذكرادبيعلي جمال عزيز امين406171421134021

كلية االداب/جامعة الموصل501ذكرادبياسماعيل خليل رشو قاسو407171421135006

كلية االداب/جامعة الموصل457ذكرادبياسماعيل حسن سيفو عمر408171421139003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية410ذكرادبيانور مجيد مراد خلف409171421139005

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية419ذكرادبيبسمان الياس حسن خلف410171421139007

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية432ذكرادبيعالء علي حسن خلف411171421139019

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية422ذكرادبيعماد قاسم احمد عباس412171421139021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية414ذكرادبيلؤي فهد حمد مطو413171421139024

كلية الحقوق/جامعة الموصل565ذكرادبيفنار رعد ناصر بنوش414171421147032

كلية االداب/جامعة الموصل456ذكرادبياكرم الياس جردو علي415171421153001

كلية االثار/جامعة الموصل438ذكرادبيجالل مشعان سرحان عتو416171421153005

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل440ذكرادبيحسين تحسين ياسين طه417171421171005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية421ذكرادبييوسف سالم يوسف محمد418171421171022

كلية االثار/جامعة الموصل433ذكرادبيايمن حميد عجيل سليمان419171421173003

كلية االداب/جامعة الموصل458ذكرادبيفراس عمر جمعه صليود420171421181006
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كلية الحقوق/جامعة الموصل560ذكرادبيفنر نواف احمد تركي421171421181010

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية408ذكرادبيابراهيم خيري غانم جرجيس422171421351003

كلية االثار/جامعة الموصل433ذكرادبياحمد غانم احمد داؤد423171421351030

كلية االداب/جامعة الموصل492ذكرادبياحمد تركي اسود كعبه424171421359002

كلية االثار/جامعة الموصل434ذكرادبيعبد السالم احمد عيسى حسن425171421361026

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية433ذكرادبيعبد الصبري مالك محمود اسماعيل426171421364020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية401انثىادبيخفشي سليمان مراد اصالن427171422125002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية393انثىادبيعدول حسن كيجو خليل428171422125011

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل503انثىادبيرحمة علي عباس داود429171422232013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية423انثىادبيآية محمد محمود محمد430171422237004

كلية التربية االساسية/جامعة الموصل550انثىادبياواس عارف الياس سليم431171422244003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية406انثىادبيرنين ناشد ملحم سليم432171422244010

كلية االداب/جامعة الموصل457انثىادبيزينب زين العابدين علي عبد هللا433171422244011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل506انثىادبيفاطمه عباس حمد هللا مجيد434171422244015

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436انثىادبينجاح عاصم جارو عاشور435171422244027

كلية االداب/جامعة الموصل447انثىادبيساره حكمت شابا حنا436171422247011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل456انثىادبيعبير الياس زورا الياس437171422249025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل531انثىادبيليديا كليانا شابا بهنام438171422249029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل476انثىادبينادين جالل يوسف بهنام439171422249036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية378انثىادبينهدرى عاشور حنا يوخانيس440171422254033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل436انثىادبينسرين فاضل سعيد صابر441171422258004

اداب قسم المعلومات والمكتبات/جامعة الموصل440انثىادبياسراء ابراهيم احمد جمعة442171422274007

كلية االثار/جامعة الموصل431انثىادبيمروى حسن عبد هللا اسماعيل443171422275037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل455انثىادبيرجاء محمد تاج الدين أحمد عثمان444171422280014

كلية االداب/جامعة الموصل451انثىادبيحنين محمود عبد حسين445171422283013

كلية الحقوق/جامعة الموصل589انثىادبيشيماء كريم اودل محمود446171422286029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل541انثىادبيايفان نجم عبد هللا عثمان447171422295005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل433انثىادبيريمان احمد موسى حسين448171422296021

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية429انثىادبيسندس جاسم محمد مجيد449171422296027

كلية االداب/جامعة الموصل482انثىادبيشرمين محمد سعيد حسن عزيز450171422296029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل472انثىادبيشهناز مشختي صالح ابو بكر451171422296031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية421انثىادبيدعاء عائد عزيز رشيد452171422357018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية411انثىادبيهبه مؤيد شيت خضر453171422357070

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل443انثىادبيامنه عبد الواحد سليمان محمد454171422403002

كلية الزراعة/جامعة تكريت500ذكرعلميقيس حاضر عفات حسين455181411001056

كلية االثار/جامعة سامراء494ذكرعلمياحمد عالء فرج علي456181411002026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت560ذكرعلميوليد خالد حسين عبد هللا457181411004165

كلية العلوم/جامعة تكريت607ذكرعلميمصطفى زهير ابراهيم اسماعيل458181411006120

كلية القانون/جامعة تكريت585ذكرعلميريبين رشيد خورشيد حسن459181411009036

كلية الهندسة/جامعة تكريت618ذكرعلميبرهان محمد دحام دغيش460181411011021

كلية العلوم/جامعة تكريت599ذكرعلميحارث كمال مهدي صالح461181411011024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت534ذكرعلميعبد الودود زهير حسين علي462181411011052

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية524ذكرعلمينجاة ساهي حمزه مهيدي463181411011087

كلية الزراعة/جامعة تكريت445ذكرعلميوليد خالد مهدي صالح464181411011092

كلية التربية/جامعة سامراء509ذكرعلميحسام احمد علي محسن465181411013011

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية477ذكرعلميعمر محجوب فارس حسن466181411015012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت545ذكرعلميعمر عدنان احمد حسن467181411018013

كلية التربية/جامعة سامراء507ذكرعلميسفيان داود سليمان عبد هللا468181411020027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت531ذكرعلمياحمد محمد احمد كاطع469181411026008

كلية الزراعة/جامعة تكريت503ذكرعلميالحكم فالح حسن جاسم470181411030004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت515ذكرعلميعتبة محمد عيدان عطوان471181411033033

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية498ذكرعلمياحمد وهيب كريم حمادة472181411044005

كلية الزراعة/جامعة تكريت498ذكرعلمياسالم ثائر محمود سلوم473181411044007

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية468ذكرعلميعبد الرحمن مصطفى بليل عكيل474181411044027

كلية الزراعة/جامعة تكريت469ذكرعلميعلي حميد صالح عكيل475181411044034

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية570ذكرعلميوسام محمد علي جاسم476181411048022

كلية الزراعة/جامعة تكريت497ذكرعلميقتاده عبد الرحمن عبد هللا احمد477181411049030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت561ذكرعلمياحمد علي حمد محسن478181411056004

كلية الزراعة/جامعة تكريت479ذكرعلميمحمد عز الدين محمد محسن479181411067041

كلية الزراعة/جامعة تكريت471ذكرعلميعبد الرحمن عمر عليوي طعمة480181411070017

79 من 16صفحة 
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القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية488ذكرعلميعباس عبد الصاحب عباس محمود481181411071020

كلية التربية/جامعة سامراء558ذكرعلميخضير عباس نجم صالح482181411083011

كلية الزراعة/جامعة تكريت473ذكرعلميعبد هللا مهدي علي صالح483181411083021

كلية االثار/جامعة سامراء487ذكرعلميحسين صدام عمران موسى484181411085015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت518ذكرعلميابراهيم وسمي عبود محمد485181411087001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت529ذكرعلميخطاب ياسين لفته حمد486181411087009

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية566ذكرعلميعبد هللا علي كريم حميد487181411087012

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت549ذكرعلميعبود حمدي عبود محمد488181411087013

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية413ذكرعلميمثنى حمدي عبود محمد489181411087024

كلية الزراعة/جامعة تكريت488ذكرعلميوليد خالد خلف مهدي490181411105020

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية488ذكرعلميبشار صادق عبد هللا قدوري491181411113002

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت494ذكرعلميمحمد علي عبد هللا قدوري492181411113017

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت501ذكرعلميمحمد خوام عاصي حاجي493181411123016

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت506ذكرعلميمصطفى عدنان صبار بيك494181411123019

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت505ذكرعلميمامون شبيب خميس جداع495181411296013

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية562ذكرعلميمحمود ضياء دعوس خضير496181411299019

كلية الزراعة/جامعة تكريت446ذكرعلميبزيع مزهر صالح محمد497181411306003

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية461ذكرعلميمحمد ابراهيم احمد كعود498181411329018

كلية الزراعة/جامعة تكريت440ذكرعلميابراهيم محمد جالوي مهندس499181411330001

كلية االداب/جامعة تكريت525ذكرعلمياحمد زكي اسماعيل محمد500181411330003

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية483ذكرعلمياحمد شهاب احمد هزاع501181411330004

كلية التربية/جامعة سامراء509ذكرعلمياحمد فاروق حسين محمد502181411330008

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية472ذكرعلميتحسين ابراهيم مهدي صالح503181411330019

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية475ذكرعلميمحمد احمد خلف عواد504181411330067

كلية الزراعة/جامعة تكريت512ذكرعلميدحام مزهر محمد منصور505181411332048

كلية الزراعة/جامعة تكريت480ذكرعلمينشوان محمد صالح حسن506181411332118

كلية الزراعة/جامعة تكريت475ذكرعلمييونس حسين محيميد حميد507181411332130

كلية الزراعة/جامعة تكريت470ذكرعلميمحمد جاسم محمد جاسم508181411335035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت522ذكرعلميبهاء كامل صالح حسين509181411336013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت569ذكرعلميحسين احمد علي فياض510181411338017

79 من 17صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت587ذكرعلميسديد سامي علوان الطيف511181411338025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت524ذكرعلميياسر رافع احمد مطلك512181411338064

كلية الزراعة/جامعة تكريت472ذكرعلميياسر شوقي طارق فياض513181411338065

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية442ذكرعلمياحمد ناظم رمضان عمر514181411340031

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية396ذكرعلميخالد محسن ياسين صالح515181411340090

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402ذكرعلميسعد نزهان عويد موالن516181411340116

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت566ذكرعلمينشوان شعبان عطية سليمان517181411340286

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية505ذكرعلميوليد حسين احمد سلمان518181411340299

كلية الزراعة/جامعة تكريت473ذكرعلميحارث عبد الستار صالح احمد519181411343006

كلية الزراعة/جامعة تكريت507ذكرعلميجعفر حمدي مرهون عباس520181411346016

كلية الزراعة/جامعة تكريت501ذكرعلمييوسف عجاج عايد علي521181411347049

كلية الزراعة/جامعة تكريت444ذكرعلميمحمد عبيد محسن عبد هللا522181411350045

كلية الزراعة/جامعة تكريت487ذكرعلمياحمد قابل كامل سمين523181411400005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449انثىعلميامل احمد علي محسن524181412013002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت535انثىعلمياسيل عبد الوهاب محمد حسن525181412162002

كلية التربية/جامعة سامراء506انثىعلمياشواق عيسى سلطان جاد هللا526181412164002

كلية التمريض/جامعة تكريت568انثىعلميفاتن عبد الحميد عبد اللطيف مبدد527181412166033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499انثىعلميشذى نايب جاسم نوفان528181412168005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464انثىعلميمنال نجاح جاسم نوفان529181412168007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت475انثىعلميغفران محمد مخلف عواد530181412171024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت454انثىعلميايمان محمد احمد عبد هللا531181412177010

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497انثىعلميمنار مجيد كاظم خميس532181412180019

كلية العلوم/جامعة تكريت574انثىعلميغفران نجم عبد هللا سليمان533181412183106

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت484انثىعلميبراء يوسف رمان حسن534181412185018

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت565انثىعلميفرح عيسى عبد هللا حسين535181412189007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت497انثىعلميدالل احمد عباس حسن536181412199006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت486انثىعلميافياء عبيد عبد الحميد عطية537181412204002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت481انثىعلميمآب شبيب احمد علي538181412204015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت535انثىعلميامنه اسماعيل خليل ريمزان539181412206003

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت470انثىعلميشفاء صالح خلف محمد540181412221021

79 من 18صفحة 
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(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية418انثىعلميرؤى شاكر محمود سالم541181412223006

كلية التمريض/جامعة تكريت575انثىعلميمريم نظير حسين سلمان542181412237048

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت460انثىعلميرشا عطية حميد عنيزان543181412241025

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية413انثىعلميمهى خلف حسين مطلك544181412243041

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت482انثىعلمينجالء حسب هللا احمد سلطان545181412299009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت447انثىعلمينديمة سامي مصطفى رضا546181412304005

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية489انثىعلمينهله رميض تايه جار هللا547181412330007

كلية التربية/جامعة سامراء535انثىعلميمروى هاشم علي محسن548181412336012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت501انثىعلميحنين نوري جدوع ذياب549181412338006

كلية التربية/جامعة سامراء520انثىعلميساره حميد محمود جاسم550181412346007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت469انثىعلميرحاب سلوم ابراهيم مهدي551181412374006

كلية االثار/جامعة سامراء498انثىعلميرغدة طالل غازي محمود552181412374008

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453انثىعلميفيان لقمان محمد كاكه خان553181412380046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت499انثىعلمينبال عبد عطيه بكر554181412401026

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت497ذكرادبيغدير زاهد جميل صالح555181421001042

كلية االداب/جامعة تكريت485ذكرادبيمحمد خالد محمد عيادة556181421003015

كلية التربية/جامعة سامراء460ذكرادبيهيثم بهاء الدين مطلك احمد557181421005024

كلية االداب/جامعة تكريت494ذكرادبياحمد ابراهيم محمد صالح558181421007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت514ذكرادبيرقيب اسماعيل خليل ريمزان559181421018013

كلية االثار/جامعة سامراء447ذكرادبيمصطفى محمد داود سليمان560181421026016

كلية االداب/جامعة تكريت494ذكرادبيجاسم عالوي محمد صالح561181421041012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت533ذكرادبيلواء متعب رشيد حسن562181421044015

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية446ذكرادبياحمد كنعان حياوي خلف563181421061001

كلية االداب/جامعة تكريت491ذكرادبيمحمد نزهان محمود جاسم564181421061014

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية428ذكرادبيطه محمد حسن سليم565181421068009

كلية االثار/جامعة سامراء430ذكرادبيمصطفى خالد جاسم حمد566181421082031

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت490ذكرادبيسيف حازم جاسم محمد567181421087009

كلية االداب/جامعة تكريت456ذكرادبيعبد المجيد شاكر مجيد حمود568181421087011

كلية االثار/جامعة سامراء447ذكرادبيمحمود عيدان جاسم محمد569181421091024

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت469ذكرادبيمشتاق حسن مطر حمد570181421096025
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(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية384ذكرادبيبركات محي حمود خضر571181421113004

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت510ذكرادبينواف نايف علي الطيف572181421113012

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية409ذكرادبيحسين علي كمر عبد573181421285002

كلية االثار/جامعة سامراء438ذكرادبينزهان فليح حسن حمود574181421285016

كلية االداب/جامعة تكريت480ذكرادبيعمر ناصر عبد الكريم سلمان575181421288014

كلية االثار/جامعة سامراء444ذكرادبيسيف علي حسين عليوي576181421330058

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية497ذكرادبيمصطفى غالب دحام حسين577181421332178

كلية االثار/جامعة سامراء446ذكرادبيسيف الدين سعد ابراهيم مهدي578181421333029

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت467ذكرادبيفراس عايد رشيد خضر579181421334042

كلية االداب/جامعة تكريت463ذكرادبيسيف داود جمعه توفيق580181421338018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت560ذكرادبيمحمود جاد هللا احمد جاسم581181421343053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت501ذكرادبيمصطفى خلف ابراهيم علي582181421343056

كلية االداب/جامعة تكريت479ذكرادبيمعتز شاكر محمود يوسف583181421343059

كلية االداب/جامعة تكريت475ذكرادبيانمار ماضي عجاج عايد584181421347024

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية410ذكرادبيمحمد سعد ابراهيم مهدي585181421347115

الشرقاط/كلية التربية االساسية/جامعة تكريت480ذكرادبيعمر مجيد عبد هللا حسين586181421350065

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية437ذكرادبيسلمان يونس محمد حيدر587181421400130

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت461انثىادبيسجى عبد المنعم صالح احمد588181422161011

كلية االداب/جامعة تكريت490انثىادبيامامه طارق علي حسين589181422162002

كلية القانون/جامعة تكريت558انثىادبياالء وضاح علي عبد هللا590181422165003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت498انثىادبينهله عامر خليل اسماعيل591181422186042

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت481انثىادبيايمان برهان عسكر عاشور592181422203006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450انثىادبيايناس هيثم هالل ياسين593181422203008

كلية االداب/جامعة تكريت487انثىادبيختام اكرم محمد حسين594181422205003

كلية االداب/جامعة تكريت472انثىادبيايمان احمد حسن كلش595181422209002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت464انثىادبيمنى ناجي حسين ملح596181422210014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت520انثىادبيمياده خضير احمد علي597181422228037

كلية االداب/جامعة تكريت476انثىادبيهدير فاروق هاشم محمد598181422228044

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت449انثىادبيساره حسن سهيل نجم599181422236016

(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية396انثىادبيغفران سالم عبد العباس محمد600181422238012
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(صالح الدين)الدور /المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية394انثىادبيريام عبد الرحمن محمود حسين601181422240011

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت485انثىادبيسجى اكرم محمد حسين602181422331011

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة569ذكرعلميانس مجيد معيوف عبد603191411002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة558ذكرعلميايمن احمد تركي عواد604191411002030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار584ذكرعلميايمن طالب اسماعيل علي605191411002031

كلية االداب/جامعة االنبار541ذكرعلميجاسم صالح محمد مهدي606191411002038

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار594ذكرعلميعبد هللا محمد كامل حسين607191411002079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة556ذكرعلميمحمد ريكان حسان علي608191411002108

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى569ذكرعلميمصطفى عدنان خلف حماد609191411002126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار572ذكرعلميمصطفى علي فرج حمدان610191411002127

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى585ذكرعلميمصطفى محمد عبد داود611191411002129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار581ذكرعلميوسام منذر محمد مخلف612191411002136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة545ذكرعلميابراهيم ناصر عبد المجيد ابراهيم613191411003001

كلية الزراعة/جامعة االنبار502ذكرعلميالمثنى عبد المنعم عبد العزيز عبد الحميد614191411003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة557ذكرعلميايمن صالح حمادي عكاب615191411003016

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى587ذكرعلميبالل مثنى عدنان محمد616191411003019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة530ذكرعلميعبد هللا امجد اسماعيل خليل617191411003036

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار538ذكرعلميعبد هللا عايد طركي حسن618191411003038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار606ذكرعلميعمر مطلب مخلف خلف619191411003051

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى476ذكرعلميفالح صباح فرج عبد620191411003053

كلية الزراعة/جامعة االنبار493ذكرعلمياثير صبري حمد عبد621191411004007

كلية الزراعة/جامعة االنبار489ذكرعلميشاكر محمود طه ياسين622191411004040

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى576ذكرعلميعبد الملك عبد الغفور تركي حمادي623191411004050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى505ذكرعلميعلي حميد عيادة رثيع624191411004053

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار488ذكرعلميمحمد زياد قاسم عبد625191411004067

