
2016-2015 الدراسي للعام المعلمين قناة على المقبولين أسماء

القسمالكليةالجامعةالخدمة سنواتالمعدلاالختصاصالميالد تاريخالجنسالطالب أسمت

التاريخالطارمية/  التربيةالعراقية الجامعة77,37اجتماعيات10-09-1986ذكرجاسم مسجد سلطان صالح1

التاريخالطارمية/  التربيةالعراقية الجامعة75,274اجتماعيات05-12-1982ذكرعاشق شاوي مغامس علي2

التاريخالتربيةالمستنصرية الجامعة91,888اجتماعيات11-07-1980انثىجبير علوان سالم شيماء3

التاريخالتربيةالمستنصرية الجامعة83,7897اجتماعيات15-01-1986ذكرحمود عليان رسن علي4

الجغرافيةالتربيةالمستنصرية الجامعة76,610اجتماعيات02-01-1975انثىشمخي محيسن زويد انتصار5

الجغرافيةالتربيةالمستنصرية الجامعة892اجتماعيات27-11-1988ذكرحسن عطية ابراهيم بسام6

التاريخاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة848اجتماعيات26-03-1986انثىكاظم الحسين عبد رعد دنيا7

التاريخاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة73,18اجتماعيات29-03-1983ذكرخلف احمد فاضل قصي8

الجغرافيةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة80,23810اجتماعيات25-04-1980ذكرخلف ياسين جاسم باسم9

الجغرافيةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة828اجتماعيات03-08-1985انثىحسون عبيد الجبار عبد هبة10

الجغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة96,52اجتماعيات16-01-1991انثىزويد الحسين عبد محمد اسراء11

الجغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة78,19اجتماعيات18-09-1985انثىحريجه سعدون عباس صابرين12

التاريخالتربيةالقادسية جامعة827اجتماعيات17-12-1981ذكرسلمان شواح جفات عادل13

التاريخالتربيةالقادسية جامعة80,603اجتماعيات07-04-1986ذكررسن محمد ناظم وسام14

التاريخاالساسية التربيةالمثنى جامعة73,510اجتماعيات31-08-1979ذكرمعتوك عبيد الصاحب عبد رزاق15

الجغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة73,34اجتماعيات21-11-1988انثىفنيدي حسين جليل بشرى16

التاريخاالساسية التربيةبابل جامعة79,43اجتماعيات19-07-1989ذكرنوح عبد شمران عدنان17

الجغرافيةاالساسية التربيةبابل جامعة92,43اجتماعيات05-04-1990ذكرخلف زويد عالوي امين18

التاريخ االنسانية للعلوم التربيةبابل جامعة92,64اجتماعيات27-06-1989ذكرمحمد الكريم عبد عزيز19

الجغرافية االنسانية للعلوم التربيةبابل جامعة93,42اجتماعيات20-01-1990ذكرجاسم عنين عباس ادريس20

التاريخاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة887اجتماعيات05-11-1975انثىكريم مراد الزهرة عبد زينب21

التاريخاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة923اجتماعيات12-10-1990انثىجبر ماهر علي سمر22

الجغرافيةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة76,310اجتماعيات14-01-1978ذكرحمود سلمان حنون ماجد23

الجغرافيةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة83,72اجتماعيات17-03-1987ذكرخلف حسن كامل ياسر24

التاريخ الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة88,47اجتماعيات12-01-1986انثىاحمد علي رعد رغده25

التاريخ الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة75,4547اجتماعيات25-02-1985انثىالجبار عبد صباح ورده26

الجغرافية الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة7810اجتماعيات10-01-1977انثىالرحمن عبد الحميد عبد الجبار عبد سوسن27

التاريخاالنسانية للعلوم التربيةتكريت جامعة864اجتماعيات07-06-1978انثىعمر هالل محمد يسرى28

التاريخاالساسية التربيةديالى جامعة93,443اجتماعيات25-06-1985ذكركريم فاضل عاصي عمر29

الجغرافية االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة73,33اجتماعيات14-01-1983ذكرجسام جميل عزيز سرمد30

التاريخاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة85,12اجتماعيات06-01-1988ذكرالحسن عبد جوالن محسن مرتضى31

التاريخاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة82,883اجتماعيات28-02-1989ذكرحسين صكبان جبار يعرب32

الجغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة87,13اجتماعيات28-08-1990ذكرهللا خير جابر علي اركان33

الجغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة83,93اجتماعيات12-12-1990ذكرجبر جبار عالء34

الجغرافيةالتربيةسامراء جامعة89,2510اجتماعيات05-10-1981انثىمحمود كامل مزاحم عروبة35

التاريخاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة87,86اجتماعيات07-09-1976ذكرشالل طراد حمدي محمد36

تطبيقية جغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة78,73اجتماعيات19-05-1989ذكرحسن عليوي مسلم حيدر37

تطبيقية جغرافيةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة86,68اجتماعيات02-08-1985انثىهادي كاظم الهادي عبد زهراء38

الجغرافيةالتربيةميسان جامعة75,34اجتماعيات01-01-1989ذكروالي ماجد علي39
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التاريخالتربيةواسط جامعة76,93اجتماعيات01-10-1989ذكرعباس كطوف هللا عبد حليم40

التاريخالتربيةواسط جامعة85,310اجتماعيات05-02-1984انثىسلمان دلفي صالح رباب41

الجغرافيةالتربيةواسط جامعة729اجتماعيات01-12-1979ذكرجاسم شبي عيدان حسين42

الجغرافيةالتربيةواسط جامعة83,0810اجتماعيات10-09-1980انثىمتعب لطيف عارف زينة43

التفسيراالسالمية العلومالعراقية الجامعة8210اإلسالمية التربية18-12-1978انثىرمضان طه محمد رنا44

الفقهاالسالمية العلومالعراقية الجامعة94,662اإلسالمية التربية01-01-1991ذكرمحمد عباس احمد فيضي45

الشريعةاالعظمية/  للبنات التربية العراقية الجامعة87,57اإلسالمية التربية23-12-1982انثىقاسم الرحمن عبد ابتسام46

وأصوله الفقهاالعظمية/  للبنات التربية العراقية الجامعة88,48اإلسالمية التربية14-07-1983انثىمحمد طه الخالق عبد هند47

االسالمية والتربية القران تدريس طرقالتربيةالمستنصرية الجامعة918اإلسالمية التربية24-11-1983انثىهللا جبرة اعريبي خلف زينب48

االسالمية والتربية القران تدريس طرقالتربيةالمستنصرية الجامعة9110اإلسالمية التربية19-08-1978انثىمحمود الجبار عبد ليفيار49

االسالمية التربيةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة90,9372اإلسالمية التربية27-02-1990انثىشندي حاجم سعدون زمن50

االسالمية التربيةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة90,57اإلسالمية التربية16-02-1982انثىغايب شمسي عصام ناغين51

االسالمية والتربية القران علوماالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة91,4162اإلسالمية التربية08-09-1990ذكرطاهر مالك علي صالح52

االسالمية والتربية القران علومالتربيةالقادسية جامعة90,22اإلسالمية التربية10-09-1979ذكرمحيسن جبار سامي53

االسالمية والتربية الكريم القرانالتربيةالكوفة جامعة94,663اإلسالمية التربية20-10-1989انثىمحمد هللا عبد مها54

االسالمية والتربية القراناالساسية التربيةالكوفة جامعة9510اإلسالمية التربية18-12-1975انثىالسادة عبد محيسن حامد بسان55

االسالمي والفكر العقيدةالفقهالكوفة جامعة88,154اإلسالمية التربية30-07-1988ذكركاظم وحيد حمزه امجد56

واصوله االسالمي الفقهالفقهالكوفة جامعة89,33اإلسالمية التربية07-01-1990ذكركاظم سعيد حسين سعيد57

القرآن علومالفقهالكوفة جامعة89,4663اإلسالمية التربية01-09-1990ذكرخريبه عباس طعمه عماد58

القرأن علوماالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة997اإلسالمية التربية20-04-1975انثىهللا عبد سويلم مزهر حياة59

القرأن علوماالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة95,694اإلسالمية التربية29-06-1987ذكرزياره منشد نور عبد غدير60

القرآن علومالقرآنية الدراساتبابل جامعة95,82اإلسالمية التربية01-01-1976انثىعطية بيدة لفته داليا61

