
االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
یاسین1 شھید علي التمریضالدیوانیةاباء / التمریضالتمریضتقنیات القادسیة جامعة
محمد2 سلطان صالح صالحابتسام

الدین
مكتب الصناعیةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة

محمد3 عدنان / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىابتسام واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
عبود4 وناس أحمد قانونیةالنجفابتھال قانونیةادارة / القانونادارة الكوفة جامعة
محسن5 عریبي سامي االنكلیزیةالدیوانیةابتھال االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة الكوفة جامعة
محمد6 مطر ایاد قارابرار المكتبذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
جاسم7 احمد االراضيبابلابراھیم واستصالح التربة األراضيتقنیات واستصالح والمواردالتربة / التربة والغابات / الزراعة الموصل جامعة

المائیة
ناھي8 صاحب حمادي المحاسبةدیالىابراھیم / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

خلیل9 ابراھیم خلیل / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةابراھیم واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
الجبار10 عبد مجید الحمید عبد / المیكانیكمضخاتالمیكانیكالبصرةابراھیم / الھندسة البصرة جامعة
ازغیر11 خلیفة عیدان ریاضیاتبغدادابراھیم وریاضیاتعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

اسماعیل12 حمید مشكور والعلومبغدادابراھیم وریاضیاتالریاضیات / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الحیاة

صالح13 جبر میثم تشكیلیةالدیوانیةاثیر التشكیلیةرسمفنون / الفنون الجمیلة / الفنون بابل جامعة
ناصر14 خلیل احسان القانونیةدیالىاحالم االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
مھدي15 فاضل ابراھیم صالحاحمد

الدین
النفطیةالمیكانیك / المیكانیكمیكانیك/المعدات / الھندسة تكریت جامعة

محمد16 عصمان اسماعیل الموادنینوىاحمد األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
نعمة17 عبدالودود حسن / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةاحمد واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
فزع18 شھید حسین المحاسبةكربالءاحمد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عبد19 عصواد راضي السیاحیةكربالءاحمد الفنادقالتقنیات الفنادقإدارة / ادارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة

حطاب20 عبدعلي زاید قاراحمد التمریضذي / التمریضالتمریضتقنیات البصرة جامعة
صالح21 حسن زیاد الصناعیةالمیكانیكاالنباراحمد / البیئةالسالمة / الھندسة تكریت جامعة
جاسم22 احمد سامي القانونیةكركوكاحمد االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة المستنصریة الجامعة
عبدهللا23 احمد سعد المحاسبةدیالىاحمد / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
حسین24 احمد شھاب التسویقكركوكاحمد األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
عناد25 كامل صباح مدنیةكربالءاحمد وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بابل جامعة
سعد26 محسن طاھر المحاسبةبابلاحمد / محاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة
ظاھر27 احمد عبد الكھربائیةاالنباراحمد كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
جھاري28 عباس عدنان الكھرباءبابلاحمد كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
كاظم29 جواد علي / المیكانیكسیاراتالمیكانیكالنجفاحمد / الھندسة الكوفة جامعة
عطیوي30 ھادي علي الكھرباءبابلاحمد كھربائیةتقنیات / النظمقوى الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الكھرومیكانیكیة
جبار31 عزالدین عمادالدین المدنیةكركوكاحمد طرقالتقنیات / المدنيانشاء / الھندسة الموصل جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
هللا32 عبد عواد / المساحةالمساحةالمساحھالمثنىاحمد / الھندسة بغداد جامعة
حسین33 علي فزع صالحاحمد

الدین
الغاز وتقنیة والسیطرةالتصفیة / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة تكریت جامعة

علي34 حسن فالح الموادبغداداحمد ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

ولي35 خلف مجید صالحاحمد
الدین

والسیطرةالكھرباء / الكھرباءالقیاس / الھندسة تكریت جامعة

جمعة36 فاضل ناظم والسیطرةالكھرباءكركوكاحمد / الكھرباءالقیاس / الھندسة تكریت جامعة
علي37 احمد نزھان والمعداتدیالىاحمد المكائن / المیكانیكسیاراتتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
كاظم38 فاضل نصر والتوربیناتالمیكانیكبغداداحمد / المیكانیكالمضخات / الھندسة بغداد جامعة
عیدان39 شاكر رزاق واالسالمیةالمثنىادیان العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
عیدان40 عبد قاسم / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادارتضاء المستنصریة الجامعة
سلومي41 داود سلمان المائیةبغدادارجوان الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة المستنصریة الجامعة
عنید42 مھدي صبري نباتيبابلاركان انتاج نباتيتقنیات النباتإنتاج / وقایة / الزراعة بغداد جامعة
عاجل43 خمیس علي المحاسبةالدیوانیةازھار / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
احمد44 طالب حازم والریاضیاتبغداداسامة وریاضیاتالعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

عبد45 درب المھدي عبد الموادبغداداسامة ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
نوري46 جمعة عفیف الموادكركوكاسامة ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
علي47 العظیم عبد منذر والعلومالمثنىاسامھ وریاضیاتالریاضیات / الریاضیاتعلوم / التربیة القادسیة جامعة
عزیز48 محمد علي القانونیةكركوكاسان االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
سلیمان49 محمد عامر والریاضیاتبغداداستبرق وریاضیاتالعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
زغیر50 عیدان ستار هللا المحاسبةبغداداسد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

سفاح51 ساجت جبر والمصرفیةبغداداسراء المالیة والمصرفیةتقنیات والمصارفالمالیة / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

محمد52 نعمھ جلیل قاراسراء المدنیةذي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة القادسیة جامعة
حریز53 كاظم حسین المدنيبابلاسراء وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بابل جامعة
ظاھر54 حبیب سالم المعماريالنجفاسراء والتزیین / التصمیم معماريالفنون / التصمیمتزیین الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
ناجي55 الرزاق عبد سمیر والمصرفیةبغداداسراء المالیة والمصرفیةتقنیات / االقتصادالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
كامل56 عامر / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىاسراء واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
داود57 مھدي ماجد االنكلیزیةانكلیزيبغداداسراء / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
جابر58 محسن مھدي ریاضیاتبغداداسراء وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
صالح59 عبد حازم قاراسعد النفطیةالنفطذي اآلبار / تكنولوجیاحفر النفط تكنولوجیا / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

النفط
حسن60 ابراھیم موادالنجفاسالم ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
جواد61 الحسین عبد / الكھرباءكھرباءالكھرباءالمثنىاسماء / الھندسة بابل جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
راضي62 كعیم عبدالحسین قاراسماء التمریضذي / التمریضالتمریضتقنیات القادسیة جامعة
عبدهللا63 احمد الدین نجم القانونیةكركوكاسن االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
مالح64 جالب سعدون والریاضیاتبغداداسیل وریاضیاتالعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

ذرب65 راھي عبدالرزاق ومصرفیةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةاسیل مالیة / علوم واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة

عیدان66 حاتم جمیل حاسباتبابلاشجان الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم القادسیة جامعة
الحاسوب

حسن67 خلیل محمد المحاسبةدیالىاشواق / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
حسین68 كریم طارق / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةبابلاصیل واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
حسین69 كریم عامر ریاضیاتبغداداطیاف وریاضیاتعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

ابراھیم70 اسماعیل محمد المحاسبةدیالىافاق / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
عبدالرحمن71 امین محمد نوري القانونیةكركوكافان االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
مصطفى72 قادر جالل القانونیةكركوكاال االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
نصیف73 حمید ایاد القانونیةكركوكاالء االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
باشط74 وناس سعد / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةاالء واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
خیار75 عبدعلي محسن مرضیةالنجفاالء مرضیةتحلیالت الحیاةتحلیالت / علوم للبنات / التربیة الكوفة جامعة
خضر76 احمد محمد المرضیةنینوىاالء مرضیةالتحلیالت الحیاةتحلیالت / علوم / العلوم الموصل جامعة
صالح77 ھادي احسان وصیانةالدیوانیةاالم / تشغیل المیكانیكیة / المعادنالمیكانیكالتقنیات والمعادن االنتاج / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

قورباني78 احمد القانونیةكركوكاالن االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
شاكرعبدعلي79 محمود الموادالبصرةالحان ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
رشید80 مجید عبدالحكیم والتلفزیونالسینمابغدادالفاروق والتلفزیونیةالسینما / السینمائیة الجمیلة / الفنون بغداد جامعة

حمد81 جمیل عدنان والریاضیاتبغدادالمصطفى وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم الصرفة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

احمد82 شباط احمد المدنیةبغدادالھام طرقالتقنیات / طرقانشاء واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
وجسور

بدن83 جمعة حسین البنین المكتبالبصرةام العامةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
محمد84 ھادي جعفر قارامال المائیةذي الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة القادسیة جامعة
رشید85 موسى ایدن الكھربائیةكركوكامجد كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة الموصل جامعة
حمود86 عزیز صدام القانونیةبغدادامجد اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
كاظم87 حسن فالح وإنشاءاتالمدنيالنجفامجد / العمارةبناء العمارة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
جساب88 سعود غالب / التمریضالتمریضالتمریضالنجفامل الكوفة جامعة
حسین89 مھدي مجید قارامنھ الموادذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
ھاشم90 ھتلر میثم وریاضیاتریاضیاتبغدادامنھ / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

جیاد91 سالم علي الموادبغدادامنیة إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
خضیر92 كاظم عماد االنكلیزیةبغدادامنیھ االنكلیزیةاللغة اإلنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
جاسم93 غانم باسم االنكلیزیةالدیوانیةامیر االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
سلمان94 سركال شیاع والمعداتبغدادامیر المكائن وتكییفتقنیات / تبرید والنظم السیطرة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المیكاترونكس
حسن95 فالح / الكھرباءكھرباءالكھرباءالمثنىامیر / الھندسة الكوفة جامعة
حمادي96 علوش حسن المحاسبةدیالىامیرة المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
عوضحسین97 زكي / الكھرباءكھرباءالكھرباءالبصرةانس / الھندسة البصرة جامعة
سلطان98 علي عادل المیكانیكیةنینوىانس / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الموصل جامعة
غیدان99 مصیول عواد المالبسالدیوانیةانعام صناعة / تقنیات وخیاطةالفنون / التصمیمتفصیل الجمیلة / الفنون بابل جامعة
علي100 اكبر احمد المحاسبةكركوكانغام / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
حسین101 علي ثامر الكھربائیةدیالىانمار كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
شالل102 محمد سعدي الموادبغدادانمار إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عبدالجلیل103 عبدالكاظم محمد قارانوار المحاسبةذي ومصرفیةالمحاسبةتقنیات مالیة / علوم واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة

حمزه104 شھید حمودي / المیكانیكالمیكانیكالمیكانیكالنجفانور / الھندسة الكوفة جامعة
عریبي105 كاظم دوشان قارانور الحقلیةالنفطذي والقیاسات واإلنتاج / النفطالنفط / الھندسة البصرة جامعة

مكي106 محمد علوان ومعداتبغدادانور / المیكانیكسیاراتمكائن / الھندسة بغداد جامعة
علوان107 حسین قاسم المحاسبةبابلانیسة / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

غیدان108 عبود نجم القانونیةكركوكاوصاف االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
عباس109 ناصر جمعھ قارایات الحاسوبذي انظمة الحاسباتتقنیات / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
باقر110 عبدالرضا موادالنجفایات ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
حسن111 عباس ھادي الكھربائیھواسطایات كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
المالكي112 مزعل خضیر یاسین الحاسوبالبصرةایات الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
احمد113 صالح ابراھیم والمعداتنینوىایاد وتكییفالمكائن / المیكانیكتبرید / الھندسة الموصل جامعة
منشد114 ھنیدي مدیح قارایاد التمریضذي / التمریضالتمریضتقنیات البصرة جامعة
جمیل115 فتاح احمد المحاسبةكركوكایة / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
ضایف116 علیوي تركي الكیمیاویةكركوكایة الصناعات صناعیةتقنیات وحدات / العملیاتتشغیل الكیمیائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

الكیمیاویة
عباس117 علي جمال واسالمیةبغدادایة العربیةعربي العربیةاللغة / اللغة / التربیة المستنصریة الجامعة
كاظم118 عباس خضیر والمصرفیةبغدادایة المالیة والمصرفیةتقنیات والمصارفالمالیة / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

مجید119 محمد عالء المكتببغدادایة ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عباس120 شنور محمد القانونیةبغدادایة اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
اكبر121 اصغر عیسى ومعداتكركوكایسن مكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة تكریت جامعة
الستار122 عبد عبدالفتاح والریاضیاتبغدادایفاء وریاضیاتالعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

قمبر123 خالطي جعفر االنكلیزیةانكلیزيبغدادایالف االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

عبد124 عواد كریم وریاضیاتریاضیاتبغدادایالف / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

جاسم125 وحید ماجد المالیةالمحاسبةالمحاسبةبابلایالف / العلوم واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
والمصرفیة