كلية الزراعة/جامعة االنبار498ذكرعلميمحمد طالل حسين فاضل626191411004069

كلية الزراعة/جامعة االنبار441ذكرعلميمشعل خلف عواد جاسم627191411004078

كلية الزراعة/جامعة االنبار521ذكرعلمياثير مجيد حسين عادي628191411005002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار563ذكرعلمياحمد عبد مرضي جاسم629191411005005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى509ذكرعلميجمعه علي جمعه حسين630191411005009
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار561ذكرعلميعبد الكريم محمد فهد صالح631191411005017

كلية الزراعة/جامعة االنبار533ذكرعلميعلي مهيدي صالح حسين632191411005020

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار522ذكرعلميفارس جميل حمد محسن633191411005021

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى591ذكرعلمياثير مزهر متعب حماد634191411006001

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى581ذكرعلمياحمد هيثم صالح ابراهيم635191411006008

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار474ذكرعلمياسامه جسام محمد عيد636191411006009

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى619ذكرعلميسمير محمد جاسم حمادي637191411006020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568ذكرعلميعالء عامر عواد جاسم638191411006027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار552ذكرعلميعمر جاسم رجه عفتان639191411006030

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار604ذكرعلميفهد خالد فيصل صالح640191411006034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة548ذكرعلميمحمد سعدون جبير احمد641191411006042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة527ذكرعلميأياد ناصر حماد ابراهيم642191411007001

كلية الزراعة/جامعة االنبار454ذكرعلميبالل فواز عبود عواد643191411007058

كلية االداب/جامعة االنبار526ذكرعلميبهاء جمال فاضل محمد644191411007061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة521ذكرعلميحسين صالح شاكر محمود645191411007072

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى591ذكرعلميخالد جبير عبد كرحوت646191411007080

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار478ذكرعلميعمر محمد عالوي عبد هللا647191411007157

كلية الزراعة/جامعة االنبار444ذكرعلميمحمد شعبان عطيه صالح648191411007183

كلية الزراعة/جامعة االنبار488ذكرعلميمحمد فواز محمد عناد649191411007199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة541ذكرعلميمحمد مؤيد فتيح سلطان650191411007200

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار591ذكرعلميمحمد ناصر محمد سلمان651191411007205

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة545ذكرعلميمحمد نبيل محمد فتيخان652191411007206

كلية الزراعة/جامعة االنبار461ذكرعلميمحمود احمد عواد خليوي653191411007208

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى452ذكرعلميمروان عبد هللا نومان عماش654191411007212

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار526ذكرعلميمصطفى حميد ابراهيم ضاحي655191411007216

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار496ذكرعلميمصطفى رشيد شاكر محمود656191411007217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة552ذكرعلميميثم ابراهيم خلف صالح657191411007228

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى530ذكرعلمييوسف خالد محمود خليفة658191411007240

كلية الزراعة/جامعة االنبار494ذكرعلمياسامة عمران حسين جاسم659191411009025

كلية االداب/جامعة االنبار535ذكرعلمياياد علوان هزاع فرحان660191411009032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار575ذكرعلميبهاء حسين علي الحمادي661191411009044

كلية الزراعة/جامعة االنبار441ذكرعلميحسين عبد الرحيم محمد عبد662191411009054

كلية العلوم/جامعة االنبار635ذكرعلميرامي عبد السالم عبود فرحان663191411009062

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار605ذكرعلميعبد هللا مرشد عبود محمد664191411009101

كلية الحاسوب/جامعة االنبار626ذكرعلميمحمد ايوب عبد الكريم الفي665191411009146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة525ذكرعلميمحمد حامد علي صايل666191411009150

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى388ذكرعلميمحمد وليد علي محمد667191411009183

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى577ذكرعلميمهند عبد الناصر عبد الرزاق رجب668191411009210

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى607ذكرعلمينوفل محمود كاظم لواص669191411009215

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار534ذكرعلميايمن ياسين تركي عبد670191411010013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار577ذكرعلميجمال حسين فرحان سالم671191411010016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار608ذكرعلميعبد الرحيم حسين فرحان سالم672191411010031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار560ذكرعلميعبد هللا محمد عبد الرزاق حمود673191411010036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة534ذكرعلميعلي محمد دايح جراح674191411010041

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار532ذكرعلميعمر ثائر هوبي حميد675191411010045

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى596ذكرعلميعمر حمد علي هللا فياض676191411010047

كلية الزراعة/جامعة االنبار448ذكرعلميمحمد فيصل ناجي سلوم677191411010062

كلية الزراعة/جامعة االنبار500ذكرعلميمصطفى سعدون عبيد جاسم678191411010068

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار594ذكرعلميوسام حسين علي فرحان679191411010073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار572ذكرعلمياحمد عايد محمد مزعل680191411011009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى531ذكرعلمياحمد هادي حسين حرشان681191411011016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة517ذكرعلميايمن احمد محمد فرحان682191411011031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة543ذكرعلميحسان مكي عدنان محمد683191411011039

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار603ذكرعلميسليمان احمد سليمان احمد684191411011051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار578ذكرعلميصباح عباس حسين حرشان685191411011056

كلية الزراعة/جامعة االنبار491ذكرعلميصهيب علي اسود مركب686191411011059

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة609ذكرعلميعمر موسى محمد مهدي687191411011091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة538ذكرعلميعناد خالد بردي خلف688191411011096

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار525ذكرعلميكرار محمد شهاب جبر689191411011103

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار517ذكرعلميمحمد احمد صالح خلف690191411011109
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االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى570ذكرعلميصهيب عماد ابراهيم فهد691191411012015

كلية الزراعة/جامعة االنبار445ذكرعلميمحمد رياض عبد يوسف692191411012038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار580ذكرعلمياحمد خليل ابراهيم علي693191411013005

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى437ذكرعلمياحمد علي عبد عايد694191411013007

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى512ذكرعلمياسامه محمد امين ابراهيم دبو695191411013010

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار593ذكرعلميانس حيدر جعفر سلطان696191411013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة528ذكرعلميعبد الحق اسماعيل كعيطان علي697191411013034

كلية الحاسوب/جامعة االنبار622ذكرعلميعصام فيصل فاضل صالح698191411013049

كلية االداب/جامعة االنبار539ذكرعلميعمر صباح عبد هللا محمد699191411013055

كلية الزراعة/جامعة االنبار543ذكرعلميعمر محمود عالوى محمد700191411013056

كلية االداب/جامعة االنبار526ذكرعلميمحمد عبد جبار جاسم701191411013064

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى591ذكرعلميمرتضى حسين عاشور ناصر702191411013068

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار610ذكرعلميمصطفى مؤيد صالح محمد703191411013074

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار501ذكرعلمييوسف صالح حمادي فرحان704191411013085

كلية الزراعة/جامعة االنبار422ذكرعلميمعتز محمد رديني عطا هللا705191411014081

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى405ذكرعلميعثمان شيبوب أنور هويدي706191411015046

كلية الزراعة/جامعة االنبار438ذكرعلميعمر شهاب احمد عبد هللا707191411018028

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى446ذكرعلميمحمد جاسم محمد سعيد ناصر708191411018036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى467ذكرعلميمحمد نصيف خليفه محمود709191411018041

كلية الزراعة/جامعة االنبار466ذكرعلميعبد المهيمن ثائر ناجي عجيل710191411019079

كلية الزراعة/جامعة االنبار501ذكرعلميعمار محمد علي محمد711191411019095

كلية الزراعة/جامعة االنبار464ذكرعلميعواد عبد الوهاب عواد سليمان712191411019106

كلية االداب/جامعة االنبار547ذكرعلميصخر جمعه ابراهيم علي713191411020046

كلية الزراعة/جامعة االنبار506ذكرعلميمحمد سعد جاسم محمد714191411020097

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى385ذكرعلميمحمود عز الدين عبد القادر رجب715191411020103

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار462ذكرعلمياحمد صباح عبد المحسن علي716191411021006

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار491ذكرعلميسرمد ثائر أحمد سعيد717191411021032

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار503ذكرعلميمصطفى صباح عبد المحسن علي718191411021090

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار486ذكرعلميمهند زهير احمد محي الدين719191411021096

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار568ذكرعلميبالل زياد حمود محمد720191411023039
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حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار558ذكرعلميسيف محمد حميد باغوز721191411023067

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى609ذكرعلميعلي عبد هللا محسن خضر722191411023114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة540ذكرعلميفيصل غازي دللي مطني723191411023138

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى572ذكرعلميمحمد عبد الكريم عماش حسين724191411023158

كلية الزراعة/جامعة االنبار492ذكرعلميمصطفى امجد عبد القادر فليح725191411023175

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار472ذكرعلميناصر قتيبة عاكف سالم726191411023196

كلية الحاسوب/جامعة االنبار628ذكرعلميخالد جمال محي الدين محمود727191411024030

كلية الزراعة/جامعة االنبار527ذكرعلمياحمد يوسف حماد عيدان728191411026010

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى583ذكرعلميمحمد انور سعيد عواد729191411026036

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار527ذكرعلميمصطفى جمعه فرج خلف730191411026048

كلية الزراعة/جامعة االنبار435ذكرعلميمصطفى غازي رشيد مضعن731191411026049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار563ذكرعلميمصطفى كمال فتيخان عبد هللا732191411026051

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار495ذكرعلميمحمد خليفه محمد برع733191411027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة529ذكرعلميبركات جبير عبيد خليوي734191411028016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة532ذكرعلميعبد هللا ماجد محمد عواد735191411028022

كلية الزراعة/جامعة االنبار421ذكرعلمياياد طارق فاضل عبد الحمد736191411029005

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى583ذكرعلميأحمد نوري عذاب حمد737191411032004

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار508ذكرعلميعبد الرحمن عبد الستار كريم شيحان738191411032014

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى591ذكرعلميابراهيم حسين علي صالح739191411040001

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار492ذكرعلمياسماعيل ادهام سراي عالوي740191411040002

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى615ذكرعلميجاسم محمد صلبي خليفة741191411040005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار552ذكرعلميخالد عكاب مالح علي742191411040007

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة565ذكرعلميرعد فيصل كزار جاسم743191411040008

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار495ذكرعلميعبد الرحمن خميس جاسم حسن744191411040011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة515ذكرعلميعمر حامد عليوي غزاي745191411040014

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار489ذكرعلميمحمد رسول اسماعيل ثامر746191411040020

كلية االداب/جامعة االنبار528ذكرعلميمزاحم دحام فزع بديوي747191411040022

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار510ذكرعلميابراهيم باسم عطيوي جواد748191411045001

كلية الزراعة/جامعة االنبار537ذكرعلميجمال مشعل عبد خلف749191411045004

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار477ذكرعلميسيف رياض عياده صالح750191411045008
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كلية االداب/جامعة االنبار553ذكرعلميطه خليل ابراهيم حمود751191411046009

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى446ذكرعلميعلي نبيل هادي صالح752191411046011

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار502ذكرعلميمصطفى طارق عارف جاسم753191411046013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568ذكرعلميعثمان جراد عساف عبد754191411050009

كلية الزراعة/جامعة االنبار471ذكرعلمياوس عماد ياسين مجيد755191411053008

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار474ذكرعلميغيث اسماعيل صالح حسين756191411054022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار563ذكرعلميمحمد خالد عباس احمد757191411054025

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى619ذكرعلميسيف أحمد خلف جهام758191411056024

كلية الزراعة/جامعة االنبار452ذكرعلميمحمد صالح مخلف عيسى759191411056050

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار477ذكرعلميمحمد فاضل مشرف منفي760191411056051

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى628ذكرعلميمصطفى ابراهيم جاسم محمد761191411056055

كلية الزراعة/جامعة االنبار530ذكرعلميمصطفى حميد محمود نطاح762191411056056

كلية الزراعة/جامعة االنبار435ذكرعلميرسول حقي اسماعيل عبد763191411058016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار572ذكرعلميطارق زياد حامد عبد هللا764191411058021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار567ذكرعلميعلي كريم علي كهر765191411058038

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار486ذكرعلميمحمد جاسم محمد كهر766191411058042

كلية الزراعة/جامعة االنبار425ذكرعلميمحمود ياسين مخلف جاسم767191411058045

كلية الزراعة/جامعة االنبار446ذكرعلميأسامة زيد خلف صايل768191411060006

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى417ذكرعلميبالل اسماعيل كماش مطلك769191411060009

كلية الزراعة/جامعة االنبار432ذكرعلميمحمد محيي وسمي يوسف770191411060030

كلية الزراعة/جامعة االنبار421ذكرعلميوليد خالد حميدي عداي771191411060037

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار558ذكرعلميابو بكر محمد داود موسى772191411064002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419ذكرعلميابراهيم عادل فتيخان مشعل773191411065001

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار499ذكرعلميحسن صالح شاكر محمود774191411065019

كلية الزراعة/جامعة االنبار440ذكرعلميحسين كامل فرج شالل775191411065020

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار483ذكرعلميسيف صالح حروب حسين776191411065035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار549ذكرعلميعبد القادر خضير محمد محمود777191411065041

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار474ذكرعلميعبد هللا احميد رميز صياد778191411065044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار564ذكرعلميعلي احمد رجاء جبار779191411065057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار556ذكرعلميعلي عامر حامد حسين780191411065061
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كلية الزراعة/جامعة االنبار448ذكرعلميعلي فزع زبن مخلف781191411065062

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار574ذكرعلمياحمد زبن مصطاف عباس782191411066006

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى571ذكرعلميايمن صالح علي عبيد783191411066025

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار517ذكرعلميعبد هللا حاتم موسى حمد784191411066055

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار504ذكرعلميعمر ابراهيم علي مخلف785191411066063

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار476ذكرعلميمحمد صباح عبد هللا حمد786191411066081

كلية الزراعة/جامعة االنبار515ذكرعلمياسامه سعيد حماد فرحان787191411067004

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار464ذكرعلميحذيفه راغب عطيوي عبد الهادي788191411067013

كلية االداب/جامعة االنبار539ذكرعلميغيث نبيل احمد غنام789191411067041

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار488ذكرعلميمصطفى محمد رحيل حسين790191411067056

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى601ذكرعلميمحمد خليف خليفه احمد791191411068125

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى576ذكرعلميمصطفى صباح خلوف عبد الحميد792191411068146

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار500ذكرعلمياسامه محمد عايد خلف793191411070009

كلية الزراعة/جامعة االنبار441ذكرعلميبكر عبد العزيز عواد فهد794191411070023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة531ذكرعلميحذام معن اسعد مطارد795191411070024

كلية الزراعة/جامعة االنبار436ذكرعلميعبد الصمد خلف عثمان ظاهر796191411070032

كلية الزراعة/جامعة االنبار487ذكرعلميعبد هللا اياد جاسم حمادي797191411070037

كلية الزراعة/جامعة االنبار478ذكرعلميعبد هللا سبتي فدوي فياض798191411070039

كلية الزراعة/جامعة االنبار450ذكرعلميعبد الوهاب خلف عثمان ظاهر799191411070041

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى573ذكرعلميمصطفى خليل نايف زاعل800191411070064

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار477ذكرعلمياحمد نافع هادي فياض801191411071004

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى607ذكرعلميعبد هللا ياسين علي شلش802191411071022

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار547ذكرعلميمحمد صالح حسين علي803191411071031

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى590ذكرعلميمصطفى حميد مطلب علي804191411071039

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى595ذكرعلميمصطفى عبد خلف عبد805191411071041

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار544ذكرعلميوليد خالد حسين علي806191411071049

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى602ذكرعلميأوس بهاء جاسم محمد807191411083001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار561ذكرعلميعبد هللا شعبان خليل فروز808191411083022

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار465ذكرعلميايهاب علي حسين مجبل809191411084004

كلية الزراعة/جامعة االنبار448ذكرعلميعلي مناع نواف محمد810191411084016
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كلية الزراعة/جامعة االنبار452ذكرعلميمحسن عبد الصمد محسن عبد اللطيف811191411084018

كلية الزراعة/جامعة االنبار486ذكرعلميزيد حمدان هزيم شالل812191411085014

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى420ذكرعلميعبد هللا فاروق سليم رصيف813191411085022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار565ذكرعلميأحمد فواز حماد محمد814191411095006

كلية الزراعة/جامعة االنبار470ذكرعلميخالد سامي خلف حمد815191411095023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار560ذكرعلميعبد هللا عبد الجليل لطيف حداد816191411095035

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار494ذكرعلميعبد هللا عبد الرحمن عبد هللا حمادي817191411095036

كلية الزراعة/جامعة االنبار453ذكرعلميعمر احمد جاسم احمد818191411095046

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى410ذكرعلميعمر يوسف محمد محمود819191411095050

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار522ذكرعلميرياض ياسين احمد خلف820191411103009

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى604ذكرعلميابو بكر ياسين خضير عباس821191411104003

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى571ذكرعلمياسالم حسن عبد العزيز محمد822191411104011

كلية الزراعة/جامعة االنبار481ذكرعلميبالل احمد داود ايوب823191411274002

كلية الزراعة/جامعة االنبار459ذكرعلميعلي طه محمد ابراهيم824191411274003

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار469ذكرعلميمدلول طالل مدلول عبد المحسن825191411274004

كلية الزراعة/جامعة االنبار451ذكرعلميثائر حمد هللا سرحان علي826191411289004

كلية الزراعة/جامعة االنبار469ذكرعلميسليمان فالح حسن حسين827191411337058

كلية الزراعة/جامعة االنبار489ذكرعلميسيف سعد نجم عبد828191411337061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار562ذكرعلميعمر احمد خلف صالح829191411337107

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى403ذكرعلميعمر اسماعيل خليل محمود830191411337108

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى598ذكرعلميمحمد عبد هللا محمد عبد القادر831191411337144

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار533ذكرعلميوليد خالد حسن حمد832191411337179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة547ذكرعلمياسماعيل خليل اسماعيل خليل833191411337184

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار523ذكرعلميمحمد طارق عبد هللا احمد834191411338076

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى580ذكرعلميسيف سعد منفي أحمد835191411340040

كلية الزراعة/جامعة االنبار498ذكرعلميظيف عالء أحمد علوان836191411340046

كلية الزراعة/جامعة االنبار493ذكرعلميعمار محمود محمد عبد837191411340070

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار468ذكرعلميلؤي جاسم محمد بكر838191411340093

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى460ذكرعلميعجبل عليان خلف ذياب839191411340098

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى462ذكرعلميياسر طه عشوي حديد840191411340156
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة544ذكرعلمياحمد عراك عبود عمير841191411341005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرعلميايهاب شريف عبود مشوح842191411341014

كلية الزراعة/جامعة االنبار487ذكرعلميايهاب مازن جواد كاظم843191411341015

كلية الزراعة/جامعة االنبار454ذكرعلميمهند جاسم محمد عفات844191411341094

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى587ذكرعلميوليد طه علي نايف845191411341100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار567ذكرعلميايمن جمال عبد مطارد846191411343016

كلية الزراعة/جامعة االنبار439ذكرعلميمراد عماد مرضي عبد العزيز847191411343076

االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى588ذكرعلميقتيبه عدنان دبوس فرحان848191411345032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار547ذكرعلميصالح صباح عبد هللا محمد849191411347042

كلية الزراعة/جامعة االنبار440ذكرعلميصهيب خالد محمد عواد850191411347044

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار497ذكرعلميمحمد وهاب محمد جسام851191411347075