القرآن لغةالقرآنية الدراساتبابل جامعة94,203اإلسالمية التربية09-01-1992ذكرحمزه حميد قاسم مصطفى62

االسالمية والتربية الكريم القران علوماالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة918اإلسالمية التربية21-10-1986انثىمراد علي مراد هند63

االسالمية واالثار الحضارةاالسالمية العلومبغداد جامعة86,132اإلسالمية التربية01-03-1986ذكردويش طعيمه جمعه محمد64

اإلسالمية والتربية  الكريم القرآن الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة94,672اإلسالمية التربية21-01-1992انثىحسين هللا عبد صاحب اسراء65

اإلسالمية والتربية القرآناالنسانية للعلوم التربيةتكريت جامعة76,34اإلسالمية التربية15-05-1989ذكرجمعة مراد فائق وعد66

االسالمية والتربية القران علومالشطرة/  للبنات التربيةقار ذي جامعة88,925اإلسالمية التربية01-01-1987انثىكاظم الرزاق عبد فاطمة67

واصوله الفقهاالسالمية العلومكربالء جامعة93,769اإلسالمية التربية01-09-1986انثىخشان لفته مهدي حوراء68

قرآنية دراساتاالسالمية العلومكربالء جامعة87,259اإلسالمية التربية01-01-1976ذكرياسين فنجان شهيد فاضل69

قرآنية دراساتاالسالمية العلومكربالء جامعة95,717اإلسالمية التربية12-09-1984انثىعبد جابر سالم وئام70

القرآن علوماالنسانية للعلوم التربيةكركوك جامعة83,84اإلسالمية التربية24-10-1989ذكررحال حميد علي مقداد71

القرأن علومالتربيةواسط جامعة96,42اإلسالمية التربية25-12-1988ذكرحسام باني كاظم حيدر72

الرياضية التربيةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة872الرياضية التربية17-08-1991ذكرجاسم محمد حسن احمد عالء73

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالمستنصرية الجامعة73,3464الرياضية التربية12-10-1982ذكرخليل حسين ناصر علي74

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالبصرة جامعة72,33الرياضية التربية13-08-1988ذكرمحمد شامخ سمير جبار75

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالبصرة جامعة78,154الرياضية التربية26-10-1989ذكرمهدي مجيد هللا فتح مجيد76

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالبصرة جامعة71,153الرياضية التربية04-10-1989ذكرمحمود طه حامد محمد77

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالقادسية جامعة75,695الرياضية التربية27-03-1986ذكرسعد لهمود سعد78
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الرياضة وعلوم البدنية التربيةالقادسية جامعة74,763الرياضية التربية05-09-1985ذكرعلي حسين ناصر كرار79

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالكوفة جامعة96,763الرياضية التربية19-05-1989ذكرجياد راهي الكريم عبد مظفر80

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالمثنى جامعة84’83الرياضية التربية06-08-1988ذكرمطر علي عبيد محمود حيدر81

الرياضة وعلوم البدنية التربيةالمثنى جامعة88,35الرياضية التربية19-10-1988ذكرناجي لوفه قاسم كرار82

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبابل جامعة807الرياضية التربية14-02-1987ذكرعبد رباط االمير عبد ماهر83

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبابل جامعة82,937الرياضية التربية04-07-1988ذكرهادي مردان سعد محمد84

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبغداد جامعة81,72الرياضية التربية20-10-1988ذكرعلي هللا عبد كاظم ابراهيم85

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبغداد جامعة81,12الرياضية التربية04-04-1991ذكرجاسم محسن احمد حيدر86

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبغداد جامعة77,33310الرياضية التربية28-08-1983انثىشجر جاسم عبدهللا سرى87

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبغداد جامعة762الرياضية التربية16-05-1991ذكرعبد محمد عماد مصطفى88

الرياضة وعلوم البدنية التربيةبغداد جامعة80,833الرياضية التربية20-12-1989انثىمراد علي الستار عبد هبة89

الوزيرية/  للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية بغداد جامعة72,38410الرياضية التربية22-01-1979انثىعلي جاسم طعمة رجاء90

الوزيرية/  للبنات الرياضة وعلوم البدنية التربية بغداد جامعة766الرياضية التربية22-11-1987انثىاللطيف عبد الوهاب عبد سمير مروه91