علي126 اكبر احمد المحاسبةكركوكایمان / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
ذیاب127 رمضان جارهللا الموادكركوكایمان ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
خماس128 محمد حازم والمكتباتبغدادایمان المعلومالت مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب البصرة جامعة
دواح129 كاظم غایب المالیةالمحاسبةالمحاسبةبابلایمان / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

والمصرفیة
مالك130 فرید فنادقالدیوانیةایمان / ادارة الفنادقالسیاحة / السیاحةإدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
صفوك131 دفال جبار الكھربائیھواسطایمن كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
سلیم132 عبد عیدان المیكانیكدیالىایمن / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
حمادي133 شھاب محمد المیكانیكالمیكانیكبغدادایمن

عام / میكانیك المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
عبید134 جخم خضیر قارایناس القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
علي135 عبد خضیر ماجد مكتبكربالءایناس ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
رزاق136 امین برھان الموادكركوكاینور ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
حسین137 حمید جلیل صالحایھ

الدین
االنكلیزیة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

كمون138 سفاح حمیر وریاضیاتواسطایھ وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الریاضیات

محمد139 عبدهللا ستار المحاسبةدیالىایھ / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

محسن140 رحمھ عباس والمعلوماتیةبغدادایھ االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
سفر141 خوشابا سفر واالتصاالتااللكترونیكااللكترونیكبغدادایوان / االلكترونیك / الھندسة بغداد جامعة
خضیر142 یاس طالب المكتببغدادأحداث إدارة العامةسكرتاریةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
علي143 محمد الرضا عبد حسن محمد الحاسوبالنجفأحمد الحاسباتأنظمة المعلوماتأنظمة / نظم الحاسوب / علوم التكنولوجیة الجامعة

شاكر144 حاتم الكھربائیةاالنبارأركان كھربائیةالتقنیات / كھربائیةقوى / الھندسة االنبار جامعة
مطرود145 عكال حسب قارأزھار القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
سماوي146 ھاشم علي قارأساور المیكانیكیةذي / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة االنبار جامعة
بدن147 خنجر حسین والسیطرةالتصفیةبغدادأسعد / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة القادسیة جامعة
عیدو148 درویش ھاشم الحاسباتنینوىأسیل الحاسباتانظمة / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

شھاب149 عمر حمید المدنیةاالنبارأنور وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة االنبار جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
سلمان150 عبدالرزاق محمد السیاحةبغدادأوراد الفنادقتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
فرحان151 یوسف حسین / الكھرباءكھرباءتكنولوجيالبصرةأیاد / الھندسة المستنصریة الجامعة
زیدان152 جمیل نھاد االنكلیزیةدیالىأیالف االنكلیزیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
شتران153 حمودي شاكر االنكلیزیةبغدادآمنة االنكلیزیةاللغة اإلنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
األمارة154 وادي زغیر سعد الموادمیسانآیات ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
نایف155 خلف زیاد الكھربائیةكركوكبارق كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة تكریت جامعة
ظاھر156 علي سلمان المیكانیكیةبغدادبارق / میكانیكالمیكانیكالتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

القدرة محطات
علیوي157 اسماعیل والمصرفیةبابلباسم المالیة والمصرفیةتقنیات المالیةالمالیة / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
عبید158 صعب محمد الكھربائیةدیالىباسم كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
عباس159 بلكوت جواد المحاسبةالدیوانیةبان / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
شھد160 دعیج جمیل وریاضیاتبغدادبتول وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
العباس161 عبد كامل حسین الحاسباتاداريالبصرةبتول / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
العابدین162 زین سلمان داود القانونیةكركوكبراء االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة الكوفة جامعة
نعمة163 سید فاضل وریاضیاتبغدادبراء وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
غالي164 جباس محمد القانونیةبغدادبراء اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
محمد165 جاسم عباس االنكلیزیةالمثنىبسام االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
عباس166 صالح مقداد األعمالمخازنادارةالموادكركوكبسمة / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
وھام167 حسن ثامر / المیكانیكالمیكانیكالمیكانیكالنجفبشائر / الھندسة الكوفة جامعة
احمد168 سعد خضیر السیاحیةكربالءبشرى الفنادقالتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
ساجت169 مھدي الرزاق عبد محاسبیةكربالءبشرى / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

سلمان170 حسین رشید الكھربائیةبغدادبكر كھربائیةالتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة بغداد جامعة
عنید171 احمد االنكلیزیةبغدادبالل االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

طرخان172 عمران حامد المحاسبةبابلبالل / محاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة
ناصر173 الحسین عبد علي الحاسوبالنجفبنین الحاسباتأنظمة / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الكوفة جامعة

علي174 نوري علي قانونیةالنجفبنین قانونیةادارة / القانونادارة الكوفة جامعة
حمزه175 الرضا عبد محمد قانونیةالنجفبنین قانونیةادارة / القانونادارة الكوفة جامعة
دروش176 فلیطح ستار والعلومبغدادبھاء الریاضیات وریاضیاتقسم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
داخل177 حبیب كاطع وإنشاءاتمدنيالبصرةبھاء / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
علي178 حسن علي محمد وریاضیاتبغدادتبارك وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
شریف179 ناجح / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفتبارك الكوفة جامعة
حمود180 كریم قاسم القانونیةكركوكتقي االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة تكریت جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
ابراھیم181 خلیل اسماعیل الموادبابلتمام الصناعیةمخازنادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
عباس182 سلمان حسین المحاسبةبغدادتیسیر / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
احمد183 جامل محمد الحاسوبكركوكثائر انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

مبدر184 كریم كاظم والریاضیاتالدیوانیةثناء وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم / التربیة القادسیة جامعة
مھدي185 جاسم ناصر وصیانةالدیوانیةجاسم / تشغیل المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
دخیلة186 عمیش الصیدلةالبصرةجبارحوشان / الصیدلةصیدلةقسم البصرة جامعة
حسن187 طھ نجم االسالمیةكركوكجرجیس والتربیة العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

ضاعن188 جعفر صادق اسالمیةبغدادجعفر اإلسالمیةعربي / علومالتربیة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة
االسالمیة والتربیة الكریم القران

عبدالرضا189 مھدي صالح كھربائیةالكھرباءالبصرةجعفر / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
علي190 مھدي صالح الكیمیائیةالبصرةجعفر صناعیةالصناعات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة البصرة جامعة
عبود191 علي كاظم الحفرالنفطبغدادجعفر أجھزة / النفطمیكانیك / الھندسة بغداد جامعة
اكبر192 حسین علي القانونیةكركوكجلنك االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة الكوفة جامعة
خلیل193 رشید خالد صالحجلیل

الدین
والتوربیناتالمیكانیك / البیئةالمضخات / الھندسة بغداد جامعة

صبح194 جیاد كاظم / االنتاجالدیوانیةجمال المیكانیكیة / الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
جمعة195 زیدان سعد والمكتباتبغدادجوان المعلومات مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب المستنصریة الجامعة

موسى196 عبدالقادر حسن القانونیةنینوىجیالن االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
الدین197 محي بكر شكر الموادكركوكحاتم ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
شخیرحسین198 كریم الصیدلةالبصرةحاتم / الصیدلةصیدلةقسم الكوفة جامعة
مھدي199 كاظم ناطق االنكلیزیةدیالىحامد االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة بابل جامعة

البزوني200 خضراوي شاتي محیسن االتصاالتمیسانحبیب واالتصاالتاالتصاالتتقنیات / االلكترون / الھندسة الكوفة جامعة
علي201 حمید خالد والعلومبغدادحذیفة وریاضیاتالریاضیات / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

اسماعیل202 مراد رعد صالححذیفة
الدین

/ البیئةالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة تكریت جامعة

حسین203 علي ابراھیم ریاضیاتبغدادحسام وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الحیاة

حمادي204 صالح حافظ صالححسام
الدین

والكھربائيالمیكانیك الغازي اللحام / النظمتقنیات الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
الكھرومیكانیكیة

الساعدي205 معلھ فریح صبیح الكھربائیةمیسانحسام كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
العود206 علي حسین فالح الحاسوبالبصرةحسام الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
علي207 حمزه ازھر حاسوبكربالءحسن انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
السوداني208 بریدي محمد بیان المحاسبةمیسانحسن / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة

7



االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
صبر209 حازم والمصرفیةبابلحسن المالیة والمصرفیةتقنیات والمصارفالمالیة / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

خضر210 عباس خضیر المحاسبةبابلحسن / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
فنجان211 عزیز شاكر الحقلیةالنفطالبصرةحسن والقیاسات واإلنتاج / النفطالنفط / الھندسة البصرة جامعة

نیروز212 زیارة عباس الكیمیائیةالبصرةحسن صناعیةالصناعات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة البصرة جامعة
صالح213 جبار عبدالرحمن ومعداتكركوكحسن مكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة تكریت جامعة
حوران214 رحیم علي الحاسوبكربالءحسن انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
مزعل215 سالم فاضل المحاسبةواسطحسن / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

كریم216 حدید كاطع االنكلیزیةبغدادحسن االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

جدوع217 مطر ھادي االنكلیزیةواسطحسن االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة الكوفة جامعة
ردام218 خضر / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىحسناء واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
شمال219 الحسن عبد علي الحقلیةالنفطالمثنىحسنین والقیاسات واإلنتاج / النفطالنفط / الھندسة بغداد جامعة

احمد220 جاسم احمد التسویقكركوكحسین األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
وھاب221 توفیق اسعد الحاسوبكركوكحسین انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

عطیھ222 عبد حسن قارحسین المدنیةذي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بغداد جامعة
سلطان223 حسین خالد الموادبغدادحسین ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
رسن224 دھش داود الحقلیةالنفطمیسانحسین والقیاسات واإلنتاج / النفطالنفط / الھندسة البصرة جامعة

حمادي225 حسن صكبان كھربائیةالكھرباءالنجفحسین / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
كاظم226 حبیب عباس والریاضیاتدیالىحسین وریاضیاتالعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
محمد227 الكاظم عبد / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىحسین واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
صابون228 هللا عبد عالوي والمكتباتبغدادحسین المعلومات مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب المستنصریة الجامعة

مذكور229 جبار علي والمعداتبغدادحسین المكائن / المیكاترونكسمیكاترونكستقنیات - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

فھد230 رشید علي قارحسین الحفرالنفطذي أجھزة / النفطمیكانیك / الھندسة بغداد جامعة
البھادلي231 كاصد شنیشل علي المیكانیكمیسانحسین / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
جابر232 الحسین عبد علي قارحسین والمعداتذي المكائن / السیاراتسیاراتتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

حسن233 مجید علي االنكلیزیةبغدادحسین االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة بابل جامعة
حمید234 سباھي عماد مكتببغدادحسین ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
حسین235 عیسى والمصرفیةبابلحسین المالیة والمصرفیةتقنیات والمصارفالمالیة / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

جبیر236 قاسم / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىحسین واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حمزة237 لفتھ كامل المائیةالدیوانیةحسین الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة بغداد جامعة
جاسم238 طالب ماجد معداتالدیوانیةحسین و / المیكانیكالمیكانیكمكائن / الھندسة القادسیة جامعة
رشید239 عبید محمود طرقمدنيبابلحسین / المدنيانشاء / الھندسة بغداد جامعة
صالح240 سلمان مھدي / الطاقةالمیكانیكالمیكانیكبغدادحسین الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المتجددة والطاقات
الموسوي241 كاظم ناصر موسى الحاسوبالبصرةحكیم الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
حمد242 سوید ابراھیم صالححمد

الدین
الغاز وتقنیة والسیطرةالتصفیة / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة تكریت جامعة

محمد243 احمد حسین حاسوبدیالىحمزة انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم المستنصریة الجامعة
عزیز244 محسن عباس والمعداتمیسانحمزة المكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة بغداد جامعة
سالم245 عطیھ حسین والمعداتبغدادحمزه / المیكانیكسیاراتالمكائن / الھندسة بغداد جامعة
عزیز246 محسن عباس والمعداتمیسانحمزه المكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة بغداد جامعة
محمد247 ترك موفق صالححمید

الدین
الغاز وتقنیة والسیطرةالتصفیة / سیطرةالتشغیل والمعادن النفط / ھندسة تكریت جامعة

النفطیة المنظومات
عبدعلي248 حسین إبراھیم المحاسبةواسطحنان / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عباس249 فائق امجد المحاسبةبغدادحنین / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
شھاب250 محمود رعد الكیمیاویةبغدادحنین صناعیةالصناعات وحدات االحیائیةتشغیل / الكیمیائیة - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

عواد251 الرضا عبد القانونیةالنجفحنین ة قانونیةاالدار / القانونادارة الكوفة جامعة
محمد252 عبدالكریم عبدالعزیز المواددیالىحنین ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
الحسن253 عبد علي / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىحنین واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
نعیس254 جواد كاظم المحاسبةبغدادحنین / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