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى420ذكرعلميمزاحم كاظم حمود هراط852191411347080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة548ذكرعلمياحمد خميس دلف عناد853191411348004

كلية الزراعة/جامعة االنبار446ذكرعلميمحمد خليل ابراهيم جحالي854191411348159

كلية االداب/جامعة االنبار526ذكرعلميالبراء اسماعيل تركي مطر855191411352013

كلية الزراعة/جامعة االنبار470ذكرعلميعقيل ابراهيم خلف نجم856191411352035

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى469ذكرعلميعالء شاكر محمود حمادي857191411352036

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى454ذكرعلميعلي حمد مخلف حمادي858191411352037

كلية الزراعة/جامعة االنبار432ذكرعلميزيد شاكر حماد حسين859191411357022

كلية الزراعة/جامعة االنبار434ذكرعلميسالم فيصل احمد حجالن860191411357025

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار508ذكرعلميماهر عماد مهدي صالح861191411360046

كلية الزراعة/جامعة االنبار434انثىعلميسارة كريم زيدان خلف862191412060007

كلية الزراعة/جامعة االنبار466انثىعلمينور صباح نوري حميد863191412146071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568انثىعلميرباب طلب عبد هللا محمد864191412148049

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559انثىعلميداليا عماد كاظم رمضان865191412149010

كلية العلوم/جامعة االنبار654انثىعلميشهالء يوسف اسماعيل نايف866191412150028

كلية الهندسة/جامعة االنبار649.1انثىعلمينبأ محمد بركات علي867191412153031

كلية الزراعة/جامعة االنبار512انثىعلميزبيده محمد جاسم محمد868191412155010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531انثىعلميطيف رعد محمد كريدي869191412155014

كلية الزراعة/جامعة االنبار464انثىعلميمسره ظافر جاسم محمد870191412155017
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار614انثىعلمياسماء مجيد حميد عبد هللا871191412156006

كلية الزراعة/جامعة االنبار455انثىعلميرؤى عبد هللا مطر حمود872191412156037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507انثىعلميتقى محروس سعدان مطلك873191412157010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى482انثىعلميسحر سعدي خضير جلوب874191412157028

كلية الزراعة/جامعة االنبار456انثىعلمينور صفوان عبد الفتاح يحيى875191412157046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار602انثىعلميرسل خميس هذال علوان876191412158012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539انثىعلميسجى ماجد حميد عايد877191412159027

كلية الزراعة/جامعة االنبار492انثىعلميضحى خليل ابراهيم مطلب878191412159034

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى452انثىعلمينرمين اسماعيل ابراهيم حسين879191412159046

كلية الهندسة/جامعة االنبار667انثىعلميياسمين يحيى نايف مطر880191412159057

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار505انثىعلميدعاء شوقي حمود عبد الثابت881191412160016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار612انثىعلميايالف خالد فريح سحاب882191412161013

كلية الهندسة/جامعة االنبار649انثىعلميسداد سمير خليل ابراهيم883191412162036

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار477انثىعلميايناس حميد عبد تركي884191412163009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار588انثىعلميمنى محمد عواد عبد885191412163034

كلية الزراعة/جامعة االنبار466انثىعلميدعاء محمد احمد زيدان886191412166010

كلية الزراعة/جامعة االنبار449انثىعلمينور حامد سليمان سرحان887191412166036

كلية الزراعة/جامعة االنبار472انثىعلميمريم ابراهيم محمد عبد888191412167010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة524انثىعلمياسماء خالد مخلف علي889191412175003

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار494انثىعلمياطياف نبيل محمد سالم890191412177005

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار481انثىعلميشيماء فالح مخلف عبد891191412177021

كلية الزراعة/جامعة االنبار433انثىعلميعفراء احمد حردان فرج892191412177023

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار490انثىعلميصفا حليم عبد الهادي محمد893191412178028

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار547انثىعلمينور محمد صابر احمد894191412178045

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار532انثىعلميهدى رشيد نصيف علي895191412178047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496انثىعلميشهد رشيد عطا هللا مشوح896191412182021

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى440انثىعلميهدى مخلف حمد صالح897191412182032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىعلميدنيا علي سليمان ابراهيم898191412183016

كلية الهندسة/جامعة االنبار650انثىعلميروعه مجيد محمد نايف899191412183025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546انثىعلميشيماء شاكر حمود دخيل900191412183042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار616انثىعلميعداله ياسين طه عزيز901191412183048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568انثىعلميلقاء محمد هواش مهدي902191412183050

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار579انثىعلميلينا محمد زيدان خلف903191412183052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار603انثىعلميمروه مجيد داود حردان904191412183056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526انثىعلميمريم عادل محمود سلطان905191412183058

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538انثىعلميميمونه خالد حرج مشعل906191412183061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار628انثىعلمينداء حمد حميدي حمد907191412183063

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىعلميأساور علي عبد ملحم908191412185001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىعلميآمنه خالد حمد سليمان909191412185002

كلية الزراعة/جامعة االنبار570انثىعلميسلوى خميس أحمد طرفه910191412185010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار586انثىعلميسناريا ماجد حمد سليمان911191412185012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531انثىعلميفاطمه ثامر حمد عبود912191412185018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526انثىعلميكوثر علي عبد حريش913191412185021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار540انثىعلمياسراء احمد تركي بردان914191412186001

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار470انثىعلميدالل عبود منفي محل915191412186010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568انثىعلميريام اسماعيل نواف محمد916191412186011

كلية الحاسوب/جامعة االنبار619انثىعلميزبيدة مؤيد عبيد نايل917191412186012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىعلميزهراء ناظم علي حمادي918191412186013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار607انثىعلميهبه شهاب مصلح جاسم919191412186022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار560انثىعلميظالل وميض حامد صالح920191412187010

كلية العلوم/جامعة االنبار644انثىعلميايمان محمود شفيق مطر921191412188010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار624انثىعلميتقى حمادي عبد هللا حميد922191412188017

كلية الحاسوب/جامعة االنبار621انثىعلميخديجه صباح جاسم مجباس923191412188023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة545انثىعلميريام قحطان حمودي حسون924191412188037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة514انثىعلميموج اياد سعيد علي925191412188068

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار601انثىعلمينور جمال عطية حمود926191412188073

كلية الهندسة/جامعة االنبار668انثىعلميسجى اسماعيل عبد الحميد فياض927191412189074

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557انثىعلمينور اياد احمد عبيد928191412189151

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار540انثىعلميهاجر قاسم محمد نصيف929191412189161

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة598انثىعلميوفاء عباس شالل زيدان930191412189171
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524انثىعلميشفاء جمعه عناد تايه931191412191047

كلية الزراعة/جامعة االنبار456انثىعلميفاطمة عبد الباسط عبيد طه932191412191054

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544انثىعلمينور الهدى فريد سعود علي933191412191064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىعلميرفل عادل خليفة عامر934191412193032

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412انثىعلميريم محمد حسين علي935191412193039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار564انثىعلميآثار عبد احمد ماهود936191412194001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556انثىعلميأسماء سامي عناد ثامر937191412194004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542انثىعلميآمنة عبد حياد خلف938191412194007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار591انثىعلميإيالف منعم مصعب جازع939191412194011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496انثىعلميبتول علي محسن عبد الشافي940191412194014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار615انثىعلميرجاء انور جياد اسود941191412194025

كلية الحاسوب/جامعة االنبار630انثىعلميطيبة جمال رجة جاسم942191412194051

كلية العلوم/جامعة االنبار632انثىعلميندى علي فواز علي943191412194076

كلية الزراعة/جامعة االنبار481انثىعلمياسراء عبد الرحيم سمير مهيدي944191412202002

كلية الزراعة/جامعة االنبار442انثىعلميميسم جمعه سليمان احمد945191412202017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار568انثىعلميسنديان خليل عمر عبد946191412208015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار587انثىعلميندى لطيف نايف حمدان947191412208024

كلية العلوم/جامعة االنبار636انثىعلمياسراء ابراهيم محمد طه948191412217004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار596انثىعلميآالء وليد رشيد صالح949191412217010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار580انثىعلميبتول حاتم محمود عبد الرزاق950191412217016

كلية الزراعة/جامعة االنبار492انثىعلميبتول خالد احمد خليفه951191412217017

كلية الزراعة/جامعة االنبار439انثىعلميرقيه احمد خلف صالح952191412217033

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار482انثىعلميرواء ذياب رجه شرقي953191412217034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة518انثىعلميريهام يوسف عبد سالم954191412217036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار577انثىعلميسجى عبد محمد سلمان955191412217041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار519انثىعلميسحر جاسم محمد عبد956191412217042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508انثىعلميسندس عامر دحام خلف957191412217046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502انثىعلميفاطمه محمد ابراهيم علي958191412217060

كلية الحاسوب/جامعة االنبار629انثىعلميفاطمه محمد صالح علي959191412217061

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531انثىعلميمروه محمود ذياب خلف960191412217065
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار601انثىعلميمريم عبد الرحمن خلف صالح961191412217068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494انثىعلميمريم عبد الرحمن مزبان اليذ962191412217069

كلية الزراعة/جامعة االنبار482انثىعلميميعاد احمد حسين علي963191412217073

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار540انثىعلمينغم سالم حسين علي964191412217074

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار552انثىعلمينور جمال فرج صالح965191412217077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار552انثىعلميهديل خالد فليح حسن966191412217081

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524انثىعلمياالء خميس نواف علي967191412229003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار579انثىعلميعائشة عبد القادر محمود اسماعيل968191412229029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار552انثىعلميريام نايف تركي راشد969191412234006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار513انثىعلمينسرين عامر حامد درج970191412234017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530انثىعلمياسراء خضير عباس جاسم971191412246006

كلية الزراعة/جامعة االنبار489انثىعلميصباح احمد ابراهيم محمود972191412246036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505انثىعلميفاطمه محمود عبيد صلبي973191412246042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557انثىعلميهند محمد عباس جاسم974191412246059

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار504انثىعلمياميمه حامد مولود هادي975191412369009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510انثىعلميرشا هدروس حسين صالح976191412369020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498انثىعلميريام خالد عبود ايوب977191412369028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522انثىعلميشعاع خالد عبود ايوب978191412369046

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار460انثىعلميشهد عبد السالم سعدي محمود979191412369047

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543انثىعلميعفراء علي محسن عبد الشافي980191412369058

كلية الزراعة/جامعة االنبار488انثىعلمياسراء جمعة محمد عالوي981191412370002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509انثىعلميبشائر جمعة محمد عالوي982191412370007

كلية الزراعة/جامعة االنبار461انثىعلميرجاء رياض عيسى ابراهيم983191412370012

كلية الزراعة/جامعة االنبار454انثىعلميصفا اكرم عبد االمير النايل984191412372012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530ذكرادبياحمد صباح خلف صالح985191421002005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبياحمد عبد الرحمن جمعه محمد986191421002006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار559ذكرادبياسماعيل صباح اسماعيل محمد987191421002010

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبيحمود ثابت حمود صالح988191421002015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516ذكرادبيمحمد فازع ثابت عبد السالم989191421002028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519ذكرادبيمصطفى طه خلف صالح990191421002032
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485ذكرادبيخالد صباح محمد عبد991191421003012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ذكرادبيسعد مشتاق عفتان درج992191421003013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481ذكرادبيسيف سعد حماد بردي993191421003014

كلية االداب/جامعة االنبار434ذكرادبيسيف سعد عطا هللا جبير994191421003015

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيعبد الستار احمد خلف عبد995191421003016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة493ذكرادبيعالء احمد فياض مضحي996191421003018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486ذكرادبيعمر فؤاد جبير مرشد997191421003022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505ذكرادبيمحمد اياد مطلب مخلف998191421003024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492ذكرادبيمحمد قاسم علي جاسم999191421003026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506ذكرادبيمحمد مصطفى رياح خلف1000191421003027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ذكرادبيوليد علي حسين كصاب1001191421003031

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461ذكرادبياحمد عامر زيدان خلف1002191421004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار579ذكرادبياحمد محمد فياض عطا هللا1003191421004009

كلية االداب/جامعة االنبار469ذكرادبيخالد وليد خالد محمود1004191421004016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيمصطفى شعبان مخلف مطلك1005191421004034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيمصطفى مجيد فياض عفج1006191421004035

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482ذكرادبيمصطفى محمد كشاش عبد1007191421004036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476ذكرادبيمهند عامر شوكت فهد1008191421004038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى454ذكرادبيهمام حامد حماد تركي1009191421004041

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار454ذكرادبييوسف ياسين محمد يوسف1010191421004043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508ذكرادبيأوس احمد عبد الحميد عبد القادر1011191421005001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510ذكرادبياحمد فائز خلف محيسن1012191421005002

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيرائد حازم محمد عطوان1013191421005003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506ذكرادبيشاكر حميد خلف جاسم1014191421005006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار582ذكرادبيعبد المهيمن عزيز عبد هللا سلمان1015191421005007

كلية االداب/جامعة االنبار456ذكرادبيليث قحطان عطيوي عوده1016191421005014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505ذكرادبيمحمد عبد هللا حسن جمعه1017191421005015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار557ذكرادبيمحمد كريم محمد حسين1018191421005016

كلية االداب/جامعة االنبار450ذكرادبيايهاب احميد شاهر فرحان1019191421006012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506ذكرادبيحبيب خالد صالح عبد1020191421006015
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536ذكرادبيسيف مزهر عامج كرحوت1021191421006022

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473ذكرادبيصالح علي محمد عباس1022191421006024

كلية االداب/جامعة االنبار514ذكرادبيصفاء خليفه معيوف تركي1023191421006025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513ذكرادبيعبد الحكيم عدنان جديع فواز1024191421006031

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474ذكرادبيعلي طايس فرج عباس1025191421006039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499ذكرادبيعمر وحيد حديع فواز1026191421006047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار559ذكرادبيفاروق عمر احمد سبيعي1027191421006050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار507ذكرادبيمحمد شاكر محمد صالح1028191421006056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار535ذكرادبيهاشم محمد علي خلف1029191421006067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497ذكرادبيليث اكرم حمود فياض1030191421008016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505ذكرادبيمحمد تركي حماد جاسم1031191421008018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة505ذكرادبيمصطفى احمد محمد شرقي1032191421008023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبياياد خلف مطر ضاحي1033191421010017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة515ذكرادبيبالل حسين عالوي حسن1034191421010019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة515ذكرادبيحسين ابراهيم عبد هللا شرقي1035191421010021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار581ذكرادبيعمر خليفه محان فياض1036191421010041

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487ذكرادبيمحمد فريح محسن جاسم1037191421010045

كلية القانون/جامعة الفلوجة564ذكرادبيمصطفى اسماعيل عواد عكاب1038191421010057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار493ذكرادبيمصطفى جبار سعود ناصر1039191421010058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار513ذكرادبييوسف احمد فزع عالوي1040191421010066

كلية القانون/جامعة الفلوجة524ذكرادبيحسام حمزه حسين زعيتر1041191421011004

كلية االداب/جامعة االنبار425ذكرادبيطارق عبد هللا فياض كاضي1042191421011005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537ذكرادبينظام الدين صالح الدين عيادة امين1043191421011011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار550ذكرادبيابراهيم جمال محمد هالل1044191421012001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494ذكرادبياحمد علي زيدان خلف1045191421012008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار463ذكرادبيحمزة فوزي حمود محمد1046191421012025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار559ذكرادبيحيدر عمر سامي احمد1047191421012028

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459ذكرادبيخالد نصري حسن ناصر1048191421012029

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار431ذكرادبيعبد الرحمن محمد عباس تركي1049191421012037

كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبيعمر عماد سامي عبيد1050191421012057
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العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار470ذكرادبيغيث عباس خضير طلب1051191421012060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار552ذكرادبيمحمد شاكر محمود احمد1052191421012067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار531ذكرادبياحمد كامل احمد خليل1053191421013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار539ذكرادبياسامه حسين خليف متعب1054191421013005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار527ذكرادبياسحاق خير هللا عسكر حسن1055191421013007

كلية القانون/جامعة الفلوجة516ذكرادبيانس عياده مخلف نجم1056191421013008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار548ذكرادبيثائر فيصل جندي محمد1057191421013012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار560ذكرادبيحسام كامل ثلج حمد1058191421013013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار446ذكرادبيحسن علي خليف محمد1059191421013014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار560ذكرادبيحسين علي حسين مسعر1060191421013015

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464ذكرادبيحيدر كسار فطر عبد هللا1061191421013016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520ذكرادبيخالد منعم هايل حمض1062191421013017

كلية القانون/جامعة الفلوجة532ذكرادبيزياد خالد وليد صالح1063191421013018

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار563ذكرادبيزياد هايل حمض حميدي1064191421013019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار577ذكرادبيطارق حامد حسين خضر1065191421013021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة490ذكرادبيعبد الرحمن اكرم رحيم تركي1066191421013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534ذكرادبيعبد الرحمن وليد نجم عبد هللا1067191421013026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار549ذكرادبيعبد هللا فاضل محمد فرحان1068191421013029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526ذكرادبيعبد هللا فصيح حميد مطر1069191421013030

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار550ذكرادبيعثمان سامي عناد ثامر1070191421013031

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار437ذكرادبيعلي حسين محمود سليم1071191421013034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476ذكرادبيعلي صادق محمد عيسى1072191421013035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530ذكرادبيعلي فالح جاسم محمد1073191421013038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516ذكرادبيعمر بدر اسعد محسن1074191421013041

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيعمر هالل شاكر علي1075191421013042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495ذكرادبيعمر يوسف زيدان علي1076191421013043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار588ذكرادبيغسان حامد شالل جاسم1077191421013045

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار553ذكرادبيفالح خير هللا حمادي شريمط1078191421013046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532ذكرادبيكاظم سامي احمد خضر1079191421013048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار566ذكرادبيمجباس يونس علي عبد1080191421013050
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500ذكرادبيمحمد احمد محمد فهد1081191421013051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار605ذكرادبيمحمد عبد القادر كاظم حمودي1082191421013054

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار574ذكرادبيمحمد عبد عباس حسين1083191421013055

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار559ذكرادبيمحمد غازي عبد سليمان1084191421013056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523ذكرادبيمروان معن يوسف علي1085191421013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527ذكرادبييوسف عبد الخالق احمد خليل1086191421013067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482ذكرادبييوسف كريم حمادي جاسم1087191421013068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة508ذكرادبيعبد الرسول فاضل شيحان ذياب1088191421015022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار545ذكرادبيعبد هللا صباح صبار مضحي1089191421015024

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار474ذكرادبيعثمان صباح صبار مضحي1090191421015025

كلية القانون/جامعة الفلوجة520ذكرادبيعبد هللا محمد عايش عبد اللطيف1091191421017011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى443ذكرادبيعمر محمد حسين مطر1092191421018012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار420ذكرادبياحمد فالح محمد محمود1093191421019003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة490ذكرادبيمصطفى وجدي عبد الغفور احمد1094191421019031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ذكرادبيعبد الودود نجاح جاسم محمد1095191421020025

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيمحمود محمد صالح يونس1096191421020043

كلية االداب/جامعة االنبار428ذكرادبيمعد عبيد علي سطام1097191421020047

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ذكرادبيخالد جمعه هبال سعيد1098191421024010