الرياضة وعلوم البدنية التربيةديالى جامعة71,764الرياضية التربية20-02-1988ذكركاظم داود عباس محمد92

الرياضة وعلوم البدنية التربيةديالى جامعة75,692الرياضية التربية27-12-1984ذكرالرحمن عبد ثائر مروان93

الرياضة وعلوم البدنية التربيةقار ذي جامعة882الرياضية التربية18-04-1990ذكرحمادي عبد جميل احمد94

الرياضة وعلوم البدنية التربيةقار ذي جامعة86,232الرياضية التربية24-12-1990ذكربجاي مرور سعد سيف95

الرياضة وعلوم البدنية التربيةكربالء جامعة84,57الرياضية التربية03-09-1987ذكرعودة عباس كريم كرار96

الرياضة وعلوم البدنية التربيةكركوك جامعة821616الرياضية التربية22-09-1984ذكرفرحان كاظم اركان اريج97

الرياضة وعلوم البدنية التربيةكركوك جامعة76,56الرياضية التربية16-01-1986ذكرمحمد واحد صالح شاهين98

الرياضة وعلوم البدنية التربيةميسان جامعة83,43الرياضية التربية01-01-1990ذكرحافظ بدن حسن حين99

الرياضة وعلوم البدنية التربيةميسان جامعة78,93الرياضية التربية01-01-1990ذكرعطوان طالب سجاد100

الرياضة وعلوم البدنية التربيةميسان جامعة79,34الرياضية التربية01-01-1990ذكرزبون محمود هاني101

الرياضة وعلوم البدنية التربيةواسط جامعة772الرياضية التربية01-01-1990ذكرعجيل عطيوي خليل الفقار ذو102

الفنية التربيةالجميلة الفنونالبصرة جامعة89,92الفنية التربية01-01-1990ذكرمحمد قاسم الرزاق عبد احمد103

الفنية التربيةالجميلة الفنونالقادسية جامعة81,217الفنية التربية19-01-1987ذكرعواد حسين االمير عبد سارة104

الفنية التربيةالجميلة الفنونبابل جامعة77,2144الفنية التربية04-07-1986انثىحميد عبيد كريم مها105

الفنية التربيةالجميلة الفنونبغداد جامعة905الفنية التربية21-07-1988انثىمالجي خليف محسن زينب106

الفنية التربيةالجميلة الفنونبغداد جامعة91,96الفنية التربية08-07-1986انثىخليل سعدون طالل سارة107

الفنية التربيةالجميلة الفنونديالى جامعة78,2410الفنية التربية27-07-1981انثىصالح حسن ناجي انفال108

الفنية التربيةالجميلة الفنونواسط جامعة71,872الفنية التربية23-01-1979ذكرحسن ابراهيم خليل رائد109

والزخرفة الخطالجميلة الفنونبغداد جامعة75,27والزخرفة الخط10-05-1981انثىمهدي صالح محمد تمارة110

والمرئية السمعية الفنونالجميلة الفنونالبصرة جامعة72,73والمرئية السمعية08-10-1990ذكرعلي ابراهيم الصاحب عبد العابدين زين111

والتكييف التبريد تقنيات هندسةالبصرة/  الهندسية التقنية الكليةالجنوبية التقنية الجامعة79,557الثقيلة والمعدات/السيارات15-06-1986انثىجبر خضير حسين علي112

الموسيقية الفنونالجميلة الفنونالبصرة جامعة79,1422الموسيقية الفنون28-11-1989ذكرقاسم خليل السالم عبد محمد113

الموسيقية الفنونالجميلة الفنونبغداد جامعة77,713الموسيقية الفنون10-03-1994ذكربيدي كاظم ناجي الرحمن عبد114

االنكليزية اللغةاالعظمية/  للبنات التربية العراقية الجامعة953االنكليزية اللغة18-03-1984انثىسالم محمد الجبار عبد بيداء115

االنكليزية اللغةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة99,55االنكليزية اللغة23-11-1987انثىسعيد عامرمجيد مروه116

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة88,452االنكليزية اللغة02-06-1985انثىابراهيم الحميد عبد فوزي زينب117
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االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة98,32االنكليزية اللغة28-12-1988انثىمحمد الزهرة عبد محمد زينب118