خلف255 صالح مھدي القانونیةبغدادحنین اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
حبیب256 ابراھیم ناجي والسیطرةالكھرباءالبصرةحنین / الكھرباءالقیاس / الھندسة البصرة جامعة
كامل257 جعفر احمد / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفحوراء الكوفة جامعة
كاطع258 مزید صبار قارحوراء المحاسبةذي / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
أحمد259 رسول عباس الحاسوبالنجفحوراء الحاسباتأنظمة / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الكوفة جامعة

سلمان260 عبود هللا عبد والمعداتبابلحوراء /  الموادسیاراتالمكائن / الھندسة الكوفة جامعة
سوري261 خلف عبدالزھرة االنكلیزیةبغدادحوراء االنكلیزیةاللغة اللغة

االنكلیزیة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة
حمیدي262 مسلم علي محاسبیةكربالءحوراء / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
مرداس263 غازي فیصل قارحوراء الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
مھاوي264 علي احمد المعماريبغدادحیدر والتزیین التصمیم معماريتقنیات / التصمیمتزیین الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
عواد265 محمد جاسم / المیكانیكالمیكانیكمیكانیكالدیوانیةحیدر / الھندسة الكوفة جامعة
مراد266 ویس جعفر االنكلیزیةبغدادحیدر االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة الكوفة جامعة
صفاري267 علي ذیبان حارث الحاسوبمیسانحیدر انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
مھدي268 یحیى زكي الحفرالنفطالبصرةحیدر أجھزة / النفطمیكانیك / الھندسة البصرة جامعة
جاسم269 نعیم طالب ومعداتالبصرةحیدر / الموادسیاراتمكائن / الھندسة البصرة جامعة
حریجة270 الكاظم عبد الحسین عبد المحاسبةالدیوانیةحیدر / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
حسین271 عوید الحمید عبد حاسوبكربالءحیدر انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الكوفة جامعة

فلیح272 خضیر علي عبد قارحیدر الحاسباتاالداريذي / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة
الحاسوب علم

سعود273 حمزة علي المائیةبابلحیدر الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة بغداد جامعة
بدر274 محسن فاضل المدنیةبغدادحیدر وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بغداد جامعة
لفتھ275 لطیف محمد الحاسوببغدادحیدر انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم المستنصریة الجامعة
حسین276 علي نافع ریاضیاتبغدادحیدر وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
عارف277 سعید محمد باسل االنكلیزیةبغدادخالد االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

مجید278 ثاني ناصر والسیطرةالكھرباءالبصرةخالد / الكھرباءالقیاس / الھندسة البصرة جامعة
صالح279 صبحي امید التسویقكركوكخدیجة األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
عاشور280 منعم شاكر محاسبیةكربالءخدیجة / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
علي281 حنون عماد وإنشاءاتمدنيالبصرةخدیجة / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
كاظم282 لطیف عباس قارخضیر المحاسبةذي / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
ناصر283 محسن ظاھر السیاحةبغدادخمائل الفنادقتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
حسین284 محمد الدین نجم الكیمیاویةكركوكداروان الصناعات صناعیةتقنیات وحدات / العملیاتتشغیل الكیمیائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

الكیمیاویة
عباس285 حمود حكیم / المساحةالمساحةبابلدالیا واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الجیوماتیك
محمد286 ابراھیم اسماعیل االنكلیزیةبغداددان االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

نجم287 عطیة نصیر الموادبغداددحام إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
حسون288 حسن تمكین المكتببغداددعاء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

جاسم289 عساف حكیم / الموادالمیكانیكالمیكانیكالبصرةدعاء / الھندسة البصرة جامعة
عبود290 لفتھ عبود قاردعاء الحاسوبذي انظمة الحاسباتتقنیات / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
محمد291 جاسم عدنان / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةدعاء واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
محمد292 علي / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىدعاء واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
سلطان293 ھلیل / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىدعاء واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
عطیة294 عبدزید یحیى / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفدعاء الكوفة جامعة
عودة295 خریبط فاضل / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةدالل واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
فندي296 ضبع سعید وریاضیاتبغداددنیا وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
محمود297 لطیف عادل المواددیالىدنیا ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
احمد298 اسماعیل علي القانونیةكركوكدنیا االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حسین299 ھادي موحان قاردنیا الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة بابل جامعة
ایوكھ300 یوحانھ عدنان االلكترونیةنینوىدیانا والسیطرةالتقنیات / الكھرباءالقیاس / الھندسة الموصل جامعة
رستم301 محمد مولود المحاسبةدیالىدیالن / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
عزیز302 حمھ رجب القانونیةكركوكذكرى االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
هللا303 فتح متي بسام الكھربائیةنینوىرامي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة الموصل جامعة
عبدالكریم304 فرحان خالد وریاضیاتدیالىرامي وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم االساسیة / التربیة الموصل جامعة
لفتة305 عباس عدي المحاسبةبغدادرانیا والمصارفالمحاسبةتقنیات / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

مھیدي306 احمد بدري صالحرانیة
الدین

والریاضیات وریاضیاتالعلوم / الفیزیاءعلوم الصرفة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

بساط307 حمد حبیب الحاسوببغدادرباب انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم المستنصریة الجامعة
ناصر308 علي االنكلیزیةمیسانرباب االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة البصرة جامعة

جبار309 صلیبي نعیم قاررباب المائیةذي الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة البصرة جامعة
حضوان310 بالل صبحي قانونیةالدیوانیةربیع قانونیةادارة / القانونادارة الكوفة جامعة
جاسم311 احمد ستار المواددیالىربیعھ ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
حسین312 حمود حسین كھرباءكربالءرحاب كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
علي313 ثجیل حافظ قاررحل القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة الكوفة جامعة
حاجم314 حسن ناصر قاررحمھ المكتبذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
ثامر315 طاھر حسن الكھربائیةبغدادرسل كھربائیةتقنیات / كھربائیةقوى / الھندسة االنبار جامعة
مصحب316 كعیم رسول / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالنجفرسل واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
محمد317 صالح المحاسبةبابلرسل المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
عرسان318 خلف عبدهللا صالحرسل

الدین
االنكلیزیة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة تكریت جامعة

دوره319 جبر كریم وریاضیاتبغدادرسل وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
ناجي320 تقي مھدي والمعداتبابلرسل ونسیجالمكائن / المیكاترونكسغزل - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

یوسف321 مھنا حسن الصیدلةالبصرةرسول / الصیدلةصیدلةقسم البصرة جامعة
لفتة322 نجم محمد والمعداتبابلرسول ونسیجالمكائن / غزل والنظم السیطرة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المیكاترونكس
عودة323 عادل ثامر الكھربائیةبغدادرشا كھربائیةتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة بغداد جامعة
ثامر324 راضي علي عبد المائیةبغدادرشا الموارد مشاریعتقنیات / بناءتشغیل واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

مشاریع وادارة
كویث325 عامر علي االنكلیزيبغدادرشا االنكلیزیةقسم االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

عبود326 محمد منذر المدنیةبغدادرشا وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بغداد جامعة
علي327 مجید علي الحاسوببغدادرضا انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
محمد328 تركي زھیر االنكلیزیةالمثنىرضاء االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة بابل جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
علوان329 عجیل احمد الموادبابلرغد الصناعیةمخازنادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
علیوي330 جبار اسماعیل االنكلیزیةبغدادرغد االنكلیزیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
باقر331 محمد علي حسین الكیمیاویةبغدادرغد صناعیةالصناعات وحدات / العملیاتتشغیل الكیمیائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

الكیمیاویة
عاید332 فاضل عباس والریاضیاتبغدادرغد وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحاسوب
العزیز333 عبد احمد عمر المكتببغدادرغد ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

صاحب334 طارق حاتم السیاحیةكربالءرغس الفنادقالتقنیات / السیاحةإدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
عباس335 خضیر سلمان المواددیالىرفل ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
فوار336 عفات / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىرقیة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
هللا337 عبد نعمھ المالیةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىرقیھ / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

والمصرفیة
عبدهللا338 زبالھ یاسر الكھربائیھواسطرقیھ كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
كاظم339 سلمان فرحان طرقمدنيبابلرنا / المدنيانشاء / الھندسة بابل جامعة
شبرم340 كاطع عالء قاررنده الموادذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
كاظم341 ھاشم علي االنكلیزیةبغدادرنده االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

فضیح342 غازي محمد قاررنین الموادذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

علیوي343 عدنان والمصرفیةبابلرواء المالیة والمصرفیةتقنیات المالیةالمالیة / العلوم واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
والمصرفیة

حسن344 جمعھ فاروق ریاضیاتبغدادرواء وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
ابراھیم345 محي سالم المیكانیكدیالىروكان / المعادنالمیكانیكتقنیات والمعادن االنتاج / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

عباس346 ابراھیم ثائر الكھربائیةبغدادرونق كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
كاظم347 جیاد عالوي المكتبالبصرةرویدة الصناعیةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
حمادي348 جاسم خالد صالحرؤى

الدین
/ المحاسبةالمحاسبةالمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

كاظم349 زید عبد جبار محاسبیةكربالءریام المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
والمصرفیة

رشید350 جاسم سامي قانونیةبابلریام قانونیةادارة / القانونادارة بابل جامعة
جبار351 عالوي / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفریام الكوفة جامعة
محمد352 طالب ابراھیم والمصرفیةبغدادریان المالیة والمصرفیةتقنیات / المحاسبةالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
رسول353 زایر كریم الحاسوبالنجفریفان الحاسباتأنظمة الحاسوبأنظمة / علوم البنات / علوم بابل جامعة
محمد354 لطیف عامر معماريبغدادریما تزین معماريتقنیات / التصمیمتزیین الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
جمیل355 اكرم ثائر الموادبغدادریھام ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حاتم356 خاجي عباس الموادبغدادریھان ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

سعد357 الرحیم عبد فارس والمكتباتبغدادزمن المعلومات مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب المستنصریة الجامعة

حسن358 كاظم باقر الطباعيواسطزھراء التصمیم طباعيتقنیات الفنیةتصمیم / التربیة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

كاظم359 الرضا عبد جلیل االنكلیزیةانكلیزيبغدادزھراء االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

شبیب360 محسن حبیب قارزھراء المدنیةذي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة الكوفة جامعة
المالكي361 حاتم صالن راضي الحاسوبالبصرةزھراء الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
جبار362 رزاق / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالنجفزھراء واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
مھدي363 حسون رعد والمعلوماتیةبغدادزھراء االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
الفریجي364 جویعد أطعیمھ زیاره الموادمیسانزھراء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
ابراھیم365 مھدي سردال المواددیالىزھراء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

محمد366 البو وادي ناصر سلمان الموادمیسانزھراء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
صادق367 صاحب / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىزھراء واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
علي368 محمد عادل والریاضیاتبغدادزھراء وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحاسوب
صحن369 حسین عباس االنكلیزيبغدادزھراء االنكلیزیةقسم / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
محمد370 سامي عباس قارزھراء المالبسذي صناعة المالبستقنیات صناعة الفنیةتقنیات / التربیة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

محمد371 كاظم عدنان وریاضیاتریاضیاتبغدادزھراء علوم
/ الریاضیات االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

ویس372 حسین علي صالحزھراء
الدین

القانونیة االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة

االمیر373 عبد عباس علي االنكلیزیةالدیوانیةزھراء االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
عبدهللا374 خالف عیدان االنكلیزیةمیسانزھراء االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة الكوفة جامعة
حسن375 حسن فالح المحاسبةالدیوانیةزھراء / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
جبر376 سعد قیس المدنیةكركوكزھراء ھندسيالتقنیات / المدنيرسم / الھندسة المستنصریة الجامعة
علي377 جبار كاظم المحاسبةبغدادزھراء / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

ھادي378 نعمة ماجد / التمریضالتمریضالتمریضالنجفزھراء الكوفة جامعة
دخیل379 صكروك محمد قارزھراء الموادذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
حسین380 عودة مؤید وإنشاءاتمدنيبابلزھراء / المدنيبناء / الھندسة بابل جامعة
عبد381 كریم ساجد العابدین والزخرفةالدیوانیةزین / التصمیمتصمیمالخط الجمیلة / الفنون بابل جامعة
محیسن382 كاظم علي العابدین الموادبابلزین الصناعیةمخازنادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
مھدي383 علي أیاد سیاحيالنجفزینب / ارشاد سیاحيالسیاحة / السیاحةإرشاد السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
عطوان384 محمد جاسم الحاسباتاداريالبصرةزینب / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
حسن385 كاظم جواد الحاسباتاداريالبصرةزینب / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
سلمان386 داوود سعد الخزفبغدادزینب التشكیلیةالخزفتقنیات / الفنون الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
صالح387 القادر عبد سعد صالحزینب

الدین
االنكلیزیة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

ناصر388 میره طھ والمعداتبغدادزینب المكائن / المیكاترونكسمیكاترونكستقنیات - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

جسام389 عبدالوھاب عبدالجبار المواددیالىزینب ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
عبدالكریم390 حسین عبدالكریم / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةزینب واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
عبدالقادر391 صبحي عبدالوھاب صالحزینب