كلية االداب/جامعة االنبار439ذكرادبيسيف عبد الرزاق حمود خلف1099191421024013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار436ذكرادبيعثمان هواش نجم خلف1100191421024017

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار435ذكرادبيمحمد مد هللا عناد محسن1101191421024027

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472ذكرادبيمقداد عبد الحكيم احمد شعالن1102191421024035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار569ذكرادبياحمد خليل عبد سرحان1103191421025003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار508ذكرادبيبكر صديق ابراهيم وحيد1104191421025006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار547ذكرادبيشجاع ليث غازي عباس1105191421025009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار526ذكرادبيمخلد فزع مهنا شرموط1106191421025013

كلية االداب/جامعة االنبار432ذكرادبياحمد عبد الفتاح محمد عبد هللا1107191421026005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار570ذكرادبياحمد كاظم جواد بحص1108191421026007

كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبيحارث عماد شحاذة جاعد1109191421026019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490ذكرادبيحمزه فاروق عبود مشعان1110191421026023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489ذكرادبيسفير عبد الحكيم مطر شيحان1111191421026028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار557ذكرادبيطالل جسام مخلف طالل1112191421026030

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار446ذكرادبيعلي حمد علي مشوح1113191421026035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487ذكرادبيعلي مفضل فالح خلف1114191421026036

كلية االداب/جامعة االنبار465ذكرادبيعمر حازم عبود مهدي1115191421026039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة504ذكرادبيعمر علي حسين فراس1116191421026042

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552ذكرادبيفؤاد عواد كنوش خليفة1117191421026046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484ذكرادبيقتيبه سامي شهاب اسعد1118191421026048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة480ذكرادبيمحمد احمد خلف فراس1119191421026050

كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبيمحمد دحام خلف كعيد1120191421026052

كلية االداب/جامعة االنبار463ذكرادبينهاد خميس عوده مخلف1121191421026060

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار450ذكرادبينهاد محيميد عيسى شهاب1122191421026061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501ذكرادبيعبد الكريم احمد عبد هللا حمادي1123191421027011

كلية االداب/جامعة االنبار467ذكرادبيعبد الملك عواد جميل صالح1124191421027013

كلية االداب/جامعة االنبار462ذكرادبيمحمود احمد فرحان صالح1125191421027017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476ذكرادبيمصطفى علي مدلل علي1126191421027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبياحمد ماجد مطشر راضي1127191421028009

كلية االداب/جامعة االنبار445ذكرادبيمحمود خميس عزام مسرهد1128191421028047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510ذكرادبياحمد خليل ابراهيم مرشد1129191421031002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار487ذكرادبياحمد سالم نواف مخيبر1130191421031003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519ذكرادبياحمد مظهر اسماعيل ناصر1131191421031006

كلية القانون/جامعة الفلوجة517ذكرادبياسامة فاضل حمدان عبد1132191421031008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار516ذكرادبيامير فاضل حسن علي1133191421031010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار538ذكرادبيايمن حماد محمد عودة1134191421031012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار537ذكرادبيحسام مدب حماد ابراهيم1135191421031016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536ذكرادبيحسين اجبير احمد جراح1136191421031017

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار467ذكرادبيطارق سالم نواف مخيبر1137191421031023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار520ذكرادبيعلي مروان مهيدي صالح1138191421031028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532ذكرادبيعمر احمد عبد هللا ناصر1139191421031029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار494ذكرادبيعمر محمد جياد عبد1140191421031032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار569ذكرادبيمحمد علي حسن مصلح1141191421031037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508ذكرادبيمحمد مزهر محمد سليمان1142191421031038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525ذكرادبيمصطفى محمود ناجي مصلح1143191421031043

كلية االداب/جامعة االنبار506ذكرادبيأحمد صالح خلف حمد هللا1144191421032004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبيأسامة مخلف جدوع حميد1145191421032007

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيأكرم عدنان عودة فرحان1146191421032008

كلية االداب/جامعة االنبار460ذكرادبيأنور عزيز خلف فياض1147191421032011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار537ذكرادبيبشار محمد كريم ابراهيم1148191421032014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار501ذكرادبيزياد خلف اسماعيل اسود1149191421032019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501ذكرادبيساهر عماد زيدان خلف1150191421032021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519ذكرادبيسيف الدين سعد محمد حسين1151191421032023

كلية االداب/جامعة االنبار472ذكرادبيطه ثائر جبار اسود1152191421032025

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبيعبد الرحمن خميس محمد حمد هللا1153191421032026

كلية االداب/جامعة االنبار465ذكرادبيعبد هللا علي عبد محمد1154191421032028

كلية االداب/جامعة االنبار475ذكرادبيعبد هللا كامل ابراهيم عرميط1155191421032029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار576ذكرادبيعالء خميس خلف عواد1156191421032033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485ذكرادبيعالء صبار صالح شيحان1157191421032034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529ذكرادبيعلي شهاب احمد نايف1158191421032037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517ذكرادبيعمر منصور حماد فرحان1159191421032047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ذكرادبيمحمد عباس حمد ظاهر1160191421032053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار498ذكرادبيمعزز عبود جاسم محمد1161191421032056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار554ذكرادبينهاد مجيد خلف سعيد1162191421032061

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبينوار جمال حاتم نوار1163191421032062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530ذكرادبيابراهيم خالد حمد عبد1164191421033001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499ذكرادبياحمد عبد هللا صبار جسام1165191421033003

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457ذكرادبيانور ميسون عبد هللا حمادي1166191421033005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523ذكرادبيحيدر غني نواف حمد1167191421033007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506ذكرادبيمصطفى علي حمد اسماعيل1168191421033024

كلية االداب/جامعة االنبار452ذكرادبيمصطفى محمد درع نايف1169191421034006

كلية االداب/جامعة االنبار422ذكرادبينشوان عبد حمد ضعين1170191421035020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيابراهيم اسماعيل علي سويدان1171191421036004

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار432ذكرادبياحمد صباح كراخ حسين1172191421036008

كلية االداب/جامعة االنبار473ذكرادبياحمد منذر عبد هديب1173191421036016

كلية االداب/جامعة االنبار475ذكرادبيجاسم حامد جاسم محمد1174191421036024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار548ذكرادبيخالد جمال خلف حمد هللا1175191421036029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489ذكرادبيسفيان احمد خلف مطر1176191421036034

كلية االداب/جامعة االنبار498ذكرادبيسلوان هالل محمد خلف1177191421036036

كلية االداب/جامعة االنبار511ذكرادبيسيف شاكر كواد حماد1178191421036039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510ذكرادبيسيف محمد هندي خلف1179191421036040

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461ذكرادبيعمر سليمان زبن نايل1180191421036051

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبيعمر صالح كامل نصيف1181191421036052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيعمر فاضل كراخ حسين1182191421036053

كلية االداب/جامعة االنبار472ذكرادبيلؤي نافع جمعه غفوري1183191421036057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508ذكرادبيمحمد حميد رشيد عبد هللا1184191421036059

كلية االداب/جامعة االنبار434ذكرادبينذير باسم محمد شرقي1185191421036078

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى472ذكرادبياحمد الرفاعي احسان علي حسين1186191421037001

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ذكرادبياحمد حاتم عباس حمادي1187191421037002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار553ذكرادبياحمد حميد ابراهيم عبد1188191421037003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار560ذكرادبياحمد خليل شعبان عبد1189191421037004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534ذكرادبياحمد عباس جاسم عطية1190191421037006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517ذكرادبيحسام نصيف جمعة علي1191191421037008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494ذكرادبيحسين نوري زيدان خلف1192191421037009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ذكرادبيرعد نوري محمد عبد1193191421037012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491ذكرادبيسعد حميد علي عصمان1194191421037015

كلية االداب/جامعة االنبار555ذكرادبيسنان سعدون مشعل مخلف1195191421037016

كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبيعبد هللا احمد خضر امحان1196191421037018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534ذكرادبيعلي حميد عبود عويد1197191421037019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار542ذكرادبيعمر حميد محمد عويد1198191421037020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبيمحمد جبار علوان خلف1199191421037022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار531ذكرادبيمحمد حمادي علي دخيل1200191421037023
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495ذكرادبيمحمد رافع جميل مخلف1201191421037024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ذكرادبييوسف فاضل مخلف عنيزان1202191421037029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى462ذكرادبيسيف صكر خلف حماد1203191421039007

كلية االداب/جامعة االنبار451ذكرادبيعلي حسين علي ظاهر1204191421039015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502ذكرادبيعمر احمد حمود محمد1205191421039016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة527ذكرادبيمحمود احمد حمود محمد1206191421039021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477ذكرادبيمصطفى احمد دايح عبد1207191421039022

كلية االداب/جامعة االنبار427ذكرادبيمصطفى جبار محمد علوان1208191421039023

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار461ذكرادبياحمد حسن فياض شنان1209191421040002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493ذكرادبياحمد رسول جياد نجس1210191421040003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522ذكرادبياحمد محمد كريم مفضي1211191421040005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532ذكرادبياحمد هادي حسين عبد1212191421040006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482ذكرادبياحمد هادي دواس جلعوط1213191421040007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498ذكرادبيادهام فاضل شافي ثامر1214191421040009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى414ذكرادبياسماعيل احمد خلف عيد1215191421040010

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار463ذكرادبيخضر عبد عمر عودة1216191421040015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار556ذكرادبيسفيان صايل حسين علي1217191421040016

كلية االداب/جامعة االنبار473ذكرادبيسيف صباح ابراهيم علي1218191421040017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة512ذكرادبيصكبان خالد منسي حماد1219191421040018

كلية االداب/جامعة االنبار450ذكرادبيعبد السالم حميد عبد هللا عليوي1220191421040022

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار439ذكرادبيعبد السالم عودة عبد حسين1221191421040023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ذكرادبيعبد هادي اسماعيل احمد1222191421040025

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473ذكرادبيعمر دواس فرحان رمضان1223191421040031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة500ذكرادبيعمر طالب كاظم عامر1224191421040033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار573ذكرادبيعمر محمد فاضل صالح1225191421040034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479ذكرادبيعمر منعم علي جزاع1226191421040035

كلية االداب/جامعة االنبار457ذكرادبيمازن فواز فرج علي1227191421040037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيمحمد الفاتح حسن فياض شنان1228191421040038

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار550ذكرادبيمحمد حاكم عودة محمد1229191421040039

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465ذكرادبيمحمد حمض خلف علي1230191421040041
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488ذكرادبيمحمد هادي دواس جلعوط1231191421040044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ذكرادبيمصطفى خليفة صلبي خليفة1232191421040046

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554ذكرادبيمصطفى ياسين خضير فاضل1233191421040048

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار496ذكرادبيميثم عدنان اسود حسين1234191421040049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار566ذكرادبينذير ياس اسود مركب1235191421040050

كلية القانون/جامعة الفلوجة518ذكرادبيواثق ساري حتروش علي1236191421040052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503ذكرادبيوجدان عبيد كسار جاسم1237191421040053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478ذكرادبيوسام فيصل محمد عودة1238191421040054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488ذكرادبيأحمد حميد سلوم علي1239191421041001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507ذكرادبيأحمد كريم حسين حمد1240191421041002

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار496ذكرادبيأكرم عز الدين جاسم محمد1241191421041004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار526ذكرادبيمحمد شافع احمد عبطان1242191421041028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار518ذكرادبيمحمد فوزي عبد حسون1243191421041032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار547ذكرادبيموسى محمود دهام دايح1244191421041038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيأحمد جاسم محمد عبد1245191421043003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة526ذكرادبيأحمد سهام عفتان ناصر1246191421043008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة513ذكرادبيبالل مشرف شهاب حمد1247191421043025

كلية االداب/جامعة االنبار486ذكرادبيحمد أحمد عنتر صالح1248191421043028

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيخلدون محمد ربيع خضر1249191421043032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497ذكرادبيسعد حامد جمعة عبد هللا1250191421043037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار557ذكرادبيضياء أحمد عبد اسماعيل1251191421043040

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار506ذكرادبيعقيد فيصل حماد شرموط1252191421043045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيعمر محمد صالح حنوش1253191421043050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة498ذكرادبيفؤاد حسن فرحان عبد1254191421043051

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار525ذكرادبيفراس كريم علي حسين1255191421043052

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيمحمد حسين عبد اسماعيل1256191421043056

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472ذكرادبيمحمد خالد سعدون حماد1257191421043057

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار490ذكرادبيمحمد صالح حماد عبد1258191421043058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479ذكرادبيمحمد مازن عبد الحميد حمد1259191421043061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة512ذكرادبيمحمود يوسف خليفة عرسان1260191421043064
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كلية االداب/جامعة االنبار450ذكرادبيمصطفى حميد عطية سرور1261191421043069

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى454ذكرادبيمصطفى خالد ناصر حسين1262191421043070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473ذكرادبيوليد محمد رجب عبد هللا1263191421043075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550ذكرادبيبسام حميد محمد حمد1264191421044003

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430ذكرادبيحميد جمعه خلف ضاحي1265191421044009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537ذكرادبيسالم خليل علي جنكيل1266191421044014

كلية االداب/جامعة االنبار443ذكرادبيمحمد عبد حمود كاظم1267191421044022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار553ذكرادبيمصطفى ابراهيم كريم علي1268191421044024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة508ذكرادبياحمد عامر محمد مهيدي1269191421045003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489ذكرادبياسامه ماهر فرحان سحاب1270191421045005

كلية القانون/جامعة الفلوجة537ذكرادبيحسام نيسان حسين دحام1271191421045011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار540ذكرادبيرسول متعب نجرس عنيزان1272191421045015

كلية االداب/جامعة االنبار431ذكرادبيعبد الرحمن محمد عرموط عكله1273191421045021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504ذكرادبيعالء فواز غضيب عبد1274191421045026

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار512ذكرادبيفواز حميد عرموط عكلة1275191421045031

كلية االداب/جامعة االنبار474ذكرادبيقصي محمد راضي نويديس1276191421045032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509ذكرادبيلؤي طلب عرموط عكلة1277191421045033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519ذكرادبيمصطفى محمد رشيد سمير1278191421048007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة511ذكرادبياحمد طارق احمد حمادي1279191421050003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار498ذكرادبيابو بكر كريم عطا هللا خلف1280191421053001

كلية االداب/جامعة االنبار488ذكرادبياصيل علي محمد عبد1281191421053009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيانس ناظم كسار فرحان1282191421053011

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458ذكرادبياياد احمد فارس عرفي1283191421053012

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار465ذكرادبيجمال صالح مهيدي صالح1284191421053015

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458ذكرادبيمصطفى عامر عبد الحميد حسين1285191421053037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ذكرادبيعلي حسين علي حمادي1286191421055008

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463ذكرادبيفائز محمد دايح عبد1287191421055010

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبياسامه بسام سطام سبتي1288191421056004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519ذكرادبيحذيفه شاكر تركي مصلح1289191421056008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار525ذكرادبيحسين علي جميل محمد1290191421056009
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة500ذكرادبيروكان وليد ابراهيم شكر1291191421056010

كلية القانون/جامعة الفلوجة529ذكرادبيعبد القادر علي ابراهيم عبد1292191421056013

كلية االداب/جامعة االنبار485ذكرادبيعمر كامل سعود نجيل1293191421056016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار460ذكرادبيمحمد عبد الجبار خلف علي1294191421056020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار518ذكرادبيمحمد عبد الرزاق جبير فرحان1295191421056021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة507ذكرادبيمحمد عدنان مخلف صالح1296191421056022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489ذكرادبيمهند محمد عواد سمير1297191421056025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار518ذكرادبيمهيب ماجد عطا هللا دحام1298191421056026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار507ذكرادبيسرمد شبيب حمود نجم1299191421057006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار578ذكرادبيعالء احمد نجم علي1300191421057007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار530ذكرادبيعمر احمد مخلف حمد1301191421057009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ذكرادبيمثنى عبد الجبار فريح شرموط1302191421057011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار557ذكرادبيهشام علي حسين علي1303191421057013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528ذكرادبياحمد جمال خلف خشان1304191421058001

كلية االداب/جامعة االنبار462ذكرادبياحمد صبار صليبي طارش1305191421058002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار541ذكرادبياحمد مجيد صالح مخلف1306191421058004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519ذكرادبياكرم جمعة دعجيل صايل1307191421058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522ذكرادبيامجد جمعة دعجيل صايل1308191421058008

كلية االداب/جامعة االنبار461ذكرادبيامجد حميد علي نايف1309191421058009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514ذكرادبيحسين صباح عبد هللا سرحان1310191421058013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة507ذكرادبيحسين ناصر حسين حسن1311191421058014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497ذكرادبيحيدر الضيغم فؤاد كامل كودي1312191421058015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508ذكرادبيرسول علي عوده سليم1313191421058016

كلية االداب/جامعة االنبار439ذكرادبيزياد ياسين خضير مرموص1314191421058017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ذكرادبيسعد خالد حميد مرزوك1315191421058019

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار452ذكرادبيصدام سهام عبد شالل1316191421058020

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيصفاء حافظ نايف كروت1317191421058022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494ذكرادبيعثمان حامد هالل غضبان1318191421058031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492ذكرادبيعمار لطيف سمير عبد1319191421058035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار534ذكرادبيماهر محمد عبد محسن1320191421058037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523ذكرادبيمحمد أحمد اسماعيل يوسف1321191421058038

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبيمحمد خلف محمد عبد1322191421058041

كلية االداب/جامعة االنبار450ذكرادبيمحمد راشد مناع طارش1323191421058042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535ذكرادبيمحمد سعيد ابراهيم شالل1324191421058043

كلية االداب/جامعة االنبار495ذكرادبيمصطفى شاكر عبيد اسود1325191421058048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة514ذكرادبيمصطفى كريم عبد حسن1326191421058050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار544ذكرادبيهشام طالب صباح فرحان1327191421058055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536ذكرادبيهيثم يوسف عبد خلف1328191421058056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيياسر جبير مخلف نايل1329191421058058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار523ذكرادبيمصطفى دحام جاسم احمد1330191421058060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ذكرادبياحمد بدر سويد كردي1331191421059001

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار449ذكرادبيزياد بردان عبد هللا خليفه1332191421059003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة479ذكرادبيسيف سعد فاضل علي1333191421059005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489ذكرادبيعبد الرحمن عبود حمود شنتاف1334191421059006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503ذكرادبيقحطان اسماعيل نواف محمد1335191421059013

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيأيسر جميل عبد هللا حسين1336191421061001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504ذكرادبيسفيان عامر محمد دايح1337191421061008

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيصفاء مصلح عيسى حمادي1338191421061009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481ذكرادبيعثمان ابراهيم جمعه حسين1339191421061010

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار451ذكرادبيعمر صالح زبن نجم1340191421061011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486ذكرادبيمحمد يوسف عبيد مزيد1341191421061015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491ذكرادبيمصطفى سعدي حميد رشيد1342191421061016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ذكرادبيمهند ياسين عبود داود1343191421061017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار551ذكرادبيايمن غازي ابراهيم عبد1344191421062010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516ذكرادبيلؤي محمد احمد فرحان1345191421062036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491ذكرادبيماهر عبد هللا عبد ماش1346191421062038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492ذكرادبيمروان محمد جاسم عويد1347191421062050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490ذكرادبيمصطفى عماد احمد مجبل1348191421062054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497ذكرادبيمصطفى محمد يونس عبد1349191421062055