االنكليزية اللغةالتربيةالقادسية جامعة91,822االنكليزية اللغة12-01-1982ذكرمحسن هاتف علي119

االنكليزية اللغةالتربيةالقادسية جامعة96,443االنكليزية اللغة10-01-1988انثىحميد ناجح نور120

االنكليزية اللغةالتربيةالكوفة جامعة97,23االنكليزية اللغة18-09-1984انثىجواد كاظم علي حوراء121

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة97,82االنكليزية اللغة17-02-1990انثىعبدهللا سويلم مزهر بلسم122

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة96,75االنكليزية اللغة26-04-1989انثىداخل عزيز يوسف نور123

االنكليزية اللغةاالساسية التربيةبابل جامعة8410االنكليزية اللغة28-04-1978انثىجاسم زناد حمزه سناء124

االنكليزية اللغة االنسانية للعلوم التربيةبابل جامعة996االنكليزية اللغة30-11-1986انثىكاظم عباس غانم نورس125

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة97,36االنكليزية اللغة25-11-1986انثىرشيد محمد احمد لبنى126

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة91,336االنكليزية اللغة22-04-1977انثىمهدي الرضا عبد سالم وصال127

اإلنكليزية اللغة الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة92,917االنكليزية اللغة01-01-1989انثىالهادي عبد اكرم استبرق128

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةتكريت جامعة88,95االنكليزية اللغة01-01-1987انثىمحمود رشيد كامل مروة129

اإلنكليزية اللغةاالساسية التربيةديالى جامعة903االنكليزية اللغة15-12-1976انثىعلي داود ضياء االء130

االنكليزية اللغة االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة97,183االنكليزية اللغة19-07-1990انثىغزال رشيد غازي اسراء131

االنكليزية اللغة االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة9410االنكليزية اللغة09-05-1976انثىخليل ولي اكرم نجاة132

اإلنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة95,364االنكليزية اللغة27-07-1988ذكرمهاوش عامر الخضر عبد مرتضى133

اإلنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة93,183االنكليزية اللغة01-01-1990ذكرفريح ايرام هالل مشاري134

االنكليزية اللغةالتربيةسامراء جامعة81,84االنكليزية اللغة13-06-1990ذكرخليل صالح احمد ياسر135

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة98,45االنكليزية اللغة11-10-1988انثىحسن اسماعيل عباس مروه136

االنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة92,43االنكليزية اللغة24-08-1986انثىعبدهللا شنه ابو شاكر هبة137

اإلنكليزية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكركوك جامعة923االنكليزية اللغة11-10-1980انثىعسل االئمة عبد شاكر علياء138

االنكليزية اللغةالتربيةميسان جامعة89,184االنكليزية اللغة01-01-1989انثىسعد صبري دعاء139

االنكليزية اللغةالتربيةواسط جامعة90,510االنكليزية اللغة15-10-1976انثىمحمد عليوي الحسين عبد منال140

العربية اللغةالتربيةالمستنصرية الجامعة82,810العربية اللغة07-11-1980انثىعبدهللا محسن علي شذى141

العربية اللغةالتربيةالمستنصرية الجامعة82,610العربية اللغة18-01-1988ذكرعليوي خضير ياسر142

العربية اللغةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة74,69العربية اللغة17-07-1976ذكرطاهر خنجر محمد احمد143

العربية اللغةاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة76,54510العربية اللغة13-05-1976انثىعبدهللا جبر نعيم اقبال144

العربية اللغةالقرنة/  التربيةالبصرة جامعة70,113العربية اللغة31-07-1983ذكرحسن حسين كاظم نوفل145

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالبصرة جامعة91,222العربية اللغة14-08-1990ذكرضهيد جبار صباح جواد146

العربية اللغةالتربيةالقادسية جامعة81,095العربية اللغة01-01-1975ذكرعبد مشعان حسين علي147

العربية اللغةالتربيةالقادسية جامعة80,803العربية اللغة27-10-1987ذكرعلي كاظم رياض علي148

العربية اللغةاالساسية التربيةالكوفة جامعة82,47العربية اللغة08-03-1985ذكرعلي شاكر االمير عبد امير149