الدین
والریاضیات وریاضیاتالعلوم / الفیزیاءعلوم الصرفة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

علي392 حسین علي وریاضیاتریاضیاتبغدادزینب / الفیزیاءعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
ھالل393 حسین علي االلكترونیةنینوىزینب واالتصاالتااللكترونیكالتقنیات / االلكترونیك / الھندسة بغداد جامعة
حسن394 رزاق علي / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفزینب الكوفة جامعة
الفرطوسي395 منشد محسن علي التمریضمیسانزینب / التمریضالتمریضتقنیات البصرة جامعة
خریز396 فریح علیوي المائیھواسطزینب وبزلالموارد / المدنيري / الھندسة بغداد جامعة
جاسم397 فوزي فالح / التمریضالتمریضالتمریضبغدادزینب بغداد جامعة
جحش398 عبید كریم والمصرفیةبغدادزینب المالیة والمصرفیةتقنیات والمصارفالمالیة / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

محمد399 قاسم ماجد الموادالبصرةزینب ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
مصطفى400 سالم محمود الموادالبصرةزینب ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
فنیص401 محمد ھاشم ریاضیاتبغدادزینب وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
الحسین402 عبد طعیمھ ولید قارزینب المیكانیكیةذي / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الكوفة جامعة
محمد403 جاسم خضر االسالمیةبغدادزینة والتربیة العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة االسالمیة / العلوم بغداد جامعة
مھدي404 خلیل علي / الطاقةالمیكانیكالمیكانیككربالءزینة الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المتجددة والطاقات
صالح405 جاسم فوزي صالحزینة

الدین
/ محاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

سمیر406 محسن قیس صالحزینة
الدین

/ المعلوماتااللكترونیكااللكترونیك - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة
واالتصاالت

حناني407 حمید ناظم موادنینوىزینة األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
نجم408 رشید نعمة صالحزینة

الدین
/ المحاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

علي409 محمد احمد التسویقكركوكزینھ التسویقتسویقتقنیات / ادارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
علي410 قادر عباس الموادكركوكزینھ ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
رضوان411 اللطیف عبد مازن المكتببغدادزینھ ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

حسن412 فلیح بھاء / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفسارة الكوفة جامعة
حسین413 االمیر عبد ثامر االنكلیزیةالدیوانیةسارة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
عبد414 محمد جاسم الموادكركوكسارة األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
جالي415 عبدهللا جبار االنكلیزیةبغدادسارة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

الحسن416 عبد جبار حامد سیاحيالنجفسارة / ارشاد سیاحيسیاحة / السیاحةإرشاد واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
ماھود417 عبد حمید الموادالبصرةسارة ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
خلیفة418 عبدالحسین رحیم القانونیةكركوكسارة االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
طلب419 مطلك عامر والریاضیاتبغدادسارة وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحاسوب
ذبیح420 عطیة عباس / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةسارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
مزراب421 علي قاسم المدنیةكركوكسارة وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة الموصل جامعة
شغینب422 عزیز كامل المحاسبةالدیوانیةسارة / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
عبود423 سامي سعد صالحساره

الدین
/ المحاسبةالمحاسبةالمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

اصخیل424 الجلیل عبد نعمھ قارساره الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة بغداد جامعة
اسماعیل425 عبدالرحمن سردار االلكترونیةكركوكسالي / المعلوماتااللكترونیكالتقنیات - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

واالتصاالت
احمد426 محمد جاسم الكیمیاویةكركوكسامان الصناعات صناعیةتقنیات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة بغداد جامعة
محمد427 عبدهللا محمود المساحةكركوكسامر / المساحةالمساحةتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
اعبیدي428 سلمان حسن حاسباتبابلسبا الحاسباتانظمة المعلوماتأنظمة / نظم الحاسوب / علوم التكنولوجیة الجامعة

حسن429 نتیش جبار قارسجاد الحقلیةالنفطذي والقیاسات واإلنتاج / النفطالنفط / الھندسة بغداد جامعة

الخفاجي430 بربوتي لفتھ شاكر المحاسبةمیسانسجاد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
عبودكریم431 طالب الصیدلةالبصرةسجاد / الصیدلةصیدلةقسم البصرة جامعة
جواد432 علوان عبدالكریم قارسجاد والمعداتذي المكائن / السیاراتسیاراتتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

ھیدان433 جبار محمد المدنیةبغدادسجاد ھندسيالتقنیات / العمارةرسم / الھندسة بغداد جامعة
بازول434 حسین ناصر الموادبغدادسجاد ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

راضي435 تموزكاظم المكتبالبصرةسجى العامةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
فرحان436 دوھان سلیم االنكلیزیةبغدادسجى االنكلیزیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
والي437 ارحیم عباس االنكلیزیةالدیوانیةسجى االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
احمد438 شھاب محمد والزخرفةبغدادسجى الفنیةالخط الفنیةالتربیة / التربیة الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
علوان439 طھ منیر صالحسجى

الدین
والریاضیات وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم الصرفة للعلوم / التربیة تكریت جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
راشد440 كاظم ھاني / االنتاجبابلسجى المیكانیكیة / الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
ساقي441 جمعھ شریف القانونیةكركوكسراب االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
ابراھیم442 حسین كامیران الكھربائةنینوىسردار كھربائیةالتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة الموصل جامعة
علوان443 حسین الغفور عبد المحاسبةدیالىسرور المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
شھاب444 دینار احمد الكیمیائیةالبصرةسرى صناعیةالصناعات وحدات / العملیاتتشغیل الكیمیائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

الكیمیاویة
اللطیف445 عبد محمد الباسط عبد الصناعیةالمیكانیكالبصرةسعد / البیئةالسالمة / الھندسة المستنصریة الجامعة
صباح446 عجیل طالب قارسالر المائیةذي الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة القادسیة جامعة
سلمان447 غائب موفق المحاسبةدیالىسالم / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
زناد448 ھاشم حمید ریاضیاتبغدادسلوى وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
منھل449 جریان سعید القانونیةبغدادسلوى اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
صالح450 عبدالرزاق صالح المعلوماتبغدادسما المعلوماتتكنولوجیا تكنولوجیا

واالتصاالت
/ االلكترونیك الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

علیخ451 خلیف خضیر قارسماح القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
اسماعیل452 ذنون شاھر / الصیدلةصیدلةالصیدلةنینوىسماح الموصل جامعة
مجید453 رشید مجید المحاسبةدیالىسماح والمصارفالمحاسبةتقنیات / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

بشیت454 فرھود مھدي المیكانیكیھواسطسماح / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
جبر455 عبد احمد والریاضیاتواسطسمى وریاضیاتالعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
حسن456 محمد جاسم ھندسيمدنيالنجفسمیة / المدنيرسم / الھندسة الكوفة جامعة
الحسن457 عبد یاسین حكیم وصیانةالدیوانیةسمیة / تشغیل المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
كواد458 دحام نزھان صالحسمیة

الدین
المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
مجھ459 صالح حسن / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادسمیھ المستنصریة الجامعة
خضر460 خلیل ابراھیم القانونیةكركوكسناء االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة المستنصریة الجامعة
علي461 عبد ھویر حسین المالیةالمحاسبةالمحاسبةبابلسناء / العلوم واالقتصاد / االدارة بابل جامعة

والمصرفیة
فیاض462 عواد حمد وإنشاءاتمدنيالبصرةسناء / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
حسن463 كامل عماد قانونیةالنجفسناء قانونیةادارة / القانونادارة الكوفة جامعة
نواف464 ھادي فالح والمعداتبابلسندس /  الموادسیاراتالمكائن / الھندسة الكوفة جامعة
سلطان465 جھید جاسم الدین وریاضیاتبغدادسیف وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
حسین466 محمود صباح الدین الحاسوبكركوكسیف انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

صادق467 ماضي علي الدین والمعداتبغدادسیف المكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة بغداد جامعة
محمد468 حسن سعد النفطیةالنفطدیالىسیف اآلبار / تكنولوجیاحفر النفط تكنولوجیا / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

النفط
محمد469 الحسین عبد سمیر الموادبغدادسیف ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
كریم470 محمد عدنان المدنیةكركوكسیفر طرقالتقنیات / المدنيانشاء / الھندسة الموصل جامعة
محمد471 المجید عبد حامد الكھربائیةكركوكشاجوان كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
نومان472 والي / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبھالمثنىشاكر واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
راھي473 جبار خضیر المحاسبةالدیوانیةشذى / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
مالح474 جبیر فالح الموادبغدادشذى إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
محمد475 ادعیر كریم / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادشذى المستنصریة الجامعة
عثمان476 ابراھیم كوان صالحشذى

الدین
/ المحاسبةالمحاسبةالمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

خلیفة477 عبد احمد صالحشھاب
الدین

/ المیكانیكالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة تكریت جامعة

عبد478 محمد برھان صالحشھد
الدین

المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
والمصرفیة

صادق479 محمد حازم المالبسبغدادشھد صناعة المالبستقنیات صناعة المنزليتقنیات / االقتصاد للبنات / التربیة بغداد جامعة
علي480 حسن خشمان االلكترونیةنینوىشھد الحاسباتالتتقنیات / الحاسوبتقنیات / الھندسة الموصل جامعة
عواد481 زغیر طعیمھ / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادشھد المستنصریة الجامعة
عامر482 الجبار عبد عامر وریاضیاتبغدادشھد وریاضیاتعلوم / الحاسوبعلوم للبنات / التربیة بغداد جامعة
مصطفى483 محمود یوسف علي الطباعيبغدادشھد التصمیم طباعيتقنیات الفنیةتصمیم / التربیة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

الشمیسي484 ماشاف عذیب محمد الموادمیسانشھد ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
عبدهللا485 قادر نبیل المحاسبةكركوكشھد المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
جعفر486 راضي ھاتف قارشھد والمعداتذي المكائن / سیاراتتقنیات والنظم السیطرة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المیكاترونكس
عایس487 طعیمة ھالل وریاضیاتواسطشھد وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم للبنات / التربیة الكوفة جامعة
نصیف488 كریم یحیى صالحشھد

الدین
/ االقتصادالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

خزعل489 علي حسین الھاتفیھبغدادشیالن واالتصاالتاالتصاالتالشبكات / االلكترونیك / الھندسة بغداد جامعة
منصور490 علي / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىصابرین واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
راضي491 صبیح محمد مكتبكربالءصابرین ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
السید492 احمد عبدالناصر / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفصادق الكوفة جامعة
حسن493 مھدي عالء والمعلوماتیةبغدادصفا االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
صالح494 ھادي صالح المحاسبةدیالىصفاء / محاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة
جثیر495 خریبط كاظم المائیةبغدادصفاء الموارد مشاریعتقنیات / بناءتشغیل واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

مشاریع وادارة
الملك496 عبد / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىصفیھ واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
عساف497 محمود الدین المحاسبةبابلصالح / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
شكور498 ابراھیم جبار القانونیةدیالىصنوبر االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة الموصل جامعة
غافل499 السید عبد جبار الموادالدیوانیةضحى ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
حسن500 الخضر عبد صادق طرقمدنيبابلضحى / المدنيانشاء / الھندسة بابل جامعة
علي501 غائب احمد ومعداتكركوكضیاء مكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة الموصل جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
كریم502 ھاتف عبدهللا مرضیةالنجفضیاء مرضیةتحلیالت الحیاةتحلیالت / علوم / العلوم بغداد جامعة
وسمي503 حسین فرحان الموادالدیوانیةضیاء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
مشھد504 صاحب كاظم الموادالدیوانیةضیاء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
صالح505 رجھ نعیم الحاسوبكربالءضیاء انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الكوفة جامعة

عیادة506 سعدون حاكم وإنشاءاتمدنيالبصرةطارق / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
محمودعباس507 رعد واالسالمیةبغدادطارق العربیة العربیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

العربیة
میاح508 حمدان منیف صالحطارق

الدین
والمعدات میكانیكیةالمكائن / المیكانیكقوى / الھندسة تكریت جامعة

ضایف509 سعدون خضیر والسیطرةالتصفیةالبصرةطالب / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة القادسیة جامعة
محمد510 شھید وحید / الصیدلةصیدلةالصیدلةالدیوانیةطاھر الكوفة جامعة
عبید511 حسین صدام االنكلیزیةبغدادطھ االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة الموصل جامعة

سبتي512 ستار الحكیم عبد الغازالتصفیةبغدادظافر / الكیمیاویةتقنیة / الھندسة بغداد جامعة
سلومي513 كامل خلیل الكترونیكبغدادعامر / االلكترونیكااللكترونیكتقنیات الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

الھادي514 عبد الملك عبد ھشام والمعلوماتیةبغدادعامر االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
ھندول515 داوي عالوي واالسالمیةالمثنىعاید العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
جاسم516 احمد ثائر صالحعائشة

الدین
المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
الفي517 مرس فائق صالحعائشة