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469ذكرادبيايوب محمد حسين مسهر1350191421063003

79 من 45صفحة 
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2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة481ذكرادبيبركات اسماعيل فهد هراط1351191421063004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481ذكرادبيحيدر علي عبد ابراهيم1352191421063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510ذكرادبيخالد عكوب اسماعيل فهد1353191421063013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ذكرادبيصفاء حمادي حمد عبد هللا1354191421063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيعبد القادر علي بديوي مسهر1355191421063022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488ذكرادبيفارس جازع حنشل عيفان1356191421063027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490ذكرادبيمحمد خالد مطر صالح1357191421063034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532ذكرادبيمعتز غازي محمد فياض1358191421063044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518ذكرادبيهيثم محمد عجمي علي1359191421063046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506ذكرادبياحمد حامد خليفه شرموط1360191421065001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536ذكرادبياحمد خميس محارب شيحان1361191421065002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ذكرادبياسماعيل ابراهيم مخلف شرموط1362191421065005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486ذكرادبيامجد خميس نايف روضان1363191421065006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521ذكرادبيخلدون وحيد جبير عبد1364191421065011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494ذكرادبيسعد كامل صالح جاسم1365191421065013

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار475ذكرادبيعلي احمد خليفه شرموط1366191421065022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار549ذكرادبيعمر نافع خلف عبد1367191421065029

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469ذكرادبيليث شاكر محمود صالح1368191421065032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492ذكرادبيمحمد عدي حسين مهدي1369191421065036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة502ذكرادبياثير احمد مخلف سالم1370191421066002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527ذكرادبياحمد محمد فرحان جرمط1371191421066004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499ذكرادبياحمد محمد مخلف سالم1372191421066005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516ذكرادبيخيري سعدي عباس حسون1373191421066019

كلية االداب/جامعة االنبار435ذكرادبيلؤي احمد عويد غدير1374191421067015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519ذكرادبياحمد يونس رزيك تركي1375191421069002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار536ذكرادبيعبد هللا كريم احمد عواد1376191421069005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار556ذكرادبيعالء ضاري عبد الفتاح غربي1377191421069006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار570ذكرادبيقصي اركان صالح جمعه1378191421069007

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار588ذكرادبيمحمد حمد بديوي درج1379191421069008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار544ذكرادبيمحمد صادق حمد عيسى1380191421069010

79 من 46صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبيوسام مزهر عبد الخير رجب1381191421069013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار545ذكرادبيوليد خالد حسن سويد1382191421069014

كلية االداب/جامعة االنبار448ذكرادبياحمد باسم علي جواد1383191421070002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505ذكرادبيايمن عزيز محان حمادي1384191421070006

كلية االداب/جامعة االنبار467ذكرادبيرياض عبد رجب حسين1385191421070011

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى454ذكرادبيطاهر وحيد عبود خلف1386191421070018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيعبد الرحمن سعدي كريم سالم1387191421070021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503ذكرادبيعبد هللا سعيد احميد أمون1388191421070028

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536ذكرادبيعبد هللا محمود احمد كريدي1389191421070031

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ذكرادبيفاضل عباس فاضل عبد هللا1390191421070040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار533ذكرادبيقيصر خليل مهدي صالح1391191421070044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482ذكرادبيمحمد سالم عيادة رشيد1392191421070049

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار429ذكرادبيمحمد سعدي حسين علي1393191421070050

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505ذكرادبيمحمد فالح حسن محل1394191421070056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495ذكرادبيمصطفى سلطان جاسم محمد1395191421070060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ذكرادبيياسر حقي عبد الواحد خلف1396191421070073

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار536ذكرادبياحمد صايل عبود حمد1397191421071006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة490ذكرادبياحمد علي هادي فاضل1398191421071008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة476ذكرادبيبالل حسين صالح بطي1399191421071015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة512ذكرادبيخليل احمد دحام علي1400191421071022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527ذكرادبيمحمد عبد خلف عبد1401191421071048

كلية االداب/جامعة االنبار429ذكرادبيمحمد ماجد دحام عبد1402191421071050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491ذكرادبيمحمود احمد عبد عباس1403191421071054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار496ذكرادبيمزهر محمد عالوي بديوي1404191421071056

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيمحمد صالح مهدي صالح1405191421071066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ذكرادبيجمعة خميس فياض جاسم1406191421072001

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار465ذكرادبيسفيان حسين عليوي لواص1407191421072003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497ذكرادبيسالم نجم عبد مظهور1408191421072004

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار464ذكرادبيعبد القادر ثامر فياض جاسم1409191421072006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527ذكرادبيمازن خميس محيسن حديد1410191421072009

79 من 47صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة493ذكرادبيمحمود انور حمود مشكور1411191421072013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511ذكرادبيخطاب محمد خلف طعيس1412191421075011

كلية االداب/جامعة االنبار458ذكرادبينادر عايد مزبان عواد1413191421075032

كلية القانون/جامعة الفلوجة533ذكرادبيمحمد ابراهيم محمد طه1414191421076033

كلية االداب/جامعة االنبار437ذكرادبيمصطفى خليل ابراهيم خلف1415191421076042

كلية القانون/جامعة الفلوجة520ذكرادبيجناب حسن مطلك نايف1416191421078011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526ذكرادبيصهيب ظاهر فيصل بديوي1417191421078015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485ذكرادبيعباس فاضل فرحان حسين1418191421078018

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى467ذكرادبيفؤاد ابراهيم عليوي صالح1419191421078032

كلية االداب/جامعة االنبار435ذكرادبيفؤاد شحاذة احمد مهدي1420191421078034

كلية االداب/جامعة االنبار463ذكرادبيفيصل خميس كركز شويش1421191421078036

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار455ذكرادبيمحمد نجم عبد احمد1422191421078048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506ذكرادبيعبد هللا مجيد محمد عبد العزيز1423191421079011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497ذكرادبيمحمود سامي مخيلف حسن1424191421079018

كلية االداب/جامعة االنبار452ذكرادبيسعيد صباح عبد خلف1425191421082005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482ذكرادبيعلي محمود محمد صالح1426191421082012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518ذكرادبيحذيفة عبد بردان جاسم1427191421086001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار599ذكرادبيحسين فواز عباس شريمط1428191421086002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار554ذكرادبيخضر كريم عبد بديوي1429191421086003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار576ذكرادبيزياد قدوري عالوي عريمط1430191421086004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار581ذكرادبيسبت محمود مطر أسماعيل1431191421086005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار556ذكرادبيطارق حامد مجبل شريمط1432191421086006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار552ذكرادبيعامر حمودي مهنا عبد1433191421086007

كلية االداب/جامعة االنبار517ذكرادبيعامر محمد عالوي فرحان1434191421086008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار612ذكرادبيعدنان خير هللا فزع عدوان1435191421086010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار542ذكرادبيعمر جمال أحمد دحل1436191421086011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ذكرادبيعمر خالد أحمد علوان1437191421086012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار598ذكرادبيعمر عادل حسني عبد1438191421086013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار535ذكرادبيكيالن صفوك عبد هللا عبد1439191421086014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار557ذكرادبيمحمد أسماعيل سليم مجبل1440191421086015

79 من 48صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550ذكرادبيمحمد جمال لفته خضير1441191421086016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار538ذكرادبيمحمد حسين محسن جاسم1442191421086017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484ذكرادبيمحمد حمزة خليفة ثميل1443191421086018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار494ذكرادبيمحمود حسين كسار فرحان1444191421086019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552ذكرادبيمحمود فواز عباس شريمط1445191421086020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار573ذكرادبييعقوب عايد سليم فهد1446191421086022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486ذكرادبيحسام هالل جرو عواد1447191421089006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار555ذكرادبيمحمد مجهد حنتوش مالجي1448191421090021

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار496ذكرادبيمصطفى صالح أحمد حسن1449191421090023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار540ذكرادبيابراهيم علي حسين علي1450191421091001

كلية االداب/جامعة االنبار433ذكرادبيسعد خليل ابراهيم خلف1451191421091010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار481ذكرادبياحمد حسن خليفة سريح1452191421092002

كلية االداب/جامعة االنبار440ذكرادبيعادل احمد كاظم مخلف1453191421092017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار492ذكرادبياحمد طه حميد عالوي1454191421093001

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار529ذكرادبياياد كامل حماد نصيف1455191421093002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502ذكرادبيعمر فالح حسن علي1456191421093007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار524ذكرادبيكريم سامي ابراهيم علي1457191421093009

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار481ذكرادبيمبارك جسام مجباس صالح1458191421093011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491ذكرادبيمحمد خليل ابراهيم علي1459191421093013

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار472ذكرادبيمصطفى مزهر احمد فياض1460191421093016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة486ذكرادبيوالء سامي دايح تركي1461191421093019

كلية االداب/جامعة االنبار455ذكرادبيحاتم وليد احمد صالح1462191421095007

كلية االداب/جامعة االنبار446ذكرادبيسعد رافع مضعن مهيدي1463191421095010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيمحمد عدنان صبار صالل1464191421095015

كلية االداب/جامعة االنبار455ذكرادبيمحمد محفوظ احمد جميل1465191421095017

كلية االداب/جامعة االنبار442ذكرادبيمعاذ ثائر عزت فاضل1466191421095018

كلية االداب/جامعة االنبار487ذكرادبيطارق قيس جبير هادي1467191421098004

كلية القانون/جامعة الفلوجة520ذكرادبيبالل محمود زبير سعيد1468191421099004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار537ذكرادبياحمد سهام جمعة اسماعيل1469191421100002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار580ذكرادبيأنمار حميد صالح حمد1470191421101001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489ذكرادبيحسين احمد فيحان عرسان1471191421101005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة514ذكرادبيعبد الرحمن محمد صالح حمد1472191421101008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516ذكرادبيعبد هللا محمد صالح حمد1473191421101009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522ذكرادبيمهدي صالح مهدي صالح1474191421101015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار509ذكرادبيوليد خالد صالح حمد1475191421101017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484ذكرادبيأحمد جاسم حسين عناد1476191421102001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار499ذكرادبيأحمد سالم حميد عبد1477191421102002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار542ذكرادبيأيسر فخري عباس صالح1478191421102003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503ذكرادبيخالد مرير عناد مرار1479191421102004

كلية القانون/جامعة الفلوجة510ذكرادبيخلف ظاهر خلف ظاهر1480191421102005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522ذكرادبيعثمان علي سلوم عبد1481191421102006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار556ذكرادبيعلي عباس حمد عباس1482191421102007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار565ذكرادبيعلي محمد دلف مدهر1483191421102008

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552ذكرادبيفؤاد عبد القهار منسي حماد1484191421102009

كلية القانون/جامعة الفلوجة517ذكرادبيمحمد جياد مشعان حسين1485191421102010

كلية االداب/جامعة االنبار500ذكرادبيمنذر راتب غازي عايد1486191421102011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار552ذكرادبيناطق مجهد محمد ماهود1487191421102012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار546ذكرادبيهشام خليف سرحان عباس1488191421102013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار531ذكرادبيياس خضير عبد سعود1489191421102014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار527ذكرادبيايهاب جاسم مزعل محمد1490191421103006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488ذكرادبيمحمد كامل خليفه غريب1491191421103030

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار434ذكرادبيمهند رافع احمد نجم1492191421103037

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيابراهيم حامد ناجي عدوان1493191421104001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة500ذكرادبيمصطفى حميد عبد القهار حسن1494191421104035

كلية االداب/جامعة االنبار469ذكرادبيمصطفى كمال هالل فرحان1495191421104037

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار426ذكرادبيمحمد أحمد عبد هللا سالم1496191421105010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة496ذكرادبيسيف عامر محمد ساجر1497191421273002

كلية االداب/جامعة االنبار440ذكرادبيمصطفى صالح فليح شرقي1498191421273007

كلية االداب/جامعة االنبار444ذكرادبيبدر خضير ظاهر مناور1499191421274001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار441ذكرادبيعبد الجبار عبد القهار عبد الباقي جياد1500191421274003
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العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار457ذكرادبيماهر حميد جرو حامد1501191421274005

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار456ذكرادبياثير عبد ابراهيم رثع1502191421275001

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463ذكرادبيحمزه حمد ويس عسل1503191421275011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537ذكرادبيحميد عبد هللا الحج خلف1504191421275012

كلية االداب/جامعة االنبار421ذكرادبيمروان عدنان صبار سميط1505191421275022

كلية االداب/جامعة االنبار446ذكرادبيمهند نجم عبد هللا محيسن1506191421275023

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ذكرادبياحمد حميد عناد صوين1507191421282001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار489ذكرادبيانور خميس فياض عناد1508191421282004

كلية االداب/جامعة االنبار443ذكرادبيعمر حميد نجم احمد1509191421282012

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار437ذكرادبينزهان عبد الرحيم عيد محمد1510191421282017

كلية االداب/جامعة االنبار425ذكرادبيوليد توفيق عطا هللا حسن1511191421282018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516ذكرادبيعمر محمود ابراهيم محمد1512191421283014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة473ذكرادبييونس حاطي خضير عكاب1513191421283023

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار448ذكرادبيقيس راقب جدعان محيسن1514191421284013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ذكرادبيعبد الهادي هاشم خلف محمد1515191421287036

كلية االداب/جامعة االنبار449ذكرادبيمهند حمدان عباس فرحان1516191421289009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530ذكرادبيصادق قحطان عبد الرزاق عباس1517191421290005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى385ذكرادبيمصطفى عماد وفيق عبود1518191421298008

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار486ذكرادبيعالء محمد علي مظهور1519191421299010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار554ذكرادبيقيصر حمدان عبد بطاح1520191421299012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة507ذكرادبيمحمد طالب علي مطر1521191421299016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة487ذكرادبيهيثم خميس خليفة سالم1522191421299020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار478ذكرادبياحمد اسماعيل جاسم محمد1523191421301001

كلية االداب/جامعة االنبار430ذكرادبياحمد جسام جروان مبارك1524191421301002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار558ذكرادبيعماد هاشم بدعي رشيد1525191421301009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار490ذكرادبيعمر شاكر عابر سويدان1526191421301010

كلية االداب/جامعة االنبار465ذكرادبياحمد عراك عناد حمد هللا1527191421337029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة509ذكرادبياياد احمد عبيد محمد1528191421337063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493ذكرادبيسفيان طالب علوان عبد1529191421337151

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار493ذكرادبيعبد القادر محمد منعم يوسف1530191421337194
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار435ذكرادبيعز الدين محمد حسين علي1531191421337212

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار532ذكرادبيعلي نوري حميد لهيمص1532191421337236

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار446ذكرادبيعمر عبد الوهاب عبد الكريم حسين1533191421337258

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيعمر عراك عناد حمد هللا1534191421337259

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498ذكرادبيمحمد حسين احمد عرسان1535191421337317

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار542ذكرادبيوليد جمال طالب عبد االله1536191421337415

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرادبيخالد احمد فرحان صالح1537191421338094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543ذكرادبيعقيل عدنان وسمي عبد1538191421338167

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى374ذكرادبيعمر خالد عبد هللا احمد1539191421338196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة510ذكرادبيمحمد فالح رشيد حميد1540191421338253

كلية القانون/جامعة الفلوجة514ذكرادبيمصطفى اياد صبري عواد1541191421338264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503ذكرادبيعبد الرحمن محمد عبد منصور1542191421339019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة516ذكرادبيمروان مشرف عطا هللا خلف1543191421339030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار529ذكرادبيأحمد حمدي نوري علي1544191421340010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار499ذكرادبيبركات محمد بركات علي1545191421340050

كلية القانون/جامعة الفلوجة512ذكرادبيحيدر مزاحم سلمان زيدان1546191421340092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيصالح محمد خلف سرحان1547191421340148

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيعمر إبراهيم محمد علي1548191421340202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535ذكرادبيمحمد إسماعيل حسين حمد1549191421340231

كلية االداب/جامعة االنبار422ذكرادبيمحمد نجم عجيمي إبراهيم1550191421340255

كلية االداب/جامعة االنبار473ذكرادبيهاني ثائر فهد رزيج1551191421340299

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484ذكرادبيوسام محمد عواد مصلح1552191421340302

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504ذكرادبينوفل اسماعيل عطا هللا1553191421340318

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبياثير خالد اسماعيل علي1554191421341002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495ذكرادبياحمد خميس هادي صالح1555191421341007

كلية االداب/جامعة االنبار457ذكرادبياعتماد محمد خلف حمود1556191421341016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521ذكرادبياكرم خلف عبد جاعد1557191421341017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار535ذكرادبيحيدر عامر جاسم محمد1558191421341034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار520ذكرادبيسرمد عبد هللا حمد مخلف1559191421341042

كلية االداب/جامعة االنبار449ذكرادبيعثمان مخلف محمد عركد1560191421341056
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار530ذكرادبيعمر محمد طعيس عباس1561191421341064

كلية االداب/جامعة االنبار440ذكرادبيمصطفى عبد الرزاق زبير جار هللا1562191421341088

كلية االداب/جامعة االنبار439ذكرادبياسعد صباح اسماعيل محمد1563191421342030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483ذكرادبيامير ثائر خلف عبيد1564191421342031

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488ذكرادبيحمزة ظافر حميد يوسف1565191421342075

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار493ذكرادبيسيف محمد احمد عواد1566191421342108

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473ذكرادبيعبد هللا صداع حسين علي1567191421342140

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى401ذكرادبيعلي محمد علي صبر1568191421342160

كلية االداب/جامعة االنبار494ذكرادبيقتيبه محسن علي محمد1569191421342185

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476ذكرادبيمحمد صالح ابراهيم دحل1570191421342217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار590ذكرادبيمحمد طالب بدران احميد1571191421342218

كلية القانون/جامعة الفلوجة542ذكرادبيمروان غازي عناد حرفوش1572191421342238

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار528ذكرادبيمصطفى شامل كامل جبير1573191421342246

كلية االداب/جامعة االنبار459ذكرادبياحمد عبد خليفه حمادي1574191421343010

كلية االداب/جامعة االنبار443ذكرادبيايهاب علي محمود جياد1575191421343031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484ذكرادبيسيف اسعد عيدان حمادي1576191421343061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537ذكرادبيعلي عبد علي خلف1577191421343102

كلية االداب/جامعة االنبار457ذكرادبيمحمد حاتم اسماعيل علي1578191421343141

كلية االداب/جامعة االنبار476ذكرادبيبالل ابراهيم عويد سعدون1579191421344009

كلية االداب/جامعة االنبار422ذكرادبيصباح نوري صبحي ابراهيم1580191421344021

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيطارق سمير حسين فارس1581191421344024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار495ذكرادبيياسين شهاب حمد مخلف1582191421344062

كلية االداب/جامعة االنبار424ذكرادبيدريد مشعان عبد حديد1583191421345088

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى416ذكرادبيرسول عبد الرحيم محمد عجاج1584191421345090

كلية االداب/جامعة االنبار447ذكرادبيصفاء خالد محمد عجاج1585191421345128

كلية االداب/جامعة االنبار531ذكرادبيعبد الرزاق احمد خلف صالح1586191421345146

كلية االداب/جامعة االنبار462ذكرادبيعبد السالم زياد فهد رزيج1587191421345149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497ذكرادبيعبد هللا خالد جبير عبد1588191421345152