العربية اللغةللبنات التربيةالكوفة جامعة93,48العربية اللغة30-09-1978انثىعباسي مجيد حبب رنا150

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة784العربية اللغة21-08-1986انثىطاهر عبد الرحيم عبد سماح151

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةالمثنى جامعة972العربية اللغة20-07-1977ذكرعبد سلمان زغير قيس152

العربية اللغةاالساسية التربيةبابل جامعة78,704العربية اللغة09-07-1990ذكرحميدي طارق زياد153

العربية اللغة االنسانية للعلوم التربيةبابل جامعة76,55العربية اللغة07-04-1985ذكرفيرعون حسين كاظم ارشد154

العربية اللغة االنسانية للعلوم التربيةبابل جامعة74,7210العربية اللغة15-08-1981ذكرمحيسن عبيد حسين حيدر155

العربية اللغةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة84,58العربية اللغة12-02-1984ذكرمحمد عويد عزيز فاضل156
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العربية اللغةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربيةبغداد جامعة98,336العربية اللغة10-11-1978ذكرمهدي عاشور الكاظم عبد هناء157

العربية اللغة الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة70,12العربية اللغة01-01-1984انثىمحمد كافي عادل رباب158

العربية اللغة الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة769العربية اللغة12-12-1975انثىشبيب عباس محسن سلمى159

العربية اللغة الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة797العربية اللغة20-05-1980انثىسعيد علوان كاظم فرح160

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةتكريت جامعة73,36العربية اللغة16-01-1979ذكرحسنة ابو دخيل ياسر حيدر161

العربية اللغة االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة91,33العربية اللغة22-12-1990انثىاحمد محمود شاكر اسراء162

العربية اللغة االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة85,24العربية اللغة14-01-1985انثىزيدان جهاد صالح شقراء163

العربية اللغة االنسانية للعلوم التربيةديالى جامعة75,32العربية اللغة08-09-1982ذكرعلوان محمد سامي محمد164

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة76,7210العربية اللغة16-12-1978انثىياسين يحيى وارش رجاء165

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةقار ذي جامعة763العربية اللغة02-11-1987ذكرحسين الصاحب عبد صالح علي166

العربية اللغةالتربيةسامراء جامعة94,7510العربية اللغة10-06-1976انثىحمود لطيف صباح انوار167

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة79,44العربية اللغة21-11-1988ذكرحمزه علي رياض احمد168

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكربالء جامعة81,9099العربية اللغة02-02-1978ذكرتومان عبود مشذوب اسيا169

العربية اللغةاالنسانية للعلوم التربيةكركوك جامعة7110العربية اللغة25-07-1976ذكرحسين تقي الدين غياض نهاد170

العربية اللغةالتربيةميسان جامعة844العربية اللغة01-01-1989ذكرفرج عبد نجم171

العربية اللغةالتربيةواسط جامعة80,63العربية اللغة24-08-1990ذكرعلي جابر كاظم احمد172

العربية اللغةالتربيةواسط جامعة87,223العربية اللغة17-06-1987ذكرضاحي شايع هاشم حسين173

التشكيلية الفنونالجميلة الفنونالبصرة جامعة744تشكيلي01-01-1986ذكرجاسم الرحمن عبد حسين ضياء174

التشكيلية الفنونالجميلة الفنونبغداد جامعة847تشكيلي11-03-1984انثىشنتاف حسين الرزاق عبد امتياز175

التشكيلية الفنونالجميلة الفنونبغداد جامعة78,543تشكيلي08-08-1982ذكررويض حسون حسين حسن176

التصميمالجميلة الفنونبغداد جامعة811068تصميم01-01-1976انثىقاسم فاضل شيماء177

الحاسوب تقنيات هندسةبغداد/  وااللكترونية الكهربائية الهندسية التقنيات كليةالوسطى التقنية الجامعة832الحاسبات تقنيات24-05-1990ذكرسعدون فاضل باسم علي178

التلفزيونية السينماالجميلة الفنونبغداد جامعة73,114سينما04-11-1984ذكرعلي كريم جبار احمد179

الفيزياءالتربيةالمستنصرية الجامعة88,63ورياضيات علوم15-09-1990انثىطاهر كاظم صفاء حنين180