الدین
الغاز وتقنیة الغازالتصفیة / الكیمیاويتقنیة / الھندسة تكریت جامعة

حسن518 كاظم جواد المحاسبةالدیوانیةعباس / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
حویجم519 دحام حمید مرضیةالنجفعباس مرضیةتحلیالت الحیاةتحلیالت / علوم / العلوم الكوفة جامعة
عباس520 حبوب عالوي والریاضیاتواسطعباس وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
ذیاب521 خلیفة فاضل العربیةبغدادعباس واللغة االسالمیة اإلسالمیةالتربیة / علومالتربیة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االسالمیة والتربیة الكریم القران
مشتت522 الحافظ عبد طارق الرحمن وصیانةالدیوانیةعبد / تشغیل المیكانیكیة / الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
مزھر523 رحم راضي الرحیم الموادبابلعبد ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
جبر524 فنجان عزیز الرسول / المیكانیكالمیكانیكالمیكانیكبابلعبد / الھندسة بابل جامعة
عمران525 علي قاسم الكریم المدنيبابلعبد وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بغداد جامعة
علي526 سعد محسن اللطیف صالحعبد

الدین
والسیطرةالتصفیة / الكیمیاویةالتشغیل / الھندسة بابل جامعة

الرزاق527 عبد عطیة سالم هللا صالحعبد
الدین

المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
والمصرفیة

عوده528 نعیمھ علي هللا السیاحةبغدادعبد الفنادقتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
عمیرة529 محمد شامل الملك القانونیةبابلعبد اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
حامي530 معتوق محمد المنعم صالحعبد

الدین
المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
قاسم531 محمد جاسم المحاسبةدیالىعبدااللھ والمصارفالمحاسبةتقنیات / التمویل واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

خضیر532 غازي رزاق / الموادالمیكانیكالمیكانیكالبصرةعبدالرضا / الھندسة البصرة جامعة
عبدالحمید533 باسم المیكانیكیةاالنبارعبدالسالم / میكانیكالمیكانیكتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

القدرة محطات
كاظم534 حافظ القانونیةدیالىعبدالغني االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
محمود535 دخیل صباح الكیمیاویةبغدادعبدالقادر كیمیاویةالصناعات االحیائیةصناعات / الكیمیائیة - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

ابراھیم536 مخلف سالم العربیةبغدادعبدالكریم واللغة االسالمیة اإلسالمیةالتربیة / علومالتربیة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة
االسالمیة والتربیة الكریم القران

احمد537 عبداللطیف احمد المدنیةبغدادعبداللطیف طرقالتقنیات / المدنيانشاء / الھندسة بغداد جامعة
فضل538 فیصل توفیق واالتصاالتااللكترونیكااللكترونیكالبصرةعبدهللا / االلكترون / الھندسة الكوفة جامعة
علي539 صالح حسین / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةعبدهللا واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
سبتي540 صبر صالح / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةعبدهللا واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
ھزاع541 كاظم حمید كھربائیةالكھرباءالبصرةعبدالمھدي / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
الرزاق542 عبد الصاحب ریاضعبد والمعلوماتیةبغدادعبیر االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
ضایف543 عجیل مالك صالحعتاب

الدین
الریاضیات وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم للبنات / التربیة تكریت جامعة

جبار544 یحیى / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىعتاب واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
حسین545 احمد الرحیم عبد صالحعثمان

الدین
/ المیكانیكالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة تكریت جامعة

احمد546 عوید المجید عبد االنتاجاالنبارعثمان فرع المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة االنبار جامعة
حسین547 ناصر احسان المحاسبةبغدادعذراء / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
مشرار548 هللا عبد احمد وریاضیاتبغدادعذراء وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
محمد549 عكلة سلیمان الصناعیةالمیكانیككركوكعذراء / البیئةالسالمة / الھندسة الموصل جامعة
رفھ550 عبید علي القانونیةبغدادعذراء اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
تایھ551 ھالل غالب الموادبابلعذراء ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
عبدالعال552 جبار بدران / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفعفاف الكوفة جامعة
عبدالرزاق553 عبدالقادر كیالن المدنیةبغدادعفراء وإنشاءاتالتقنیات / بناء واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

االنشائیة
ھاشم554 كاطع مغامس قارعقیل المیكانیكیةذي /  الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الكوفة جامعة
عبد555 فاضل حسین المحاسبةالدیوانیةعال المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

والمصرفیة
مطر556 محمد رفعت واالسالمیةالمثنىعال العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
مجرن557 مطر محمد الموادبغدادعال إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
زغیر558 اسماعیل داخليالتصمیمبغدادعالء / التصمیمتصمیم الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
اللة559 عطا حمود محمد الدین والكھربائيالمیكانیكبغدادعالء الغازي اللحام / الطاقةتقنیات الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المتجددة والطاقات
محمد560 جاسم حمزه / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفعالء الكوفة جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
اللطیف561 عبد فارس / الطاقةالمیكانیكالمیكانیكالمثنىعالء الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المتجددة والطاقات
مسعود562 خضیر یاس االنكلیزیةدیالىعالء االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

ابراھیم563 صالح احمد طباعيالتصمیمبغدادعلي / التصمیمتصمیم الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
خلف564 عبدالحسین ماجد السجاد والمعداتواسطعلي / المیكانیكسیاراتالمكائن / الھندسة بابل جامعة
عطیة565 غركان بھلول الغازالتصفیةالبصرةعلي / الكیمیاویةتقنیة / الھندسة البصرة جامعة
مخیري566 كدر جبار الكھرباءبابلعلي كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة الموصل جامعة
یمن567 مھلھل جبار / الكھرباءكھرباءالكھرباءالبصرةعلي / الھندسة بابل جامعة
خلیفة568 محمد جلیل والریاضیاتبغدادعلي وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
جبر569 كاظم جمال المدنیةبغدادعلي ھندسيالتقنیات / العمارةرسم العمارة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
الالمي570 جناني عذاب جمیل المساحةمیسانعلي / المساحةتقنیات واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الجیوماتیك
قاسم571 كبیش جواد الموادبغدادعلي ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

رھیج572 شنیت حامد / الكھرباءكھرباءتكنولوجيالبصرةعلي / الھندسة بغداد جامعة
محسن573 قمر حامد / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادعلي المستنصریة الجامعة
حسین574 ونان حسان الكیمیاویةبغدادعلي كیمیاویةالصناعات االحیائیةصناعات / الكیمیائیة - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

عبد575 جاسم حسون العربیةبغدادعلي واللغة االسالمیة العربیةالتربیة العربیةاللغة / اللغة / التربیة المستنصریة الجامعة
عواد576 سیكو حسین والریاضیاتالدیوانیةعلي وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة القادسیة جامعة
فتاح577 علي حسین النفطیةكركوكعلي المعدات لحام فرع المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الموصل جامعة
سلمان578 محمد حسین قانونیةبابلعلي قانونیةادارة / القانونادارة بابل جامعة
سید579 نعیمھ حسین والریاضیاتواسطعلي وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
زویر580 فلیح حمید الكھربائیةبغدادعلي والرافعاتتقنیات / الكھرباءالمصاعد / الھندسة بغداد جامعة
كاظم581 جعفر خالد المدنیةمیسانعلي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بغداد جامعة
محمد582 موسى راجح واالسالمیةالمثنىعلي العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة الكوفة جامعة
راضي583 كاظم راضي قارعلي المیكانیكیةذي / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة البصرة جامعة
عباس584 غالي رسول الریاضیةالمثنىعلي الریاضیةالتربیة الریاضةالتربیة وعلوم البدنیة / التربیة القادسیة جامعة
نكیان585 كاطع رمضان كھربائیةالكھرباءالبصرةعلي / الكھرباءقوى / الھندسة البصرة جامعة
جابر586 شمخي ستار الغازالتصفیةالبصرةعلي / الكیمیاویةتقنیة / الھندسة البصرة جامعة
خلف587 سوادي سعد والریاضیاتالدیوانیةعلي وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم / التربیة القادسیة جامعة
بریسم588 عطشان سعد الطیرانالنجفعلي / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
نجم589 رشید سعید والمصرفیةبغدادعلي المالیة والمصرفیةتقنیات / المحاسبةالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
شعبان590 شفیق صابر صالحعلي

الدین
والمعدات / المیكانیكسیاراتالمكائن / الھندسة الموصل جامعة

صروط591 صالح صباح المیكانیكیةبغدادعلي وأنابیبالتقنیات / المیكاترونكسلحام - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

كوثر592 حسن صالح الكھربائیةكركوكعلي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة الموصل جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
محمد593 سھیل طالب المدنیةبغدادعلي طرقالتقنیات / طرقانشاء واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

وجسور
كاظم594 سلمان عادل وریاضیاتبغدادعلي وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
مخرب595 خادم االمام عبد والمعداتبغدادعلي المكائن / السیاراتسیاراتتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

محمد596 ابراھیم هللا عبد والمعلوماتیةبغدادعلي االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
جاسم597 حسن عبدالرحمن الكیمیائیةالبصرةعلي صناعیةالصناعات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة البصرة جامعة
مدھاس598 عبدالمحسن عبدالرزاق والسیطرةالكھرباءكركوكعلي / الكھرباءالقیاس / الھندسة تكریت جامعة
سبھان599 صادق عبدالكریم / المساحةالمساحةالمساحةالبصرةعلي / الھندسة بغداد جامعة
عباس600 سكران غدیر وریاضیاتبغدادعلي وریاضیاتعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

عباس601 كاظم فاضل العربیةبغدادعلي العربیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة
العربیة

علي602 محسن فاضل صالحعلي
الدین

الكھربائیة كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة تكریت جامعة

ظاھر603 كاظم قصي الحفرالنفطبغدادعلي أجھزة / تكنولوجیامیكانیك النفط تكنولوجیا / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
النفط

سالم604 جواد كامل قارعلي النفطیةالمیكانیكذي / المیكانیكمیكانیك/المعدات / الھندسة المستنصریة الجامعة
غضبان605 جبار كریم قارعلي الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة البصرة جامعة
فلیح606 حسین كمال صالحعلي

الدین
الكھربائیة كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة

الفي607 منعثر لفتھ قارعلي المیكانیكیةذي / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
ناصر608 جدوع محمد صالحعلي

الدین
الصناعیةالمیكانیك / البیئةالسالمة / الھندسة تكریت جامعة

صالح609 صبري محمد قارعلي المدنیةذي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
حسین610 ناصر مؤید قارعلي القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
ناصر611 حسین ناصر السیاحیةكربالءعلي الفنادقالتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
عبدالمحسن612 حسین ناظم وإنشاءاتمدنيالبصرةعلي / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
حمزة613 الكاظم عبد نجم والمعداتبابلعلي / السیاراتسیاراتالمكائن المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

علي614 مراد نجم والتلفزیونالسینمابغدادعلي والتلفزیونیةالسینما / السینمائیة الجمیلة / الفنون بغداد جامعة

حسان615 فرج نعمة الموادالبصرةعلي ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
سلمان616 محمود نعیم مدنیةكربالءعلي وإنشاءاتتقنیات / بناء واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

االنشائیة
حسین617 ھاشم ھادي المائیةبابلعلي الموارد صناعیةتقنیات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة بابل جامعة
طاھر618 محمد ھاشم الصناعیةالمیكانیكالبصرةعلي / البیئةالسالمة / الھندسة المستنصریة الجامعة
ابراھیم619 عبدالوھاب وصفي والمعداتبغدادعلي المكائن / المیكانیكسیاراتتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
داود620 لطیف یونس المحاسبةدیالىعلي / محاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
محسن621 عبد حامد المحاسبةدیالىعلیاء / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

رفیق622 عباس حیدر قانونیةبابلعلیاء قانونیةادارة / القانونادارة بابل جامعة
كنون623 عباس خضیر الحاسوبالنجفعلیاء الحاسباتأنظمة الحاسوبأنظمة / علوم البنات / علوم بابل جامعة
جبر624 عباس رحیم / المیكانیكالمیكانیكمیكانیكالبصرةعلیاء / الھندسة البصرة جامعة
حواس625 شھاب صالحعلیاء

الدین
المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
عبدالغفور626 حمدي الدین المحاسبةاالنبارعماد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
محمد627 تایھ كامل / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادعماد المستنصریة الجامعة
علي628 خلف برع صالحعمار

الدین
الصناعیةالمیكانیك / البیئةالسالمة / الھندسة تكریت جامعة

حسین629 حبیب علي الموادبابلعمار ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
سلمان630 فرمان ھادي حاسوبدیالىعمار انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم المستنصریة الجامعة
خضیر631 محمود یاسر والمعلوماتیةبغدادعمار االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
سعید632 یاسین خطاب الكھربائیةدیالىعمر كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
رھیف633 زغیر سلمان قارعمر القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة القادسیة جامعة
محسن634 القادر عبد سلمان النفطیةالنفطالبصرةعمر اآلبار / النفطحفر / الھندسة البصرة جامعة
شیاع635 یوسف صادق المحاسبةبغدادعمر المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
طاھر636 صبحي علي االلكترونیةكركوكعمر / االلكترونیكااللكترونیكالتقنیات الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