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيعثمان قيس محمد مرزوك1589191421345156

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار510ذكرادبيفالح حسن حماد خلف1590191421345198
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كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبييحيى نعمه جهاد خلف1591191421345307

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة491ذكرادبيعمر محمد عبد هللا مرموص1592191421346021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412ذكرادبيابراهيم خضير محمود احمد1593191421347004

كلية القانون/جامعة الفلوجة518ذكرادبياثير عبد احمد ماهود1594191421347009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار495ذكرادبياحمد حسين عالوي جاسم1595191421347013

كلية االداب/جامعة االنبار473ذكرادبياحمد محمود جاسم محمد1596191421347024

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار453ذكرادبيايسر حقي اسماعيل عبد1597191421347044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة495ذكرادبيثائر مجيد عبد محمد1598191421347067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة512ذكرادبيجمال ظاهر موذي مجباس1599191421347070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482ذكرادبيحسام نوري حسين سعيد1600191421347075

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار433ذكرادبيزيد اكرم مهدي صالح1601191421347097

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471ذكرادبيساهر عامج محل خلف1602191421347104

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491ذكرادبيسعدي جمال عايد خضير1603191421347111

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى445ذكرادبيعباس ابراهيم عبد الغفور سعد1604191421347141

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار456ذكرادبيعباس عدنان حسين شلش1605191421347143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة477ذكرادبيعبد هللا عاطف عبد الرحمن عباس1606191421347149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيمامون عبد هللا ابراهيم مضعن1607191421347211

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501ذكرادبيمصطفى كاظم محمد طه1608191421347251

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار463ذكرادبينمير عبد احمد ماهود1609191421347266

كلية االداب/جامعة االنبار466ذكرادبيوسام نوري حسين سعيد1610191421347275

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار482ذكرادبيياسر عبد جاسم عبد هللا1611191421347279

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة488ذكرادبياحمد حسن كريم سليمان1612191421348015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة489ذكرادبياحمد سالم علوان مهدي1613191421348022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480ذكرادبيغازي عبد هللا كليب صكر1614191421348266

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار454ذكرادبيلقمان جبار عبد هللا احمد1615191421348287

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511ذكرادبيمحمد وليد خالد علي1616191421348343

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار436ذكرادبيوسام سامي مجباس حسين1617191421348390

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار421ذكرادبيسيف جاسم محمد فرحان1618191421350091

كلية االداب/جامعة االنبار478ذكرادبيمحمد ربيع محمد سليمان1619191421350196

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار503ذكرادبيمهند حامد اسماعيل نايف1620191421350237
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة482ذكرادبيناصر مناور عالوي محيسن1621191421350241

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار469ذكرادبياحمد هاشم محمد علي1622191421351006

كلية االداب/جامعة االنبار428ذكرادبيصالح عباس عبد الحميد ذياب1623191421351013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة513ذكرادبيهاني عبد الكريم ابراهيم خلف1624191421351048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار531ذكرادبيحميد احمد عواد سويد1625191421352027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار505ذكرادبيسيف محمود صبار نبع1626191421352047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار488ذكرادبيصفاء جمال فرحان جدعان1627191421352051

كلية االداب/جامعة االنبار432ذكرادبيعبد هللا ابراهيم فايز حمود1628191421352059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار574ذكرادبيعثمان صالح احمد مطر1629191421352061

كلية االداب/جامعة االنبار468ذكرادبيعالء احمد خلف جاسم1630191421352067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541ذكرادبيعمر عبد الرحمن عواد محمد1631191421352078

كلية االداب/جامعة االنبار428ذكرادبيقاسم محمد جاسم سلمان1632191421352082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة483ذكرادبيمحمد صالح مشعل دحام1633191421352096

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى565ذكرادبيميثم منعم عبود ضاحي1634191421352113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار531ذكرادبيعباس حمود ابراهيم خلف1635191421352124

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498ذكرادبيمحمد ابراهيم عبد مخلف1636191421352125

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479ذكرادبيأنور عارف مهنى عطيوي1637191421354004

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473ذكرادبيأنور محمد ابراهيم مخلف1638191421354005

كلية االداب/جامعة االنبار462ذكرادبياحمد خلف محمد حميد1639191421354014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى399ذكرادبياحمد عادل فواز جبير1640191421354022

كلية االداب/جامعة االنبار450ذكرادبياسامه حامد محمد جراد1641191421354036

كلية االداب/جامعة االنبار460ذكرادبياكرم جبار صالح شيحان1642191421354039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار550ذكرادبيايالف كريم محمد حسين1643191421354047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522ذكرادبيخالد عياده إسماعيل جراد1644191421354064

كلية االداب/جامعة االنبار472ذكرادبيسيف سعد خضر حسن1645191421354090

كلية االداب/جامعة االنبار438ذكرادبيعلي حسين علي سالم1646191421354135

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار435ذكرادبيعلي رشيد عواد خليفه1647191421354137

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة542ذكرادبيعلي صالح عبد محمد1648191421354141

كلية االداب/جامعة االنبار453ذكرادبيعلي عبود نمال نجم1649191421354143

كلية االداب/جامعة االنبار427ذكرادبيمحمد إبراهيم صالح محمد1650191421354184
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار574ذكرادبيمحمد سالم إبراهيم عبد1651191421354196

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503ذكرادبيمصطفى عامر غفير رجب1652191421354230

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418ذكرادبيمظهر عزاوي خلف محمد1653191421354239

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار441ذكرادبيعلي عبد الستار كريم شيحان1654191421354271

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418ذكرادبيعصام محمود عبد هللا حمادي1655191421355016

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار430ذكرادبيعالء غنام زغير اسود1656191421356016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار523ذكرادبياحمد حميد اسماعيل محمود1657191421358006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492ذكرادبيايهاب اسماعيل عبد عبود1658191421358020

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار459انثىادبيساره فوزي حمادي محمود1659191422145010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار530انثىادبيابتسام محمد ابراهيم مخلف1660191422146001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441انثىادبيرواء حميد عالوي حميد1661191422149022

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار550انثىادبيزينب ناصر حسين خلف1662191422149025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486انثىادبيشفاء فيصل حمادي شريمط1663191422149030

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار534انثىادبيشهد مجيد حميد محمد1664191422149031

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468انثىادبيميسم محمد جاسم مزعل1665191422149044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىادبينور حسن علي هالل1666191422149047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار547انثىادبيهاله فرحان محسن جاسم1667191422149048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار549انثىادبيوفاء سالم حمد خليفه1668191422149055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471انثىادبيأبرار مؤيد محمد عبد هللا1669191422150002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479انثىادبيأسماء عبيد كاظم ابراهيم1670191422150004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486انثىادبيأماني حميد خليفه أبراهيم1671191422150005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى396انثىادبيندى عبد الفتاح محي عبد عوده1672191422150036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار479انثىادبيهاجر حمد هادي صالح1673191422150040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار499انثىادبيمها محمد رشيد حمادي1674191422150050

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505انثىادبيهبه هللا محمد لطيف سالم1675191422152015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبيريام فهمي محمد عواد1676191422154004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار444انثىادبيزينب كامل علي جاسم1677191422154005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483انثىادبياسيل خالد متعب غضبان1678191422156001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار531انثىادبيايالف كريم شكر سحاب1679191422156003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457انثىادبيايمان محمود مشرف نهار1680191422156004
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار530انثىادبيتقى حمدي جاسم حمادي1681191422156009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493انثىادبيدعاء حسن احمد عبد1682191422156011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551انثىادبيرؤى بشير جمعه عودة1683191422156014

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار497انثىادبيرفل سعدي محسن علي1684191422156017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501انثىادبيزينه مروان خلف يوسف1685191422156019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار544انثىادبيساره خلف عبد صالح1686191422156021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510انثىادبيسجى عبد القادر محمد عواد1687191422156023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة501انثىادبيندى باسم علي السلمان1688191422156035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553انثىادبيهاجر شكير احمد علي1689191422156040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550انثىادبيهدير غالب زيدان ربيع1690191422156041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460انثىادبيحنين طالب خيري عيسى1691191422157005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492انثىادبيرنين محمود حسين مهيدي1692191422157009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476انثىادبيسارة شحاذة عبد خلف1693191422157013

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار562انثىادبيساره رحمن حبيب هاشم1694191422157014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار502انثىادبيسجا سمير عبد الحكيم صالح1695191422157015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528انثىادبيسرى شاكر حامد صالح1696191422157017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار528انثىادبيشهد حميد محيميد عساف1697191422157019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543انثىادبيشهد محمود صالح حسين1698191422157020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار506انثىادبيفاطمه ابراهيم حميد عبد الحميد1699191422157028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة505انثىادبينسرين وليد رشيد عجمي1700191422157036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449انثىادبينورس جمعه خلف حسين1701191422157041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541انثىادبيهديل عامر صالح عبد القادر1702191422157044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار493انثىادبييقين عامر صالح عبد القادر1703191422157049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى397انثىادبيايالف رحيم خليفه عبطان1704191422158004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539انثىادبيبراء هيثم ابراهيم حوران1705191422158006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار484انثىادبيحنان عامر حمد عبد1706191422158007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493انثىادبيحنين محمد علوان جاسم1707191422158009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484انثىادبيرنده سلمان مبارك فاضل1708191422158011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447انثىادبيريام حميد رشيد فريح1709191422158012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار553انثىادبيزينب تركي أحميد عبطان1710191422158013
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار553انثىادبيسرى محمود كاظم مجباس1711191422158015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526انثىادبيشيرين جميل حسن علي1712191422158018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535انثىادبيفاطمه ناجي محمد غازي1713191422158020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535انثىادبيفرح ناجي عبد سرحان1714191422158021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497انثىادبيكوثر سعد ناظم ذويب1715191422158022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة497انثىادبيمارينا حاتم رشيد خليوي1716191422158023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار514انثىادبيمريم جميل محمد صالح1717191422158024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبيهبه مجيد حسن علي1718191422158027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521انثىادبيهدير عبد الرزاق محمد خليفه1719191422158028

كلية االداب/جامعة االنبار450انثىادبيوديان عالوي حسين محمد1720191422158029

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى413انثىادبييسر صباح جعفر صادق1721191422158031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار532انثىادبياسراء جمعة خليفة هاشم1722191422159003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517انثىادبيامل علي صالح فياض1723191422159004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450انثىادبيامنة قحطان عبد العزيز مجيد1724191422159005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517انثىادبيايمان اسماعيل خليفة هاشم1725191422159012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577انثىادبيحنان محمد عبد القادر صادق1726191422159013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار518انثىادبيحنين اسماعيل ابراهيم حسين1727191422159014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554انثىادبيخلود علوان نايف مهدي1728191422159015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار504انثىادبيزينب جمال رشيد حسن1729191422159023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار452انثىادبيسارة محمد حسين رشيد1730191422159025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491انثىادبيشهد ماهر عبد حمد1731191422159030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار494انثىادبيشهالء سالم صالح مخلف1732191422159031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار508انثىادبيصفاء ناظم مطر حمد1733191422159033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491انثىادبيفاتن قبيس شعبان عودة1734191422159035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456انثىادبيفرح خالد منصور جاسم1735191422159037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568انثىادبيمروة نظمي عواد عدوان1736191422159039

كلية االداب/جامعة االنبار445انثىادبيمريم عبد السالم محمد مجيد1737191422159040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522انثىادبينور رافع احمد سالم1738191422159043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525انثىادبينور عدنان شيحان خلف1739191422159044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481انثىادبيهدى ناصر عبد المجيد ابراهيم1740191422159048
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463انثىادبيهديل حاتم ناجي محمد1741191422159049

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418انثىادبيوالء شاكر اسود عودة1742191422159051

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار466انثىادبياسماء ماجد خليفة سمير1743191422160003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار513انثىادبيغسق امجد هوبي علي1744191422160016

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار462انثىادبيغفران احمد طالب شاهر1745191422160017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479انثىادبينور ابراهيم حامد شهاب1746191422160022

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار464انثىادبياالء سالم محمد عبد الرحمن1747191422161003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار498انثىادبيايهاب حميد وادي فرحان1748191422161007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار571انثىادبيحنين عبد هللا شاحوذ احمد1749191422161008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار543انثىادبيحنين هيثم نصيف جاسم1750191422161009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528انثىادبيرسل عبد شاحوذ احمد1751191422161011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487انثىادبيسحر حميد نوري كردي1752191422161016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508انثىادبيسمر جميل جباب سويد1753191422161018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار483انثىادبيدينا جاسم محمد فرج1754191422162011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471انثىادبيرفل سعدي طه هوبي1755191422162015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار562انثىادبيرفل محمد عيفان خلف1756191422162016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار446انثىادبيسكينه دلي صالح عداي1757191422162021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار520انثىادبيعبير عماد عبالفتاح خضير1758191422162028

كلية االداب/جامعة االنبار489انثىادبيكفاح عيد محمد عبدهللا1759191422162033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451انثىادبيميامي رعد جاسم رجه1760191422162037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار499انثىادبينورا نوري محمد عبدهللا1761191422162039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار520انثىادبيابتهال مجيد محمد جاسم1762191422163001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484انثىادبيازهار عبدهللا هليبان مشوح1763191422163002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبياسراء اسماعيل ابراهيم محمد1764191422163003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى412انثىادبياسراء طالب حمود مضحي1765191422163004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491انثىادبياسماء علي مخلف حسن1766191422163006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491انثىادبيامر محمد سليمان مشعان1767191422163008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار561انثىادبيامنه عبدهللا مصلح مطر1768191422163009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473انثىادبيبدور خليل جالي سميط1769191422163013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485انثىادبيبراء شاكر احمد صالح1770191422163015
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار609انثىادبيحنين ثامر حميد حمد1771191422163018

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار458انثىادبيحنين ردام حرج محمد1772191422163020

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار424انثىادبيحنين عبدالرزاق مطلك مخلف1773191422163021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470انثىادبيحنين عبيد حماد صالح1774191422163022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار476انثىادبيحنين عبيد مخلف مطلك1775191422163023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار530انثىادبيديانا نجيب احمد صالح1776191422163026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485انثىادبيرحمه سالم مال مرعي1777191422163027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485انثىادبيرسل عماد جميل صالح1778191422163028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460انثىادبيرشا محمد عبد جاعد1779191422163029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار581انثىادبيشفاء مجيد حميد حمد1780191422163041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498انثىادبيشهد عياده صايل حمادي1781191422163045

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472انثىادبيصبا عبدالناصر ابراهيم حسين1782191422163046

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474انثىادبيضمياء حامد مطر شيحان1783191422163049

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار440انثىادبيعبير خليل جالي سميط1784191422163050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى407انثىادبيمروه يوسف جاسم حمادي1785191422163053

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار485انثىادبيمريم ناجي خلف كنوش1786191422163055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار504انثىادبيمنى محمود صالح جاسم1787191422163057

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515انثىادبيمياده رياض جاسم محمد1788191422163059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441انثىادبينبأ علي جبير نايف1789191422163062

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499انثىادبينداء صداع محمد علي فراس1790191422163063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491انثىادبينهيل خالد فرج محمد1791191422163064

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار483انثىادبينور جمعه دعجيل صايل1792191422163067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508انثىادبينور محمد وسمي شيحان1793191422163068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454انثىادبيهاجر جمعه شكر دحام1794191422163071

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465انثىادبيهاجر شاكر جبار غافل1795191422163072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار520انثىادبيهبه احمد وسمي شيحان1796191422163074

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار487انثىادبيهناء ستار احمد شيحان1797191422163076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبيهند دحام عواد عبد1798191422163077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492انثىادبيوئام حميد حمادي حسين1799191422163080

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار513انثىادبييقين مهدي صالح مطر1800191422163084
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار491انثىادبيسراب خميس هجول شالل1801191422164013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478انثىادبيهبه احمد تركي عبدالحسن1802191422164024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار486انثىادبيابتهال غانم عبد هللا سناد1803191422165001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار539انثىادبياسماء ناجي موسى حماد1804191422165003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475انثىادبيتيسير حسن علي جاسم1805191422165005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539انثىادبيزهور هندي عبد عبد هللا1806191422165009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار506انثىادبيسجى سعدي خميس احمد1807191422165011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار550انثىادبيسجى منذر اسماعيل ابراهيم1808191422165012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514انثىادبيسراب نجيب حمد مخلف1809191422165013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار509انثىادبيشهباء عباس جسام حسين1810191422165014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539انثىادبيضحى منذر اسماعيل ابراهيم1811191422165016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531انثىادبيغفران فيصل غازي حمودي1812191422165017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508انثىادبيمها عدوان خلف عويد1813191422165019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542انثىادبينور علي محسن حسون1814191422165021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514انثىادبيهديل عدنان علي عبد1815191422165022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517انثىادبيياسمين ماجد محمد عبيد1816191422165024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480انثىادبييقين حمدان حمود فياض1817191422165025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559انثىادبيامنة جميل حماد عبد1818191422166002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524انثىادبيرانية سعد مشرف على هللا1819191422166009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516انثىادبيزهراء ناجي فاضل عبد الحمد1820191422166011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498انثىادبيزينب حامد شيحان مصلح1821191422166012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة503انثىادبيمروة ثامر علي حسين1822191422166018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470انثىادبيهبة فهد حسن عبد1823191422166024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511انثىادبيحنين محمد عبد فياض1824191422167001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478انثىادبيزينب زيدان علي صالح1825191422167005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511انثىادبيسارة مجيد ياسين حمادي1826191422167006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىادبينور محمد عودة حمادي1827191422167015

كلية االداب/جامعة االنبار427انثىادبيأسماء عبد هللا عبد داود1828191422168001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار548انثىادبيبان قيس محمد مرزوك1829191422171007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار524انثىادبيحنين محيميد مصلح عبد1830191422171012
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575انثىادبيخمائل عبد المحسن فرحان هايس1831191422171013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار591انثىادبيذكرى صباح احمد سعيد1832191422171016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497انثىادبيرنا تركي صباح خلف1833191422171017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485انثىادبيشفاء اركان مهيدي صالح1834191422171025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532انثىادبينور احمد عواد علي1835191422171037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار591انثىادبينور صباح احمد سعيد1836191422171039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار555انثىادبيهاله محمد خلف محمد1837191422171040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490انثىادبيوجدان محمود مخلف رجه1838191422171045

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار541انثىادبيايمان حسن فرحان عويد1839191422172002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار571انثىادبيرحاب حميد حماد حمد1840191422172004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار556انثىادبيرفل حميد هذال علوان1841191422172006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529انثىادبيريام علي خميس خلف1842191422172008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار595انثىادبيساره خليفه رزاق خلف1843191422172009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار558انثىادبيساره قيس حسن حميد1844191422172010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار589انثىادبيشهالء علي داود سليمان1845191422172012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار569انثىادبيشيماء علي داود سليمان1846191422172013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار577انثىادبيميناء يونس حمد عبد1847191422172015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار562انثىادبيزبيدة رافع مطلوب بردي1848191422173020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار545انثىادبيسارة قحطان مظهر محمد1849191422173025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبيشروق جميل فياض حسن1850191422173032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471انثىادبيشيماء حامد سليمان اللطيف1851191422173036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار541انثىادبيهبة رافع مطلوب بردي1852191422173051