الفيزياءالتربيةالمستنصرية الجامعة93,42ورياضيات علوم24-05-1992ذكرمحمد ماضي كاظم الدين نور181

الحاسوب علومالتربيةالمستنصرية الجامعة733ورياضيات علوم17-04-1989ذكرمحمد حاجم احمد182

الحاسوب علومالتربيةالمستنصرية الجامعة83,2722ورياضيات علوم09-08-1990انثىكاطع جلوب الزهرة عبد هديل183

الرياضياتاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة93,12ورياضيات علوم22-11-1989ذكرسلمان علي فرج زيد184

الرياضياتاالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة99,27ورياضيات علوم02-04-1984انثىحسين ابراهيم حميد مروج185

علوماالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة97,52ورياضيات علوم07-10-1986انثىخلف نواف قيس االء186

علوماالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة95,52ورياضيات علوم13-06-1991ذكرمحمد لطيف نظام مصطفى187

الحاسوب علوماالساسية التربيةالمستنصرية الجامعة73,910ورياضيات علوم16-07-1980انثىمحسن ساجت سالم منى188

الحياة علومالقرنة/  التربيةالبصرة جامعة87,27ورياضيات علوم23-06-1977ذكرحسن هللا عبد محمد حسين189

الرياضياتالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة74,610ورياضيات علوم11-08-1983انثىسلمان صالح المهدي عبد تغريد190

الرياضياتالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة83,97ورياضيات علوم25-09-1982ذكرجبر كريم جاسم محمد191

الفيزياءالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة74,804ورياضيات علوم01-01-1990ذكرصبحي غانم فاضل عمار192

الفيزياءالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة7310ورياضيات علوم06-07-1980ذكرالحسن الحسين عبد قاسم قيس193

الكيمياءالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة78,253ورياضيات علوم20-10-1988ذكريوسف يعقوب علي محمد194

الحاسوب علومالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة71,22ورياضيات علوم25-04-1990ذكرحمادي عبيد شالل احمد195
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الحياة علومالصرفة للعلوم التربيةالبصرة جامعة87,379ورياضيات علوم10-07-1981انثىحميد جابر غالب شعاع196

الرياضياتالتربيةالقادسية جامعة93,602ورياضيات علوم20-06-1991ذكرموسى ماجد جواد علي197

الفيزياءالتربيةالقادسية جامعة91,54ورياضيات علوم14-05-1990ذكرعبود تومان الكريم عبد سيف198

الفيزياءالتربيةالقادسية جامعة912ورياضيات علوم25-05-1992ذكرحسن فليح محمود199

الكيمياءالتربيةالقادسية جامعة79,903ورياضيات علوم22-04-1987ذكرحسين علي عقيل200

الكيمياءالتربيةالقادسية جامعة81,52ورياضيات علوم13-03-1991ذكرحمزه مرزة مصطفى201

الحياة علومالتربيةالقادسية جامعة923ورياضيات علوم12-05-1990انثىجوده جبر نعيم رسل202

الحياة علومالتربيةالقادسية جامعة932ورياضيات علوم13-10-1991ذكرعلي ترف طاهر سالم203

الحاسوبالتربيةالكوفة جامعة90,58ورياضيات علوم25-01-1985ذكرعلوان خضير الرضا عبد حامد204

الرياضياتللبنات التربيةالكوفة جامعة933ورياضيات علوم02-03-1988انثىعبودي رضا محمد ايناس205

الحاسوب علومللبنات التربيةالكوفة جامعة92,752ورياضيات علوم01-01-1989انثىعودة العباس عبد الحسين عبد مروى206

علوماالساسية التربيةالمثنى جامعة97,26ورياضيات علوم25-10-1981انثىجازع سلمان جابر خديجة207

علوماالساسية التربيةبابل جامعة93,86ورياضيات علوم01-10-1984انثىعاصي علي نايف رواء208

علوماالساسية التربيةبابل جامعة97,257ورياضيات علوم02-02-1987انثىعمران عيسى عدنان مروة209

الفيزياءالصرفة للعلوم التربيةبابل جامعة93,73ورياضيات علوم07-07-1990ذكرحريز عبيد رزاق ايهاب210

الرياضياتالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة96,17ورياضيات علوم24-07-1986انثىمطني اسماعيل حسن مروة211

الرياضياتالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة938ورياضيات علوم15-10-1980انثىجعفر صادق رضا نور212

الفيزياءالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة75,819ورياضيات علوم03-03-1979ذكردويج مكلف وهيب عامر213

الفيزياءالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة87,18ورياضيات علوم30-12-1985انثىماجد لطيف عماد عذراء214

الكيمياءالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة877ورياضيات علوم23-12-1984انثىدبي نعمه احمد رباب215

الكيمياءالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة90,52ورياضيات علوم31-10-1988انثىمحمد فاروق فؤاد ميالد216

الحاسوب علومالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة83,86ورياضيات علوم13-03-1979انثىخلف زيدان محسن اسماء217

الحاسوب علومالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة814ورياضيات علوم24-10-1983ذكرعلي عباس خالد عباس218

الحياة علومالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة88,47ورياضيات علوم19-06-1983ذكرتعبان حنظل جويد حنان219

الحياة علومالهيثم ابن/ الصرفة للعلوم التربيةبغداد جامعة81,75ورياضيات علوم18-08-1980انثىسعيد ماعود جمعه هدى220

الحاسوب الجادرية/  للبنات التربية  بغداد جامعة77,52ورياضيات علوم08-01-1983انثىرسول الدين محي احمد عبير221

الرياضياتالصرفة للعلوم التربيةتكريت جامعة869ورياضيات علوم01-11-1981انثىارحيم كمال جميل منال222

الرياضياتاالساسية التربيةديالى جامعة88,83ورياضيات علوم01-01-1978انثىمحمد حمودي القادر عبد رحاب223

علوماالساسية التربيةديالى جامعة7510ورياضيات علوم23-01-1980ذكرعايز جاسم لطيف جاسم224

الحياة علومالصرفة للعلوم التربيةديالى جامعة96,903ورياضيات علوم28-06-1991انثىخماس هللا عبد جميل غفران225

الحاسوب علومالصرفة للعلوم التربيةقار ذي جامعة87,53ورياضيات علوم21-04-1990ذكرجبر محمد غالب حسين226

الحياة علومالتربيةسامراء جامعة934ورياضيات علوم09-01-1990انثىحمادي اسماعيل خليل ريم227

الكيمياءالصرفة للعلوم التربيةكربالء جامعة86,55ورياضيات علوم02-11-1987ذكرتومان محمد حسن صفاء228

الحياة علومالصرفة للعلوم التربيةكربالء جامعة87,93ورياضيات علوم13-02-1989ذكرجياد الزهره عبد حمزه علي229

الحياة علومالحويجة/  التربيةكركوك جامعة916ورياضيات علوم14-08-1986ذكرسعيد حسين حسن العزيز عبد230

الفيزياءالصرفة للعلوم التربيةكركوك جامعة75,24ورياضيات علوم28-11-1988ذكرجمعه هللا عبد انور صباح231

الحياة علومالصرفة للعلوم التربيةكركوك جامعة90,76ورياضيات علوم21-11-1985ذكرعالو حمد حسين كيالن232

الرياضياتاالساسية التربيةميسان جامعة93,28ورياضيات علوم01-01-1987انثىمحمد سليم حسن نور233

علوماالساسية التربيةميسان جامعة84,910ورياضيات علوم19-10-1975ذكرخليف جابر جلوب الكاظم عبد234
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القسمالكليةالجامعةالخدمة سنواتالمعدلاالختصاصالميالد تاريخالجنسالطالب أسمت

الحاسوبالتربيةواسط جامعة70,76ورياضيات علوم02-02-1988ذكرسلمان محمد الحسن عبد حيدر235

الحياة علومالتربيةواسط جامعة793ورياضيات علوم17-02-1990ذكرعلي نعمه ناجي سجاد236

علومالعزيزية/  االساسية التربيةواسط جامعة756ورياضيات علوم09-03-1982ذكرداود حسين علي حيدر237

علومالعزيزية/  االساسية التربيةواسط جامعة92,52ورياضيات علوم20-04-1989انثىحميد اياد رشا238

الداخلي التصميم تقنياتالتطبيقية الفنون كليةالوسطى التقنية الجامعة751053فنون21-10-1987انثىقدوري حسين صالح شهد239
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