علي637 حسن فلیح صالحعمر
الدین

/ االلكترونیكااللكترونیكااللكترونیك الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

دردوس638 عبد نجم المائیةبابلعمر الموارد صناعیةتقنیات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة بابل جامعة
مطر639 عاید رعید صالحعیسى

الدین
/ المیكانیكالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة تكریت جامعة

حمد640 ابراھیم صالح / الطاقةالمیكانیكالمیكانیكبابلغزوان الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
المتجددة والطاقات

حسین641 ابراھیم خلیل المواددیالىغسق ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
كریم642 الدین عز محمد والریاضیاتبغدادغسق وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحاسوب
مبارك643 جمعھ مزھر قارغصون المكتبذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
خلف644 احمد وعد الحاسوبكركوكغصون انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم تكریت جامعة

عبود645 میران تركي الطیرانالنجفغفران /  الموادالمیكانیكتقنیات / الھندسة الكوفة جامعة
حسون646 كاظم جودت المحاسبةبغدادغفران / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
علي647 محمود كفاح واالتصاالتااللكترونیكااللكترونیكالبصرةغفران / االلكترون / الھندسة الكوفة جامعة
احمد648 عبدالكریم عبدالحكیم الحاسوبكركوكفاطمة انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
السادة649 عبد الحسین عبد عالء المحاسبةالدیوانیةفاطمة / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

22



االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حمزة650 عبود فاضل المحاسبةالدیوانیةفاطمة المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

والمصرفیة
جلوب651 نایف فاضل / الصیدلةصیدلةالصیدلةبابلفاطمة الكوفة جامعة
كرم652 احمد محمد صالحفاطمة

الدین
والریاضیات وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم الصرفة للعلوم / التربیة تكریت جامعة

علي653 عبد محمد االنكلیزیةالدیوانیةفاطمة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة الكوفة جامعة
یاسر654 مسیر / الكھرباءكھرباءالكھرباءالمثنىفاطمة / الھندسة الكوفة جامعة
جبار655 مھند وإنشاءاتمدنيالنجففاطمة / المدنيبناء / الھندسة الكوفة جامعة
حسین656 فرحان ناجي قارفاطمة القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
محمد657 ثامر جبار قارفاطمھ الموادذي ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
ھادي658 حسن وإنشاءاتمدنيالنجففائزه / العمارةبناء العمارة / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
محمد659 موسى رعد الموادبابلفرح الصناعیةمخازنادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
سعدون660 غالي صالل المائیھواسطفرح وبزلالموارد / المیكانیكري / الھندسة المستنصریة الجامعة
یاسر661 كزار قاسم قارفرح المحاسبةذي / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
علوان662 حسین محمد المحاسبةبغدادفرح / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

یوسف663 شریف ھادي المحاسبةكركوكفردوس / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
حسین664 جواد صالح / نظماالتصاالتالتراسلبغدادفرقد االتصاالت / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الضوئیة واالتصاالت االتصاالت
عیسو665 بھنان سمیر والمصرفیةبغدادفلنتینھ المالیة والمصرفیةتقنیات / االقتصادالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
صادق666 میخا نجیب مائیةنینوىفنار مائیةالموارد / المدنيموارد / الھندسة الموصل جامعة
ھاكوب667 كریكور ھاروتین المحاسبةكركوكفیرا / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
علي668 حسن خالد المعماريالنجففیصل والتزیین /التصمیم معماريالفنون / التصمیمتزیین الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
حسین669 ولي جعفر الكیمیاویةكركوكقابیل ت الصناعا صناعیةتقنیات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة بابل جامعة
حمد670 كاظم محمد الحیوانيالدیوانیةقاسم حیوانياالنتاج الحیوانيإنتاج / االنتاج / الزراعة القادسیة جامعة
بارز671 ھافان عدنان قارقحطان المحاسبةذي ومصرفیةالمحاسبةتقنیات مالیة / علوم واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة

عبدهللا672 محمد جسام التسویقكركوكقیصر األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
رحیم673 صدام إبراھیم السیاحةبغدادكرار الفنادقتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
طخاخ674 الصمد بشیرعبد الموادالبصرةكرار ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
دبیس675 كمون جبار ومعداتبابلكرار الموادسیاراتمكائن / ھندسة المواد / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الصناعیة
خلیف676 حنون حسن قاركرار النفطیةالنفطذي اآلبار / النفطحفر / الھندسة بغداد جامعة
جمعة677 جابر حیدر االنكلیزیةالمثنىكرار االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
الحسین678 عبد جبار رافد المحاسبةبغدادكرار / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

حسین679 علي / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالنجفكرار واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
علي680 االمیر عبد علي المدنيبابلكرار وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة بابل جامعة
كاظم681 جواد فاضل كھرباءكربالءكرار كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
مطر682 منشد مظفر موادبغدادكرار ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

عبید683 حریز سالم الحسین مدنیةكربالءكرم وإنشاءاتتقنیات / المدنيبناء / الھندسة المستنصریة الجامعة
برغوث684 مسیر سعید قاركفاء الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / كھربائیةقوى / الھندسة االنبار جامعة
ظاھر685 ریاضجراد وریاضیاتاالنباركفى وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
صحن686 المجید عبد حمید الریاضیاتبغدادكوثر وریاضیاتعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الدین687 محي فیضهللا واحد المحاسبةكركوككوران / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
خورشید688 جوامیر نوري ومعداتكركوككوردستان مكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة االنبار جامعة
حسن689 محمد نھاد صالحكولجان

الدین
المواد األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

حمد690 طھ زیاد والریاضیاتاالنبارالرا وریاضیاتالعلوم / الحاسوبعلوم للبنات / التربیة بغداد جامعة
ھجول691 محمد قاسم المحاسبةبغدادلطیفة المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
حسن692 قنبر لطیف والسیطرةالتصفیةكركوكلطیفة / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة القادسیة جامعة
جاسم693 صالح مھدي االنكلیزيبغدادلمى االنكلیزیةقسم اإلنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
كاظم694 والي / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىلوجة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
محسن695 عبدالحسین عبدالكریم / المیكانیكالمیكانیكمیكانیكالبصرةلیث / الھندسة البصرة جامعة
محمد696 عبود محمد ھندسيمدنيالنجفلیث / العمارةرسم / الھندسة بابل جامعة
عبد697 سلمان داوود موادالنجفلیال ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
محمد698 كریم حیدر القانونیةكركوكلیلى االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة تكریت جامعة
متي699 میخائیل المدنیةنینوىمارینا وإنشاءاتالتقنیات / العمارةبناء / الھندسة الموصل جامعة
كاظم700 االمیر عبد عالء / الكھرباءكھرباءكھرباءبغدادمازن / الھندسة المستنصریة الجامعة
عبدهللا701 حسب جبار الموادالبصرةماھر ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
محسن702 داود حسن المحاسبةبابلماھر / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عبدهللا703 علیوي حسین المیكانیكیةبابلماھر / المالحةالمیكانیكالتقنیات الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
والتوجیھ

علي704 زكي علي االنكلیزیةبغدادماھر االنكلیزیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة
االنكلیزیة

محمد705 جاسم احمد / الكھرباءكھرباءالكھرباءكركوكمثنى / الھندسة الموصل جامعة
عباس706 شعیعھ ابو محمد والكھربائيالمیكانیكمیسانمجتبى الغازي / المیكانیكاللحام / الھندسة المستنصریة الجامعة
ایوكھ707 یوحانھ عدنان / التمریضالتمریضالتمریضنینوىمجد الموصل جامعة
یحیى708 محمد احمد الحاسوبكركوكمحمد انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

مصطفى709 محمد رفعت الصادق / الكھرباءكھرباءالكھرباءكركوكمحمد / الھندسة الموصل جامعة
خضیر710 حسین باسم واالتصاالتااللكترونیكااللكترونیكالنجفمحمد / االلكترون / الھندسة الكوفة جامعة
جواد711 فرحان جاسم الكھربائیةبغدادمحمد كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
عبید712 محمد جاسم كھربائیةالكھرباءالنجفمحمد / الكھرباءشبكات / الھندسة الكوفة جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
محمد713 ناجي حاكم االنكلیزیةالدیوانیةمحمد االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
خضر714 محمد حامد / الصیدلةصیدلةالصیدلةنینوىمحمد المستنصریة الجامعة
عبود715 رضیو حبیب / االنتاجالدیوانیةمحمد المیكانیكیة /  الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الكوفة جامعة
محمود716 علي حسین والكھربائيالمیكانیككركوكمحمد الغازي / البیئةاللحام / الھندسة بغداد جامعة
مھلي717 ثویني حمزة المیكانیكبابلمحمد / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بابل جامعة
عیسى718 عدنان رضا الكھرباءبابلمحمد كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
محیل719 ریاضمحمد كھربائیةالكھرباءالنجفمحمد / الكھرباءشبكات / الھندسة الكوفة جامعة
خلف720 سعید زكي ومعداتالبصرةمحمد وتكییفمكائن / السیاراتتبرید / المسیب / الھندسة بابل جامعة
سریح721 كاظم سالم االنكلیزیةمیسانمحمد االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة البصرة جامعة

امین722 اسماعیل ساھر المیكانیكیةكربالءمحمد / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بابل جامعة
واحد723 نوري محمد سردار والتوربیناتالمیكانیككركوكمحمد / المیكانیكالمضخات / الھندسة الموصل جامعة
ابراھیم724 كاظم سعد االلكترونیھمیسانمحمد / االلكترونیكااللكترونیكالتقنیات الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

جاسم725 احمد سلیم كھرباءكربالءمحمد كھربائیةتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بابل جامعة
ھادي726 عبدالزھرة شبیر الموادالبصرةمحمد ادارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
كریم727 عطیة شحاذة المحاسبةكركوكمحمد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
علي728 حمود صبار قارمحمد المیكانیكیةذي / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة البصرة جامعة
زركھ729 ابو جودة صبیح والمعلوماتیةبغدادمحمد االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
داود730 سلمان ضیاء / المیكانیكمضخاتالمیكانیكالبصرةمحمد / الھندسة البصرة جامعة
كریم731 عطیة طعمة الكیمیاویةكركوكمحمد الصناعات صناعیةتقنیات وحدات / الكیمیاويتشغیل / الھندسة تكریت جامعة
حمید732 مجید عادل صالحمحمد

الدین
/ المیكانیكالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة تكریت جامعة

حمزه733 جاسم الكریم عبد والمعلوماتیةبغدادمحمد / المعلوماتاالتصاالتاالتصاالت - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة
واالتصاالت

محمد734 عبدهللا عبدالحسن / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةمحمد واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
عبدالمجید735 عبدالصاحب ومعداتالنجفمحمد / المیكانیكسیاراتمكائن / الھندسة الكوفة جامعة
علي736 محمد عبدهللا الغازالتصفیةكركوكمحمد والبتروكیمیائیةتقنیة / الكیمیائیة / الھندسة االنبار جامعة
ھجوج737 علي عقیل المحاسبةبابلمحمد المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة بابل جامعة

والمصرفیة
حسین738 حسن عالء المحاسبةبابلمحمد المصرفیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة

والمالیة
عباده739 رحیم عبدالرزاق علي / الكھرباءكھرباءتكنولوجيالبصرةمحمد / الھندسة البصرة جامعة
خلف740 نعمة عواد والسیطرةالكھرباءمیسانمحمد / الكھرباءالقیاس / الھندسة المستنصریة الجامعة
حسین741 عباس فاضل المیكانیكیھواسطمحمد / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة بابل جامعة
عباس742 علي فؤاد المحاسبةبابلمحمد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

وسمي743 احمد كریم وریاضیاتبغدادمحمد وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الحاسوب

الطائي744 سعد تعیبان كریم / المیكانیكالمیكانیكمیكانیكالنجفمحمد / الھندسة الكوفة جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
عداي745 بجاي مالك والریاضیاتالدیوانیةمحمد وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة القادسیة جامعة
الكریم746 عبد الصاحب عبد مثنى محمد

العامري
الكھرباءالبصرة كھربائیةتقیات / الكھرباءقوى / الھندسة البصرة جامعة

توفیق747 جاسم محمود المحاسبةبابلمحمد / محاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة
مجدي748 لفتھ محمود / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادمحمد المستنصریة الجامعة
عرب749 عابد نجم / التمریضالتمریضالتمریضنینوىمحمد الموصل جامعة
محمد750 الرحمن عبد نجم المحاسبةدیالىمحمد / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

حسین751 سمو یوسف / الصیدلةصیدلةالصیدلةنینوىمحمد الموصل جامعة
كریم752 احمد الكھربائیةاالنبارمحمود كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
صالح753 شرقي حسین الكھربائیةكركوكمحمود كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
مطر754 ناصر حمید والریاضیاتواسطمحمود وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
نجم755 سھیل والمصرفیةبابلمحمود المالیة والمصرفیةتقنیات المالیةالمالیة / العلوم واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