كلية االداب/جامعة االنبار425انثىادبيبتول احمد شهاب حمد1853191422174003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار547انثىادبيرانية فاروق جلوب جاسم1854191422175015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498انثىادبيسميرة محمود طهمان علي1855191422175021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار505انثىادبياية موفق عبدالرحيم كافي1856191422180003

كلية االداب/جامعة االنبار430انثىادبيحنين رعد احمد جميل1857191422180005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500انثىادبيرانية احمد امين جدعان1858191422180007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار480انثىادبيضحى يحيى ابراهيم عفيفي1859191422180017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار502انثىادبيوديان فؤاد محمد خلف1860191422180026
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465انثىادبياسيا عبد الكريم تركي حريث1861191422181001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى414انثىادبياالء عبد جميل صالح1862191422181002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبيامال نايف صالح محمود1863191422181003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554انثىادبيداليا عبد اللطيف نايف كردي1864191422181004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535انثىادبيراحيل احمد صبار عبد العليم1865191422181005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار525انثىادبيرنا جسام محمد محمود1866191422181006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465انثىادبيضحى سعود مخلف عبد هللا1867191422181011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار501انثىادبيقبس احمد صبار عبد العليم1868191422181013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568انثىادبيمدين خضير احمد ابراهيم1869191422181014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار566انثىادبيميالد صالح رجاء صالح1870191422181016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471انثىادبيسرور مكي رشيد مجبل1871191422182015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507انثىادبيمريم عبد موسى حمادي1872191422182026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة478انثىادبيهاله ناجي عبد هللا مخيلف1873191422182036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار560انثىادبيبدور ابراهيم شرتوح شرقي1874191422183003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار543انثىادبيسجى احمد محمد دردوح1875191422183010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار521انثىادبيسلوى فليح عفريت حمد1876191422183013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار453انثىادبيشهد حميد جاسم محمد1877191422183016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536انثىادبيمالذ توفيق فزع حميد1878191422183022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464انثىادبينور مؤيد روضان حسين1879191422183023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449انثىادبيوفاء عيفان دخيل منفي1880191422183024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار539انثىادبيايات مخلف بداع علي1881191422185001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبيبشائر دفيك شريمص حمادي1882191422185002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار501انثىادبيجيهان عبد الرحمن محمد صالح1883191422185003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار479انثىادبيجيهان كناص عبود حمادي1884191422185004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار522انثىادبيرؤى محمد علي عرموط1885191422185005

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425انثىادبيريام علي ذبان عواد1886191422185006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار441انثىادبيساره حميد جدي طنوش1887191422185007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534انثىادبيساره شاكر حمود ثالج1888191422185008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار490انثىادبيصابرين عبد هللا جزاع ياسين1889191422185010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503انثىادبيعائشه احمد اخضير مناجد1890191422185011
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار513انثىادبيعبير محمود عاصي مطر1891191422185013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار578انثىادبيعذراء حميد عبيد جاسم1892191422185014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510انثىادبيوئام ابراهيم مطر اسود1893191422185020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار527انثىادبيوسناء احمد رجب عبد1894191422185021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار531انثىادبييسرى محمد داود سليمان1895191422185022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542انثىادبيامل جمعه محمد زيد1896191422186001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559انثىادبيايات علي احمد شرقي1897191422186003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534انثىادبيايات محمد تركي عفتان1898191422186004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار558انثىادبيبراء احمد خلف محمد1899191422186005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار518انثىادبيرؤى علي عساف نوديس1900191422186006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار477انثىادبيريام عادل محمد جاسم1901191422186007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار535انثىادبيريم عبد الرحمن مطر مفرج1902191422186008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار566انثىادبيزينب ياسين سليمان مخلف1903191422186009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار526انثىادبيسيناء مخلف عبيد احمد1904191422186010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار511انثىادبيشذى فوزي هليل فياض1905191422186011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار599انثىادبيعائشة اسماعيل خليل ابراهيم1906191422186013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار529انثىادبيندى جميل عبد هللا ناصر1907191422186018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار474انثىادبينور علوان مشعان كردي1908191422186020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار492انثىادبياسراء ابراهيم يوسف احمد1909191422187002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار523انثىادبيرند علي شهاب حمد1910191422187010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار509انثىادبيصفا وليد فليح حسن1911191422187012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502انثىادبيمها عبد الوهاب حميد مجيد1912191422187013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار498انثىادبينبأ خالد حمد سليمان1913191422187014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546انثىادبينبأ ليث حميد ابراهيم1914191422187015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534انثىادبينور حامد مخلف شرموط1915191422187016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة484انثىادبياسراء محمد فيصل غدير1916191422188001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469انثىادبياالء قاسم احمد محمد1917191422188008

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار472انثىادبيامنه مجهد غريب فياض1918191422188010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419انثىادبيزينه محمد علي عبد1919191422188044

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار425انثىادبيسؤدد زيد خليفه شحاذ1920191422188045
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى408انثىادبيسارية سعدي عبد الكريم فرج1921191422188048

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538انثىادبيسلوى حماد خليفة حمد1922191422188051

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار478انثىادبيفيروز سعدون عيفان احمد1923191422188066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535انثىادبيهبة عبد عباس عبود1924191422188094

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457انثىادبيهدى خلف عبيس ظاهر1925191422188095

كلية االداب/جامعة االنبار430انثىادبياوراس عقيل خضير هالل1926191422191007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار512انثىادبيسرى صبار سرحان بشير1927191422191020

كلية االداب/جامعة االنبار439انثىادبيسمية اسماعيل احمد حمادي1928191422191022

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار471انثىادبيايه عبد رشيد مجبل1929191422192008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىادبيصبا محسن علي سرحان1930191422192019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار459انثىادبيفضاء محمد عالوي عفتان1931191422192022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499انثىادبياثير صالح حسن عبد1932191422193001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار522انثىادبيسارة سعدون عبيد جاسم1933191422193044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار484انثىادبيضحى عادل ابراهيم حسين1934191422193059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار447انثىادبيميعاد ابراهيم جسام فزع1935191422193072

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار537انثىادبينور حيدر عبيد محمود1936191422193075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار521انثىادبيهاجر حميد جهاد دليمي1937191422193077

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار469انثىادبيهدى احمد سعود علي1938191422193084

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461انثىادبيأسماء موفق صالح عبد القادر1939191422194002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار574انثىادبيآالء محمد فريح صباح1940191422194005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار569انثىادبيآمنة صباح عبد هللا محمد1941191422194006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار512انثىادبيآية حامد عالوي حمدي1942191422194007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543انثىادبيجنان عباس حميد عجيل1943191422194012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار464انثىادبيحنان عجاب هادي فهد1944191422194013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار548انثىادبيحنين مهند مسعود احمد1945191422194015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار569انثىادبيخديجة فالح عبد هللا محمد1946191422194016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار584انثىادبيدعاء خميس خلف جاسم1947191422194017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار547انثىادبيرانية عبد الرزاق عالوي جدعان1948191422194019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة499انثىادبيزينب صبار عبد هللا صليبي1949191422194027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار454انثىادبيزينب ياس طه محمد توفيق1950191422194029
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535انثىادبيسارة عبد المجيد تركي محمود1951191422194030

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى391انثىادبيسهى حسن علي محمد1952191422194033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار591انثىادبيشفاء ماجد عباس جواد1953191422194034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار564انثىادبيشهد سالم عبيد جياد1954191422194035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار576انثىادبيكوثر محمد فريح صباح1955191422194037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار543انثىادبيمروة محمد عضيب احمد1956191422194040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554انثىادبينسرين ياسين خضير فاضل1957191422194044

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار569انثىادبيهاجر حاتم ابراهيم حمد1958191422194045

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537انثىادبيامنة اسماعيل داود رشيد1959191422195003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار451انثىادبيخالده ثابت جمعة محمد1960191422196010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى386انثىادبيهند هيثم رسمي منصور1961191422196055

حديثة/كلية التربية االساسية/جامعة االنبار463انثىادبيساره علي محمد سليمان1962191422199023

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى417انثىادبيرنده سعد شاكر عبيد1963191422200009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار519انثىادبياسراء صبار حمادي حسين1964191422202001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار508انثىادبيبنان زياد فيصل محمد1965191422202004

كلية االداب/جامعة االنبار510انثىادبيدعاء عواد ضاحي خلف1966191422202007

كلية االداب/جامعة االنبار510انثىادبيدموع عواد ضاحي خلف1967191422202008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499انثىادبيرجاء يوسف خليفه عرسان1968191422202010

كلية االداب/جامعة االنبار528انثىادبيرسل خلف خلوي سرور1969191422202011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493انثىادبيزينب توفيق علي مخلف1970191422202014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار518انثىادبيساره رائد غزاي مخلف1971191422202015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار588انثىادبيسرى سالم حماد موسى1972191422202018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497انثىادبيايالف حميد هويدي مناجد1973191422203002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491انثىادبيزينب علي جاسم حمادي1974191422203003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491انثىادبيآمال احمد خلف صالح1975191422204001

كلية االداب/جامعة االنبار477انثىادبيآيات اكرم شهاب احمد1976191422204002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514انثىادبيآيات خميس عساف عبود1977191422204003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500انثىادبيانسام خالد احمد عنفوص1978191422204008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار573انثىادبيدنيا محمود بردان علي1979191422204012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار577انثىادبيساره عبد حمادي ضاحي1980191422204018
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار558انثىادبيسميه محمد ثميل كحيص1981191422204021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار536انثىادبيسهاد حميد ضاحي حمد1982191422204023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار531انثىادبيسهاد صالح حامد حسين1983191422204024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470انثىادبيسهى صالح خليفه حمود1984191422204026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458انثىادبيصفا خميس عساف عبود1985191422204030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار528انثىادبيمنتهى حمد عبد عيسى1986191422204035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار559انثىادبيميساء محسن عبد عبد هللا1987191422204036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار544انثىادبيهبه حميد عباس جاسم1988191422204041

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542انثىادبيامنه ذياب سرحان ضاحي1989191422205004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة505انثىادبيايات خالد جواد فرحان1990191422205005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة492انثىادبيحنين خالد جواد فرحان1991191422205007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار588انثىادبيبراء حامد عباس عبيد1992191422206003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460انثىادبيرقية منذر محمد عبد هللا1993191422206004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار532انثىادبيريام جمال يوسف عبيد1994191422206005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522انثىادبيريام عارف حجالن ساير1995191422206006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار514انثىادبيريام محمد عبد هللا عويد1996191422206007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554انثىادبيساره حامد علوان خلف1997191422206009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار551انثىادبينور عبد الكريم رمل حسين1998191422206024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار580انثىادبيهديل نزار خلف رشيد1999191422206026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار575انثىادبيهند جمال يوسف عبيد2000191422206027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىادبيوجناء صالح محمد طرفة2001191422206028

العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار476انثىادبيأيه أحمد حمدي مجيد2002191422208002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار504انثىادبيجنان لطيف جاسم محمد2003191422208007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491انثىادبيرسل احمد جميل جبير2004191422208010

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار536انثىادبيلبنى خالد عطا هللا دحام2005191422208016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار529انثىادبينور الهدى سعود مشرف جاسم2006191422208018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار500انثىادبينور سامي طلك خلف2007191422208019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527انثىادبياسيا سعد كامل محمد رسول2008191422213001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار578انثىادبيايمان ياسر علي حمدان2009191422213004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار576انثىادبيتقى عبد القادر يوسف محمد2010191422213005
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار559انثىادبيسارة كمال جبير مرشد2011191422213009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار561انثىادبيسرى محمد صالح شنشول2012191422213010

كلية االداب/جامعة االنبار434انثىادبيتغريد عبد هللا احمد محسن2013191422215004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار575انثىادبيأسراء فاضل محمد عبد هللا2014191422217001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار526انثىادبيابرار صالح خليل ابراهيم2015191422217003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار485انثىادبياسرار عبد عفات شرقي2016191422217004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار499انثىادبياسماء محمد سلطان فرحان2017191422217006

كلية االداب/جامعة االنبار451انثىادبيامل عبد الجبار محمد مطلب2018191422217009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار527انثىادبيايناس خليل خلف عواد2019191422217010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506انثىادبيايناس هالل هجيج عليوي2020191422217011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة522انثىادبيبشائر مصلح محمود عبود2021191422217012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار516انثىادبيحال فيصل ابراهيم اذويب2022191422217013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500انثىادبيدنيا عيد خلف عبيد2023191422217017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار520انثىادبيرحاب فزع عبيد مصلح2024191422217019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار548انثىادبيرواء الحج جاسم فهد2025191422217022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة547انثىادبيريام يوسف ابراهيم اذويب2026191422217023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515انثىادبيسالي محمد حمد سليمان2027191422217024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار559انثىادبيسرى عبد الرحمن هالل رشيد2028191422217025

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493انثىادبيشهباء حمود مخلف فياض2029191422217027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىادبيضحى خليل ابراهيم بديوي2030191422217029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار571انثىادبيغفران ناصر محمد سلمان2031191422217030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار517انثىادبيمآسي عبد عفات شرقي2032191422217032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475انثىادبيمنتهى نجيب احمد خليفه2033191422217033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار548انثىادبيموج عبد الرحمن خلف صالح2034191422217034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار545انثىادبينسرين سعد عبد هللا مطلب2035191422217035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار508انثىادبيهاجر حاتم فرحان سليمان2036191422217036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457انثىادبيهند عبد الخالق صبار عوض2037191422217039

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار481انثىادبيوسن محمد جاسم محمد2038191422217042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480انثىادبياسراء لطيف محمود احمد2039191422219001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار457انثىادبيبراء حازم محمد نجم2040191422219003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار538انثىادبيبراء فوزي هاشم جواد2041191422219004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار500انثىادبيحنين رياض جواد كاظم2042191422219005

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار505انثىادبيرؤى قاسم حسين علي2043191422219007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456انثىادبيسحر عبد هللا مجيد مصطفى2044191422219014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار468انثىادبيسمر محمد مطلك ظاهر2045191422219015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار613انثىادبيشيرين حمد عفتان شالل2046191422219016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار475انثىادبيعبير وليد حميد نجم2047191422219019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار466انثىادبيهند رياض عيسى ابراهيم2048191422219028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار519انثىادبييقين ثائر خلف عبيد2049191422219029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار488انثىادبيساره محمد عواد عالوي2050191422222004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار535انثىادبيعلياء حسين علي محمد2051191422222006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار526انثىادبيفاطمة محمود مخلف حمد2052191422222007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480انثىادبياريج قدوري جاسم سرحان2053191422226001

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار428انثىادبيايات محمد عجمي علي2054191422228003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493انثىادبيهبه عيفان عجمي علي2055191422228018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة513انثىادبيبيداء منعم نايف حسن2056191422229012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار455انثىادبيرواء مشعل مجباس مشعل2057191422229023

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار463انثىادبيساره سعد محمد رشيد2058191422229059

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467انثىادبيرفل محمد عبد حسين2059191422234006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار497انثىادبيزينب نايف صياح حمد2060191422235011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار480انثىادبيشهد محمد عبد احمد2061191422235017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار471انثىادبيعبير عبد الجبار سردي حماد2062191422235018

كلية االداب/جامعة االنبار446انثىادبينهى جمعه محمد عالوي2063191422235023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار524انثىادبيصفا محمد عبد الباقي عواد2064191422235028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار510انثىادبياميمه حامد خليل ابراهيم2065191422237001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار564انثىادبيسجى محمد عوده علي2066191422237006

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار431انثىادبيبشرى وسمي متعب بديوي2067191422238004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473انثىادبيرسل هادي محمد عرموط2068191422238005

كلية االداب/جامعة االنبار460انثىادبيدالل عطا هللا رشيد مصلح2069191422239008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار499انثىادبيآمنه اسماعيل ابراهيم عذاب2070191422240001
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار472انثىادبيتماره محمود جمعه زيدان2071191422240002

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىادبيحنان حسام علي خلف2072191422240004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار507انثىادبيساره ناظم عبد محمد2073191422240010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار521انثىادبيعذراء جمعه سمير حشاش2074191422240014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبينور طالب محمد علي2075191422240016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار545انثىادبياسراء كافي حمود شرقي2076191422241001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار537انثىادبيبشائر كريم فرحان شرقي2077191422241004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار546انثىادبيزينب باهي فريح جرب2078191422241008

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500انثىادبينوره عادل خلف مرار2079191422241016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة509انثىادبيهاله طارق عمير عبد2080191422241017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار534انثىادبيهدى مجيد علي حسن2081191422241019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار540انثىادبيهديل كامل صالح جاسم2082191422241020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار488انثىادبيشهد اسماعيل عيد سالم2083191422242005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار568انثىادبيضحى مخيبر احمد سالم2084191422242006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار557انثىادبيعلياء حامد رشيد حمود2085191422242007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار445انثىادبيضيف عبيد محمود حمد2086191422245010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار502انثىادبيديانا مولود عبد الحميد علي2087191422246011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار492انثىادبيسارة عبد الرحمن فياض صالح2088191422246020

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبيميالد مولود عبد الحميد علي2089191422246028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار495انثىادبيندى صباح محمد مخلف2090191422246031

كلية االداب/جامعة االنبار433انثىادبينور صباح محمد مخلف2091191422246035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار547انثىادبيابتهال خالد حماد محمد2092191422248001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار487انثىادبيرفاء صدام حسين عبد2093191422248007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار465انثىادبيرويده وليد خالد علي2094191422248008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار533انثىادبيسمر حازم روكان احمد2095191422248010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار546انثىادبيلمى سعد خلف احمد2096191422248014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491انثىادبينور طالب صكر صالح2097191422248015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبينيران علي حماد فرحان2098191422248016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار515انثىادبيشيماء صالح فليح شرقي2099191422273005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار461انثىادبيصابرين عامر محمد ساجر2100191422273006
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار458انثىادبيمنتهى علي ابراهيم صالح2101191422273009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار528انثىادبينبأ وليد جاسم ويس2102191422275006

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى406انثىادبيآالء عبد محمد زيدان2103191422289001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة494انثىادبيالرا كمال محمد عبد2104191422289004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار524انثىادبيشروق خميس عايد كسار2105191422301003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار442انثىادبيآن قصي رشيد ابراهيم2106191422369001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار506انثىادبياحالم عبد الجبار عبد الحميد عبد هللا2107191422369005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار542انثىادبيسحر طارق عبد الكريم غائب2108191422369067

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار522انثىادبياسراء عبد الحميد عبد شهاب2109191422370004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار500انثىادبيبشائر اسماعيل عبيد شيحان2110191422370024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار511انثىادبيدعاء ابراهيم علي هللا جوير2111191422370029

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450انثىادبيزهراء عماد عبود صالح2112191422370036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار518انثىادبيشروق ناجي عبد هللا عليوي2113191422370047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار599انثىادبيضحى محمد عبد هللا علي2114191422370055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار450انثىادبيفاتن محمد علي صبر2115191422370057

كلية االداب/جامعة االنبار438انثىادبيهبة جاسم محمد شيحان2116191422370082

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط432ذكرعلميعالء صدقي محمد باقر عبد الكريم2117201411002051

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى421ذكرعلميمحمد طامي علي خليل2118201411003059

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية439ذكرعلمياركان فالح حسن زينل2119201411008011

كلية العلوم/جامعة كركوك588ذكرعلميمصطفى ياسين محمد رديني2120201411014020

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك503ذكرعلميحمد عجل محمد عكله2121201411019031

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك508ذكرعلميقذافي نجم عبد هللا محمد2122201411019081

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية452ذكرعلميقيس علي طه عاشور2123201411019082

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء518ذكرعلميباسم عبد هللا حمد جراد2124201411020025

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية471ذكرعلميسعد ابراهيم سعد علي2125201411020065

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك478ذكرعلميعبد الملك احمد علي محمد2126201411020090

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك486ذكرعلميوائل احمد عبد عالوي2127201411024018

النجف/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط394ذكرعلميياسر علي اصغر خليل جعفر2128201411031045

الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط430ذكرعلميمحمد عاشور اسماعيل حسن2129201411046015

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك519ذكرعلميإسماعيل احمد علي عباس2130201411211002

79 من 71صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2014-2013قبول الطلبة خريجي السنة  السابقة 

2016-2015وقدموا في السنة الدراسية 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك489ذكرعلميسعد محمد حسين صالح2131201411211010

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك507ذكرعلميمهند عذاب محمود صالح2132201411211026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك580ذكرعلميرياض طه حمزه شهاب2133201411214016

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك479ذكرعلميمحمد احمد عبد هللا حواش2134201411253038

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك508ذكرعلمياحمد نجم الدين سمين احمد2135201411256007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى386ذكرعلميحمزة مهدي حسين كاظم2136201411256021

كلية الزراعة/جامعة كركوك498ذكرعلميغانم طه حمزة شهاب2137201411261019

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية514ذكرعلمينجاح رزاق حسن مرعي2138201411261028

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية416ذكرعلميبلين صالح طاهر فارس2139201411302028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك533ذكرعلميهاوكار كمال جالل مصطفى2140201411302089

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى396ذكرعلميبالل نوري سليمان محمد2141201411304038

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط506ذكرعلمياسامه عدنان عبد الرزاق عباس2142201411399008

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط381انثىعلميهيام طاهر شكور محمود2143201412124049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية454انثىعلميفاطمة فرحان خليل جابر2144201412134082

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية446انثىعلميفاطمه كمال عثمان احمد2145201412140055

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط401انثىعلميشادان طارق توفيق قره ني2146201412143026

كركوك/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية435انثىعلميسراب سمير عايد مطر2147201412282039

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402انثىعلميكانياو ولي علي سليمان2148201412282056

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى373ذكرادبياحمد بكر شكور شاكر2149201421006001

الصويرة/كلية االعالم/جامعة واسط456ذكرادبيصباح علي ثامر عبود2150201421007016

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك502ذكرادبياثير حسن طامي خطاب2151201421036002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك503ذكرادبيثامر ابراهيم حسين محمد2152201421036012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية473ذكرادبيرزكار عمر رحمان سليمان2153201421044016

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية462ذكرادبيمحمد عجل محمد عكله2154201421251094

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية401انثىادبيندى فاضل عز الدين سلمان2155201422113036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى373انثىادبيكشبين يشار اصغر محمود2156201422136037

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية460انثىادبيهزان حمد عبد السالم بهاء الدين2157201422149068

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية416انثىادبياالء اسماعيل محمود صديق2158201422281009

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية416انثىادبيبوكان احمد حسين علي2159201422281013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية419انثىادبيايجان اميد محمود محمد2160201422282009
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية399انثىادبيجوانه عبد اللطيف شريف رشيد2161201422331011

كلية التربية االساسية/جامعة ديالى491ذكرعلميميثاق احمد صالح احمد2162211411001125

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى431ذكرعلميازهر عباس احمد شهاب2163211411009027

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى397ذكرعلميياسر ناظم محمد محمد امين2164211411011213

هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنلوجية627ذكرعلميمصطفى حازم ابراهيم خليل2165211411020072

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى441ذكرعلميسيف مصطاف احمد كاظم2166211411022040

كلية التربية االساسية/جامعة ديالى477ذكرعلميصهيب ثاني عبد هللا حايف2167211411022045

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى443ذكرعلميعالء شكر عبد هللا عليوي2168211411022054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى490ذكرعلميسالم مكرم جالل جبار2169211411033039

كلية التربية االساسية/جامعة ديالى468ذكرعلميمشتاق خضير فرحان خلف2170211411064031

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى433ذكرعلميمهند خلف زيدان خلف2171211411084014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى457ذكرعلميمعد عدنان خليفه محمد2172211411217018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى495انثىعلميديانا نوزاد عبد الحسين ملك2173211412092032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية456انثىعلميهدى علي رحيم مصطفى2174211412093139

كلية التمريض/جامعة بغداد643انثىعلميرحاب رشيد كريم سليم2175211412123009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى416ذكرادبياحمد خليل ابراهيم احمد2176211421001001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى395ذكرادبيمصطفى ابراهيم سالم ياس2177211421003051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى431ذكرادبيحميد طه جواد كاظم2178211421007021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى437ذكرادبيسعد عادل شرف غالي2179211421007026

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية374ذكرادبيحسام شهاب احمد جمعه2180211421014014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية430ذكرادبيصالح سالم محمد مراد2181211421022021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى395ذكرادبيمحمد احمد حسين طعمة2182211421024027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى429ذكرادبيكرم حسن حسين كاظم2183211421025034

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية408ذكرادبيمأمون عبد الوهاب حسين فاضل2184211421025035

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى395ذكرادبيخالد محمد ابراهيم مهدي2185211421039016

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى432ذكرادبيسالم كريم محمد عواد2186211421043018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية402ذكرادبيطه خضير منصور سعيد2187211421043021

كلية االعالم/الجامعة العراقية455ذكرادبيعباس حمد عواد درويش2188211421043023

كلية االعالم/الجامعة العراقية452ذكرادبيعمر عبد هللا علي حمد2189211421043043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى443ذكرادبييوسف يعقوب يوسف عبد هللا2190211421043069
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى440ذكرادبيمجبل خضير فرحان خلف2191211421064015

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية394ذكرادبيفيصل حكمت احمد ابراهيم2192211421074104

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى432ذكرادبيسليمان علي حسين علي2193211421076037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى384ذكرادبيمصطفى محمد عباس آغي2194211421076114

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية418ذكرادبيهاوار علي حسين سعيد2195211421076120

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى407ذكرادبيعلي حربي ابراهيم احمد2196211421081029

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى428ذكرادبيسهيل نجم عبد عيد2197211421083014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382ذكرادبياحمد اسماعيل عبد حسن2198211421227001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى374ذكرادبيحمزة كريم اسماعيل عجاج2199211421227012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية407ذكرادبياحمد عيدان اسماعيل موسى2200211421245002

كلية االعالم/الجامعة العراقية462ذكرادبيعمر صالح خليل اسماعيل2201211421245017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى404ذكرادبيقدامة ياس خضير عباس2202211421272128

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى414ذكرادبياحمد محمد احمد علي2203211421278020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى430ذكرادبيحامد محمد فرحان خلف2204211421278039

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى438ذكرادبيقيس عبد هللا خلف صالح2205211421278111

كلية التربية االساسية/جامعة ديالى474ذكرادبيمشتاق احمد صالح احمد2206211421278132

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى432ذكرادبيمحمد طارق حميد محمود2207211421281018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى378انثىادبيمروه قاسم جاسم صبري2208211422092059

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى430انثىادبياسراء فاضل خضير لفته2209211422093008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516انثىادبيرسل كريم ابراهيم سلمان2210211422093043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى515انثىادبيرغد ابراهيم داود حميد2211211422093045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى483انثىادبيهناء ناصر جليل ابراهيم2212211422093135

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418انثىادبيحنين عاصي علي جمشير2213211422096004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى514انثىادبيسركول رمضان كريم محمد2214211422109027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531انثىادبينور غازي محمود شهاب2215211422123021

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية462انثىادبيهديل كامل عبد هللا اسماعيل2216211422142027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى418انثىادبيحنين محمود فالح محمود2217211422246003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية414انثىادبيتقى احمد حسين مهدي2218211422292009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط440ذكرعلميمحمد قاسم نعيم كاظم2219221411020132

ذي قار/الكلية التقنية/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية507ذكرعلميحيدر ناجي جهاد عطيه2220221411034040
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الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية423ذكرعلميتحسين علي محسن ظاهر2221221411043002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى435ذكرعلميهيثم ميس قنديل صيوان2222221411082042

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط441ذكرعلميتحسين علوان زغير صافي2223221411301010

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية401ذكرعلميمعتز رحيم خضير عبد هللا2224221411307155

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية500انثىعلميمثال يوسف فاخر ياسين2225221412100119

كلية االداب/جامعة ذي قار524انثىعلمينبأ فالح حسن اسماعيل2226221412110031

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382انثىعلميرواء طالب خالد كنين2227221412137006

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية428انثىعلميرسل عبد المهدي عويد جهيلي2228221412144009

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية489انثىعلميسرور حميد عابر حربي2229221412148011

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط424انثىعلمياريج عايد فليح راضي2230221412153003

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية584انثىعلميهدى عبد علي مازون طغيمث2231221412155082

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى503انثىعلميزهراء محمد جويد منيور2232221412158045

كلية الزراعة/جامعة سومر456انثىعلميهاجر عبد الرضا نصار سميح2233221412158085

كلية الزراعة/جامعة سومر473انثىعلميروان كريم عزيز جبار2234221412161033

السماوة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط416ذكرادبيعالء فاضل زويد خليف2235221421214017

كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط416ذكرادبيعلي جالل خثي عوده2236221421306085

القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط407ذكرادبيمحمد جاسم عبد الحسن يوسف2237221421306116

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى373انثىادبيموده شاكر لفته فرهود2238221422103046

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية406انثىادبيديار اسد حنون عيسى2239221422130023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية403انثىادبياسراء باسم صاحب حسن2240221422149006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى360انثىادبيسجا صبار ثجيل زاهي2241221422149053

كلية االداب/جامعة ذي قار450انثىادبيزينه حسين دحام عوده2242221422321027

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية397انثىادبيرؤى رحيم عطية وايد2243221422322004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط388ذكرعلميعلي طالب محمد يسار2244231411022024

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء487ذكرعلميعبد هللا عبد االمير سرحان حسون2245231411038027

بابل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط423ذكرعلميبشار فاضل عباس كاظم2246231411040015

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء521ذكرعلميعلي حميد علوان حسن2247231411042077

بابل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط441ذكرعلميعبد هللا مهدي صالح حمد2248231411056072

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى623ذكرعلميماجد حميد عبد فيحان2249231411056104

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى447ذكرعلميايسر عبد الجبار حمادي اسكندر2250231411251063
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كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء515ذكرعلميمحمد مهدي صالح حمد2251231411251304

كلية التربية االساسية/جامعة بابل516انثىعلميرانيه حامد عوده كاظم2252231412122012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية515انثىعلميايات حسين حمد حسين2253231412131005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية513انثىعلميخلوده خضير ميزر جياد2254231412131011

النجف/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط387ذكرادبيعلي محمد احمد عبد2255231421003065

بابل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط438ذكرادبيعلي اسماعيل جواد ابراهيم2256231421016036

كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط414ذكرادبيحسين علي جدعان الوي2257231421022011

القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط397ذكرادبيحسين سعيد يوسف مزهر2258231421055016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى414ذكرادبياحمد طالب علي عبد2259231421056003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الشمالية412ذكرادبياسعد حسين حمد حسين2260231421056006

المسيب/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط421ذكرادبيبهاء صاحب هالل صدام2261231421060012

المسيب/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط437ذكرادبيصالح حسن عباس جاسم2262231421171011

المسيب/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط440ذكرادبيعباس احمد دحل جاسم2263231421171012

كلية اللغات/جامعة بغداد463ذكرادبيمصطفى هادي ناصر حسين2264231421171018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى402ذكرادبيعلي باسم حامد جواد2265231421178017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى387ذكرادبيمحمد ناجي عواد فندي2266231421178025

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى400ذكرادبيعدنان قحطان عبد ابراهيم2267231421190012

بابل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط435ذكرادبيعلي حسن عبد علي2268231421199012

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط396ذكرادبيزيد جواد جاسم جواد2269231421251097

كلية االعالم/الجامعة العراقية458ذكرادبيعبد المجيد سلطان كردي طالل2270231421259024

الكوفة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط406انثىادبيهاجر سعيد حسن عبود2271231422109107

كلية التربية االساسية/جامعة بابل464انثىادبيهديل محمد اسماعيل زيدان2272231422114064

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط395انثىادبيبدور عبد الحسين انصيف جاسم2273231422117019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى378انثىادبيميساء كريم صالح دخان2274231422126039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية509ذكرعلميمرتضى عدنان صياح جودة2275241411014052

كلية العلوم/جامعة الكوفة557ذكرعلميمحمد ستار جبار جاسم2276241411015113

القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط413ذكرادبيحيدر عزيز جاسم حسين2277241421002035

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى358ذكرادبيعدي عبد الحسين داخل سلمان2278241421002052

القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط408ذكرادبيحيدر عادل توفيق محمد2279241421003023

كلية القانون/جامعة كربالء503ذكرادبيزيد النار حازم عبد حمزه2280241421030018
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القادسية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط400انثىادبيساره صادق عبد الساده سدخان2281241422094030

كلية التربية/جامعة القادسية564انثىادبينوره صباح عيسى حسين2282241422122064

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط415ذكرعلميعلي محمد فوزي عوده2283251411001275

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية في المنطقة الجنوبية629ذكرعلميزيد محمد عبد زيد طراد2284251411007152

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط494ذكرعلميحمزة حيدر سعيد ذياب2285251411014076

الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط451ذكرعلمييعقوب عبد الساده عبد مجهول2286251411116202

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى399ذكرعلميمحمد كاظم حمود عبد الحسن2287251411156021

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط410انثىعلميرحاب عبد العالي خضير عبيس2288251412059178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة500انثىعلميسكينه عبد هللا محمد جاسم2289251412059305

كلية العلوم/جامعة القادسية548انثىعلميزهراء احمد عبد الزهره جاسم2290251412062176

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط429انثىعلمياسراء عامر صالح عبادة2291251412070011

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط468انثىعلميزهراء عباس عبد الزهرة علي2292251412070119

النجف/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط384انثىعلميصفين عالء خلف صالح2293251412082066

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط470انثىعلميزهره فاضل كامل مهدي2294251412083115

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط416انثىعلميصفا حسين رديف خليل2295251412083156

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط412انثىعلميحوراء مردان حمودي عبد الحسين2296251412170054

كلية الزراعة/جامعة الكوفة458انثىعلميرؤى شياع فرهود حسين2297251412170065

النجف/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط388ذكرادبيايوب جمال عبد زيد برهان2298251421012058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى369ذكرادبيعباس ضياء فالح عبد الحمزه2299251421017029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة442ذكرادبياحمد جابر غازي عبد الرضا2300251421025002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى371ذكرادبيعلي فيصل كريم حسين2301251421025116

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط396ذكرادبيمازن احمد نعمه حسن2302251421025138

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى370انثىادبيرفاه احمد سرحان نعمه2303251422002026

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط409انثىادبيبنين محمد عبيد حمادي2304251422056052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة490انثىادبيزهراء حسين خضير محمد2305251422056107

كلية االداب/جامعة الكوفة421انثىادبيزهراء عبد االمير صالل خطار2306251422056113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة423انثىادبيفرقان علي حميد حسن2307251422080284

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط412انثىادبينبأ رياض عبد االمير عبد2308251422080321

كلية العلوم/جامعة واسط555ذكرعلميفالح حسن كريم جالب2309261411002096

كلية الزراعة/جامعة واسط461ذكرعلميكاظم هاني كاظم أبراهيم2310261411002098
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الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى419ذكرعلمياسعد حسين خضير سعد2311261411010025

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى401ذكرعلميسيف ناهي كاظم كايم2312261411026009

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط468ذكرعلميحسام ناظم عبيد لفته2313261411037006

كلية التربية/جامعة واسط644انثىعلميورود عباس عبيد فرهود2314261412250072

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421ذكرادبيزياد خلف نجم عبد هللا2315261421013069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى398ذكرادبيعالء عباس بطوش جبار2316261421030013

كلية التربية/جامعة واسط440ذكرادبيأحمد أبراهيم محمود عرسان2317261421034001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى415ذكرادبيعباس خيري حسين كاظم2318261421037010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى369ذكرادبيمحمد رشيد كزار شناوة2319261421037019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى384ذكرادبيراسم خلف عسكر كاظم2320261421047061

كلية العلوم/جامعة كربالء581ذكرعلمياحسان تحسين علي جعفر2321271411001005

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى387ذكرعلمياحمد محمد حميد جواد2322271411015017

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط440ذكرعلميسجاد عواد مهدي مغير2323271411020030

القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط377ذكرعلميأحمد جابر عبد الكاظم راضي2324271411024002

كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط410ذكرعلميحيدر ذياب عوده وادي2325271411024044

كلية السياحة وادارة الفنادق/الجامعة المستنصرية475ذكرعلميكميل هادي غالب محمد2326271411026025

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط436ذكرعلمينسيم حسن شهيد عبود2327271411037025

بغداد/معهد اعداد المدربين/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى370ذكرعلمياحمد نوري عبد منصور2328271411151010

كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط428انثىعلميفاطمه عقيل منعم عمران2329271412045085

كلية الزراعة/جامعة كربالء472انثىعلميعبير أحمد كاظم عطية2330271412046041

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى393انثىعلميطيف فيصل عبد االمير علي2331271412160066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء507ذكرادبيغسان عباس سلمان عوده2332271421003043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى372ذكرادبيمنتظر حسين جعفر ظاهر2333271421150122

كربالء/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط427انثىادبيشهد صبيح خضير كاظم2334271422055048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء521انثىادبيفاتن طارق جبر ناصر2335271422058062

النجف/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط396انثىادبيشذى علي شاكر محمد علي2336271422078019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى472ذكرعلميهيثم كريم خريبط عبد هللا2337291411005148

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط395ذكرعلميحمزه كاظم حمود رديني2338291411007148

كلية القانون/جامعة المثنى525ذكرادبيسجاد عادل صالح ناصر2339291421001081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى382ذكرادبياحمد كامل منصور حسين2340291421004008
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الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى373ذكرادبيسجاد جبار ياسر حسين2341291421100036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى383ذكرادبيقيس كاظم زغير فتات2342291421151154

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية في المنطقة الوسطى369انثىادبيدعاء حمدي عبد صالح2343291422050020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى458انثىادبيزهراء كاظم صكبان شنان2344291422057055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى438انثىادبيحوراء سعيد سعران مزهر2345291422069006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449انثىادبيحنان ستار خضير نعمة2346291422160006

السماوة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية في منطقة الفرات االوسط412انثىادبيحنان عدي عبد اللطيف محمد2347291422160007
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