والمصرفیة
حمید756 محمد قاسم الموادبغدادمحمود إدارة األعمالمخازنتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

علوان757 محمود یحیى المیكانیكدیالىمحمود / میكانیكالمیكانیكتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
القدرة محطات

یوسف758 محمد جالل الموسیقیةالموسیقىبغدادمخلد الموسیقیةالفنون / الفنون الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
جازع759 العالي عبد رافد المدنیةالبصرةمرتضى وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة البصرة جامعة
حمید760 سالم فائق ومعداتالبصرةمرتضى وتكییفمكائن / المیكانیكتبرید / الھندسة البصرة جامعة
ابراھیم761 جواد والمصرفیةبابلمروان المالیة والمصرفیةتقنیات المصرفیةالمالیة / العلوم واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة

والمالیة
جاسم762 كاظم ثامر التسویقكركوكمروة األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
سلمان763 اسماعیل حسن المكتباالنبارمروة العامةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
كناوي764 عبید حمید الموادالدیوانیةمروة ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
فاضل765 عباس خضیر والریاضیاتبغدادمروة وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحاسوب
قھرمان766 مصطفى رسول النباتينینوىمروة نباتياالنتاج وھندسةإنتاج / البستنة والغابات / الزراعة الموصل جامعة

الحدائق
محمد767 ابوبكر عدنان الغازالتصفیةكركوكمروة / الكیمیاويتقنیة / الھندسة تكریت جامعة
صالح768 عبید علي الموادبابلمروة األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
كاظم769 جواد محمد قانونیةبابلمروة قانونیةادارة / القانونادارة بابل جامعة
جاسم770 احمد نعمة الغازالتصفیةكركوكمروة / الكیمیاويتقنیة / الھندسة تكریت جامعة
اسماعیل771 خلیل ابراھیم وریاضیاتبغدادمریم وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
خلف772 عبید احمد المكتببغدادمریم إدارة العامةسكرتاریةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
یاسر773 درویش جابر ایاد / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفمریم الكوفة جامعة
عوفي774 حسن جاسم الكیمیاویةبغدادمریم صناعیةالصناعات وحدات / الكیمیاویةتشغیل / الھندسة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
المالكي775 زوید حامدجبار الحاسوبالبصرةمریم الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوبیة المعلومات نظم
علي776 محمد محسن حیدر والسیطرةالتصفیةبغدادمریم / الكیمیاویةالتشغیل / الھندسة بغداد جامعة
حبیب777 سلمان سعد الطباعيبغدادمریم التصمیم طباعيتقنیات / التصمیمتصمیم الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
وادي778 حیدر صباح المواددیالىمریم ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

شراد779 مذري عباس االنكلیزیةبغدادمریم االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

داغر780 غانم الزھرة عبد والمكتباتبغدادمریم المعلومات مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب المستنصریة الجامعة

حمود781 محسن عطى الموادكركوكمریم األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
محمد782 ابراھیم علي السیاحیةكربالءمریم الفنادقالتقنیات الفنادقإدارة / ادارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة

عبدهللا783 عواد علي المواددیالىمریم ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

جاسم784 خلف كریم الموادمیسانمریم اداة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
علي785 حسین ماجد الكیمیائیةالبصرةمریم صناعیةالصناعات وحدات والبتروكیمیائیةتشغیل / الكیمیائیة / الھندسة االنبار جامعة
لفتھ786 خفیف مجید قارمریم الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة بغداد جامعة
ابراھیم787 عطوان مجید صالحمریم

الدین
/ المحاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

سلیمان788 محمد مجید االسالمیةبغدادمریم والتربیة العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
السویعدي789 دوالب جمعھ محمد الموادمیسانمریم ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
جواد790 كاظم ناصر والمعلوماتیةبغدادمریم االحصاء والمعلوماتیةتقنیات / االحصاءاالحصاء واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
حسین791 عباس خضیر قارمسار المحاسبةذي / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
احمد792 شھاب احمد القانونیةبغدادمصطفى اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
علي793 موسى ادھم المدنیةكركوكمصطفى وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة الموصل جامعة
جودة794 علي جابر والریاضیاتالدیوانیةمصطفى وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة القادسیة جامعة
نجم795 حسن / المیكانیكالمیكانیكمیكانیكالمثنىمصطفى / الھندسة بابل جامعة
عنكوش796 ركب حمید القانونیةبغدادمصطفى اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
فریح797 محمد داود االنكلیزیةمیسانمصطفى االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة االنسانیة للعلوم / التربیة البصرة جامعة

عبدالحسن798 عبدالعباس رحمن كھربائیةالكھرباءالنجفمصطفى / الكھرباءقوى / الھندسة الكوفة جامعة
محسن799 العباس عبد والسیطرةالتصفیةبابلمصطفى / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة القادسیة جامعة
عبود800 محمد عبد حاسوبدیالىمصطفى انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
شفیق801 صالح عدي المواددیالىمصطفى ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

عباس802 فیصل عزمي االنكلیزيبغدادمصطفى االنكلیزیةقسم االنكلیزیةاللغة / اللغة االساسیة / التربیة المستنصریة الجامعة

جابر803 داخل عطیة قارمصطفى الصناعیةالمیكانیكذي / البیئةالسالمة / الھندسة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
جاسم804 خمیس علي المیكانیكیةكربالءمصطفى / میكانیكالمیكانیكتقنیات المیكانیكیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة

القدرة محطات
كریم805 دریول علي الحاسوببغدادمصطفى انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
ماھود806 صكبان علي قارمصطفى الغازالتصفیةذي / الكیمیاویةتقنیة / الھندسة بغداد جامعة
حسن807 عذاب علي / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةبابلمصطفى واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

محمود808 شاكر غني المواددیالىمصطفى ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
البیاتي809 صالح عباس فاضل الحاسوبواسطمصطفى انظمة الحاسباتتقنیات / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

عكال810 زیاره فرحان والعلوممیسانمصطفى وریاضیاتالریاضیات / الریاضیاتعلوم / التربیة القادسیة جامعة
مشخال811 معیوف كریم المیكانیكدیالىمصطفى / المعادنالمیكانیكتقنیات والمعادن االنتاج / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

اسماعیل812 خلیفة مثنى الكھربائیةدیالىمصطفى كھربائیةالتقنیات / كھربائیةقوى / الھندسة االنبار جامعة
فضالة813 الحسین عبد محمد قارمصطفى الصناعیةالمیكانیكذي / البیئةالسالمة / الھندسة المستنصریة الجامعة
مصطاف814 عبود ناجي المواددیالىمصطفى ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
محسن815 ناصر المحاسبةبابلمصطفى / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
شلش816 حمد خضر صالحمظھر

الدین
االنتاج فرع المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة تكریت جامعة

صبیح817 حنون الكریم عبد المساحةدیالىمعتز / المساحةتقنیات واالنشاءات البناء / ھندسة التكنولوجیة الجامعة
الجیوماتیك

كامل818 نظیر الكھربائیةاالنبارمقداد كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
جبارة819 حكیم االمیر عبد الموادبابلمنار األعمالمخازنادارة / إدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
غازي820 عوده علي قارمنار القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة القادسیة جامعة
عجیل821 الحسین عبد ابراھیم الحاسوببغدادمناف الحاسباتأنظمة الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
خشان822 محمد حمزه / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفمنال الكوفة جامعة
عمران823 فرحان صالح االنكلیزیةالدیوانیةمنتظر االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة / التربیة القادسیة جامعة
جواد824 كاظم عباس الكھربائیةدیالىمنتظر كھربائیةالتقنیات / الكھرباءقوى الكھربائیة / الھندسة التكنولوجیة الجامعة
علي825 محمد كاظم وأنابیبالمیكانیكالبصرةمنتظر / المیكانیكلحام / الھندسة البصرة جامعة
محسن826 صالح مھدي المیكانیكةكربالءمنتظر / المیكانیكالمیكانیكتقنیات / الھندسة بابل جامعة
هللا827 جاد احمد الكریم عبد / الكھرباءكھرباءالكھرباءنینوىمنذر / الھندسة تكریت جامعة
المالكي828 محمد قاسم علي الحاسوبالبصرةمھا الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
جبر829 كریم قاسم قارمھا الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / الكھرباءشبكات / الھندسة الكوفة جامعة
زوید830 ناصر كاطع والكھربائيالمیكانیكالبصرةمھند الغازي / المواداللحام / الھندسة البصرة جامعة
علي831 محمد یونس یحیى الحقلیةالنفطالمثنىمھند والقیاسات واإلنتاج / تكنولوجیاالنفط النفط تكنولوجیا / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

النفط
حمد832 عطشان داود قارمؤید الحیوانیةذي حیوانيالصحة الحیوانيإنتاج / االنتاج / الزراعة بغداد جامعة
راضي833 عبدالكریم عبدالخالق الحاسوبالبصرةمیثم الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
حسین834 جبر عزیز والریاضیاتالدیوانیةمیثم وریاضیاتالعلوم الحیاةعلوم / علوم / التربیة القادسیة جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
طالب835 شالكة اسماعیل االنكلیزيبغدادمیس االنكلیزیةقسم / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
مصحب836 یاسر عباس االنكلیزیةواسطمیس االنكلیزیةاللغة اإلنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
مھدي837 عبعوب عبدالھادي وریاضیاتبغدادمیس وریاضیاتعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الحیاة
زیدان838 محمد عباس والسیطرةالتصفیةكركوكنادیة / الكیمیاويالتشغیل / الھندسة تكریت جامعة
االحمد839 حمادي كاظم محمد الحاسوبالبصرةنازك الحاسباتانظمة الصناعيأنظمة / الذكاء الحاسوب / علوم التكنولوجیة الجامعة

محبوب840 ابراھیم عباس المحاسبةدیالىنبا / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
شرتوح841 عبد احمد الحاسوببغدادنبأ انظمة الحاسباتتقنیات الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
حسن842 محمد جاسم المحاسبةبغدادنبأ / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
جلوي843 حمادي شھاب وریاضیاتبغدادنبأ وریاضیاتعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
جاسم844 حمد عالء الحاسوبالنجفنبأ الحاسباتانظمة الحاسوبأنظمة / علوم البنات / علوم بابل جامعة
السوداني845 موسى حسن كاظم علي الموادبغدادنبأ ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

سعد846 طالب محمد االلكترونیةمیساننبأ / المعلوماتااللكترونیكالتقنیات - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة
واالتصاالت

مغیر847 عبید خلیل صالحنبراس
الدین

الغاز وتقنیة الغازالتصفیة / الكیمیاويتقنیة / الھندسة تكریت جامعة

خلیل848 حسین طاھر والریاضیاتبغدادنریمان وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الحاسوب

جمعة849 فاضل مانع صالحنصار
الدین

المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
والمصرفیة

شبیب850 حمود جاسم صالحنصیف
الدین

/ المحاسبةالمحاسبةالمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

نصیف851 رشید حمید المواددیالىنعمان ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
عبد852 محمد موسى صالحنمارق

الدین
مكتب العامةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة

حسن853 حسین عبداالمیر الموادكركوكنمیر ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
رشید854 منصور رفیق المیكانیكیةكركوكنھلة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة تكریت جامعة
محمد855 حسین احمد المدنیةكركوكنھى وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة الموصل جامعة
محمد856 حریصالبو عبد ماجد المحاسبةمیساننھى / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
عباس857 كاظم ثامر مكتببغدادنوار ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
مھدي858 محمد جاسم / الصیدلةصیدلةالصیدلةالنجفنور الكوفة جامعة
علیوي859 عیدان خالد والمعداتبابلنور ونسیجالمكائن / الموادغزل / الھندسة القادسیة جامعة
عبطان860 عجیل خزعل الموادالدیوانیةنور ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
ھندي861 علي رحیم السیاحیةكربالءنور الفنادقالتقنیات الفنادقإدارة / ادارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة

حسون862 عبد سعید والریاضیاتبغدادنور وریاضیاتالعلوم / الریاضیاتعلوم / التربیة المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
ھرمز863 نعوم صباح المدنیةنینوىنور الرسمالتقنیات مدنیة/فرع تقنیات

الھندسي
/ العمارة / الھندسة الموصل جامعة

عودة864 عكیب صدام وریاضیاتبغدادنور وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الریاضیات

علي865 حسین عامر المواددیالىنور ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
محمد866 محسن عباس السیاحیةكربالءنور الفنادقالتقنیات / السیاحةإدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
رشید867 موسى االمیر عبد القانونیةبغدادنور اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
خضیر868 حسین علي عبد العربیةبغدادنور العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
محسن869 جاسم علي سیاحيالنجفنور /ارشاد سیاحيسیاحة / السیاحةإرشاد واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
علي870 محمد علي / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالبصرةنور واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
كاظم871 جواد كاظم السیاحةبغدادنور سیاحيتقنیات / السیاحةإرشاد السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
مھدي872 راضي كاظم / االنتاجالدیوانیةنور المیكانیكیة / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة القادسیة جامعة
عبدهللا873 حسین سعید محمد الحاسباتنینوىنور الحاسباتانظمة / الحاسوبأنظمة والریاضیات الحاسوب / علوم الموصل جامعة

ھوید874 صاحب محمد ومعداتالنجفنور / المیكانیكسیاراتمكائن / الھندسة الكوفة جامعة
خطار875 علي ھاشم وصیانةالدیوانیةنورا / تشغیل المیكانیكیة /  الموادالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الكوفة جامعة
خضر876 جمال عماد الصناعیةالمیكانیككركوكنوران / البیئةالسالمة / الھندسة الموصل جامعة
ابراھیم877 علي خالد صالحنورة

الدین
/ االقتصادالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

ھادي878 ابراھیم خضیر والمصرفیةدیالىنورق المالیة والمصرفیةتقنیات / المحاسبةالمالیة واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

حسین879 عباس خلف قارنوره النباتيذي نباتياالنتاج الحقلیةإنتاج / المحاصیل / الزراعة البصرة جامعة
حسین880 ھادي عامر وإنشاءاتمدنيبابلنوره / المدنيبناء / الھندسة بابل جامعة
یونس881 خلیل احسان الموادكركوكنیان ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
خضیر882 علي الرزاق عبد صالحنیران

الدین
المالیةالمحاسبةمحاسبة / العلوم واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

والمصرفیة
ابراھیم883 مجید محمد القانونیةبغدادنیران اإلدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة بغداد جامعة
عمر884 كریم حسین صالحھاجر

الدین
/ محاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

جاسم885 كمال خالد والریاضیاتبغدادھاجر وریاضیاتالعلوم / علومعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة
الحیاة

محمود886 نصرت سعاد المحاسبةكركوكھاجر / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
حمود887 راشد محمود / التمریضالتمریضالتمریضبابلھاجر بابل جامعة
جاسم888 نصیف عبد شعالن المدنیةبغدادھاشم ھندسيالتقنیات / المدنيرسم / الھندسة الموصل جامعة
مجید889 نایف واثق صالحھالة

الدین
/ محاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

كاظم890 جاسم احمد المدنیةكركوكھبة ھندسيالتقنیات / المدنيرسم / الھندسة بغداد جامعة
مزعل891 علوان حسن التمریضالبصرةھبة / التمریضالتمریضقسم البصرة جامعة
كاظم892 عبد حیدر المحاسبةبغدادھبة المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

والمصرفیة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
مطر893 ھویر شاكر والمصرفیةبغدادھبة المالیة والمصرفیةتقنیات / االقتصادالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
صابر894 خلف علي الحاسوببغدادھبة الحاسباتأنظمة الحاسوبأنظمة / علوم / العلوم بغداد جامعة
محمد895 كامل محمد االنكلیزيبغدادھبة االنكلیزیةقسم االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

احمد896 جواد واثق االنكلیزیةبغدادھبة االنكلیزیةاللغة اإلنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
حسین897 كاظم جواد المواددیالىھبھ ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة العراقیة الجامعة

یونس898 امیر المالیةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىھدى / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
والمصرفیة

ادریس899 توفیق المالیةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىھدى / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
والمصرفیة

محمد900 خلف سلیم والسیطرةالكھرباءالبصرةھدى / الكھرباءالقیاس / الھندسة بغداد جامعة
حبیب901 عیدان عامر المواددیالىھدى ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
عمران902 حمزة الرضا عبد والمعداتبابلھدى الموادسیاراتالمكائن / ھندسة المواد / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

الصناعیة
محمد903 كاظم علي المالبسالنجفھدى صناعة /تقنیات وخیاطةالفنون / التصمیمتفصیل الجمیلة / الفنون بابل جامعة
سھیل904 هللا عبد فیصل والمكتباتبغدادھدى المعلومات مكتباتتقنیات والمعلوماتادارة / المكتبات / اآلداب المستنصریة الجامعة

علي905 صالح كمر قارھدى القانونیةذي االدارة قانونیةتقنیات / القانونادارة البصرة جامعة
محمود906 نعمان مجید المواددیالىھدى ادارة العامةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
ضاحي907 بدن منذر / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةھدى واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
مھدي908 الرزاق عبد یوسف مكتبكربالءھدى ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
احمد909 كاظم فایز / الصیدلةصیدلةالصیدلةبغدادھدیر المستنصریة الجامعة
علیخ910 فرج خلیل قارھدیل الكھربائیةذي كھربائیةالتقنیات / كھربائیةقوى / الھندسة االنبار جامعة
عبل911 حسین علي المرضیةالبصرةھدیل مرضیةالتحلیالت الحیاةتحلیالت / علوم / العلوم البصرة جامعة
سوید912 كامل كمال القانونیةكركوكھدیل االدارة قانونیةتقنیات / الحقوقادارة تكریت جامعة
ظاھر913 معروف المالیةالمحاسبةالمحاسبةالمثنىھدیل / العلوم واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة

والمصرفیة
طالب914 صاحب ھاشم والعلوممیسانھدیل وریاضیاتالریاضیات / الریاضیاتعلوم الصرفة للعلوم / التربیة البصرة جامعة

رشید915 صالح طالب التسویقكركوكھردي األعمالتسویقتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
علي916 محمد ستار عارف المیكانیكیةكركوكھشام / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة الموصل جامعة
غالي917 ساده عباس الطباعيبغدادھمام التصمیم طباعيتقنیات / التصمیمتصمیم الجمیلة / الفنون بغداد جامعة
احمد918 نور شھاب المحاسبةدیالىھمسھ / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حجي919 قیس رعد المحاسبةدیالىھند / االقتصادالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة المستنصریة الجامعة

الھادي920 عبد میري عباس مكتبكربالءھند ادارة الصناعیةإدارةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
معیاف921 قاسم الكیمیاویةاالنبارھند الصناعات صناعیةتقنیات وحدات والبتروكیمیائیةتشغیل / الكیمیائیة / الھندسة االنبار جامعة
مصطفى922 منعثر محمد قارھند الحاسوبذي انظمة الحاسباتتقنیات / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
عمران923 صبر مصطفى والمصرفیةبغدادھند المالیة والمصرفیةتقنیات / المحاسبةالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
اكرم924 عبدالكریم نریمان فین المحاسبةكركوكھھ المالیةالمحاسبةتقنیات / العلوم واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة

والمصرفیة
صالح925 غریب محمد لو ومعداتكركوكھھ مكائن وتكییفتقنیات / المیكانیكتبرید / الھندسة الموصل جامعة
علي926 صالح علي الموادكركوكھوجین ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
فرج927 محمد ناصح الموادكركوكھوسر ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
احمد928 كریم حمید المیاهكركوكھیفاء مشاریع تشغیل فرع المائیة الموارد مائیةتقنیات / المدنيموارد / الھندسة تكریت جامعة
اسماعیل929 سلمان داود المواددیالىودیان ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
زید930 عبد جالل حاسباتبابلورود الحاسباتانظمة الحاسوبأنظمة / علوم البنات / علوم بابل جامعة
هللا931 عبد الجبار عبد صفاء صالحورود

الدین
/ االقتصادالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

ناصر932 جبر االمیر عبد المائیةبابلوسام الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة بغداد جامعة
جمیل933 عباس / االقتصادالمحاسبةالمحاسبةالمثنىوسن واالقتصاد / االدارة القادسیة جامعة
سلمان934 صالح فالح االسالمیةدیالىوسن والتربیة العربیة العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
عبد935 حسین علي والمعداتبغدادوعد المكائن میكانیكیةتقنیات / المیكانیكقوى / الھندسة بغداد جامعة
عبید936 بغدادي نعیم قاروفاء المدنیةذي وإنشاءاتالتقنیات / المدنيبناء / الھندسة الكوفة جامعة
عبد937 دنھاش حسین المحاسبةاالنباروقار / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة الموصل جامعة
محمد938 سلمان كاظم مكتببغدادوقار ادارة العامةسكرتاریةتقنیات / االدارة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
محي939 جمعة سعد صالحوقاص

الدین
/ المیكانیكالمیكانیكالمیكانیك / الھندسة االنبار جامعة

ابراھیم940 مھدي صالحوقاصمزھر
الدین

/ المحاسبةالمحاسبةمحاسبة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة

حسن941 محي عبدالكاظم كھربائیةالكھرباءالنجفوالء / الكھرباءشبكات / الھندسة بابل جامعة
عبود942 جاسم محمد / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالبصرةوالء واالقتصاد / االدارة البصرة جامعة
علي943 محمد جاسم خالد السیاحیةكربالءولید الفنادقالتقنیات / السیاحةإدارة السیاحیة / العلوم المستنصریة الجامعة
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االولى) (الوجبة الصباحیة الدراسة (2017-2016) الدراسیة للسنة المعاھد على 10% االوائل الـ الطلبة قبول

الرباعيت الطالب المعھدالمحافظةاسم من منھ تخرج الذي المعھد/الفرعالقسم من الترشیحاالختصاص
حسین944 محمود غازي وإنشاءاتمدنيالنجفوئام / العمارةبناء / الھندسة بابل جامعة
سمیر945 عباس خضیر ریاضیاتبغدادیاس وریاضیاتعلوم / الفیزیاءعلوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

شكر946 بكر انتصار المائیةدیالىیاسر الموارد وبزلتقنیات / المدنيري / الھندسة تكریت جامعة
عبدهللا947 یاسر حیدر فنادقالنجفیاسر /ادارة الفنادقسیاحة / السیاحةإدارة واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
طعمة948 خیرهللا راضي كھربائیةالكھرباءالبصرةیاسر / الكھرباءقوى / الھندسة البصرة جامعة
المحنھ949 راضي فاھم شاكر كھربائیةالكھرباءالنجفیاسر / الكھرباءقوى / الھندسة المستنصریة الجامعة
داود950 صادق عامر المساحةبغدادیاسر / المساحةالمساحةتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
عبیس951 علوان محمد والمعداتبابلیاسر / السیاراتسیاراتالمكائن / المسیب / الھندسة بابل جامعة
خضیر952 عبد محمد والمصرفیةبغدادیاسمین المالیة والمصرفیةتقنیات / االقتصادالمالیة واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
محمد953 جبار منعم االنكلیزیةدیالىیاسمین االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة العراقیة الجامعة

عبدهللا954 حسین طھ المیكانیكیةبغدادیاسین / المیكانیكالمیكانیكالتقنیات / الھندسة بغداد جامعة
خنفر955 جیس عبید االنكلیزیةبغدادیاسین االنكلیزیةاللغة / اللغةاللغة االنسانیة للعلوم رشد ابن / التربیة بغداد جامعة

االنكلیزیة
حمدان956 سلمان رائد المحاسبةدیالىیحیى / المحاسبةالمحاسبةتقنیات واالقتصاد / االدارة بغداد جامعة
حجي957 رشك كاظم والسیطرةالتصفیةمیسانیحیى / الكیمیاویةالتشغیل / الھندسة البصرة جامعة
عبدهللا958 حسین عباس العربیةبغدادیسرى العربیةاللغة العربیةاللغة / اللغة للبنات / التربیة بغداد جامعة
عبد959 عبدهللا احمد والعلومبغدادیوسف وریاضیاتالریاضیات الحیاةعلوم / علوم الصرفة للعلوم / التربیة االنبار جامعة
فالح960 فھد حازم ریاضیاتبغدادیوسف وریاضیاتعلوم / علوم الھیثم الصرفة/ ابن للعلوم / التربیة بغداد جامعة

الریاضیات
علي961 منیر خمیس والكھربائيالمیكانیكاالنباریوسف الغازي اللحام / الطاقةتقنیات الكھرومیكانیك / ھندسة التكنولوجیة الجامعة

المتجددة والطاقات
راضي962 عبدالكریم عبدالخالق الحاسوبالبصرةیوسف الحاسباتانظمة / أنظمة المعلومات وتكنلوجیا الحاسوب / علوم البصرة جامعة

الحاسوب علم
حسن963 عبد عرب / المحاسبةالمحاسبةالمحاسبةالنجفیوسف واالقتصاد / االدارة الكوفة جامعة
عبدالواحد964 محمد علي الموادكركوكیوسف ادارة األعمالإدارةتقنیات / إدارة واالقتصاد / االدارة تكریت جامعة
عباس965 مصطفى علي الكیمیاویةبغدادیوسف كیمیاویةالصناعات االحیائیةصناعات / الكیمیائیة - الخوارزمي / الھندسة بغداد جامعة

خالطي966 سلمان عوفي وأنابیبالمیكانیكالبصرةیوسف / المیكانیكلحام / الھندسة بابل جامعة
جلود967 سمیر موحان قاریوسف والسیطرةالتصفیةذي / الكیمیاویةالتشغیل / الھندسة البصرة جامعة
ھاشم968 توفیق محمد عباس مكتبنینوىیونس الصناعیةسكرتاریةادارة / االدارة واالقتصاد / االدارة بابل جامعة
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