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6241حسام الدين علي صادق ساجت24
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6321ذو الفقار عامر سلمان علي30
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6271ضياء علي خلف سالم60
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6321علي ناظم حميد جاسم77

6261عمار عطا اهللا علي نزال78

6341عناد محمد احمد عبد اهللا79
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6432فاتن توفيق عبد حمود81

6342فاطمه حيدر حسين علوان82

6291كرار صافي عبد ايديم83

6271كرار هاشم محمد عبداهللا84

6332كواكب كاظم جابر مشكور85

6371الزم احمد مسلط حمود86

6271محمد االمين سالم محمد عبود87

6331محمد باسم فرحان سلمان88

6251محمد حمود خلف عبد اهللا89



6491محمد ساير تبان مرعي90

6361محمد سعد حسين حمزه91

6261محمد شاكر محمود خلف92

6381محمد عزيز حمزه عبد اهللا93

627.71محمد قاسم احمد كاظم94

6501محمد نزار عبهول حسين95

6291محمود حمزه نايف كاظم96

6281محمود صباح حسن رجب97

6301مرتضى يقظان حسن حمزة98

624.22مروه علي دحام جوير99

6242مريم مصطفى حامد محمود100

6331مسلم حسن عالوي حسن101
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6341وجدي احمد محمد مجدل115

6301وسام حسن عبد الهادي حسون116

6341ياسر عامر وادي محمد117
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6301احمد حيدر عبد زيد جاسم53
6301اركان محمد اسود مطني54
6301حيدر راضي طاوي جالب55
6301مرتضى يقظان حسن حمزة56
6301مصطفى ثامر محمود حسين57
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6291سامر نعمان شطب جلوب64
6291كرار صافي عبد ايديم65
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القادسية 6331مسلم حسن عالوي حسن13
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قادسية6301حيدر راضي طاوي جالب15
النجف6381زيد علي حمزه حسن16
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الجنسالفرعالمشغولالمخططالمفاضلةالمعدلالمجموعاسم الكلية او المعهد
مختلطعلمي55679.4240425425جامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

مختلطعلمي60786.7180156156جامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك
مختلطعلمي60286179130130جامعة التكنولوجية/هندسة المكائن والمعدات

مختلطعلمي61587.9176130130جامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية وااللكترونية
مختلطعلمي63390.4191130132جامعة التكنولوجية/هندسة البناء واالنشاءات

مختلطعلمي61587.9179143143جامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم
مختلطعلمي60085.7180156156جامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن

مختلطعلمي62389200120120جامعة التكنولوجية/الهندسة الكيمياويــــــــــــــــــــــــــــة
مختلطعلمي648.792.71916565جامعة التكنولوجية/الهندسة المعمارية

مختلطعلمي630901916565جامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
مختلطعلمي60486.31897879جامعة التكنولوجية/هندسة المواد

مختلطعلمي61287.41727878جامعة التكنولوجية/هندسة الليزر والبصريات
مختلطعلمي58183174219219جامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

مختلطعلمي651931899091جامعة التكنولوجية/هندسة تكنلوجيا النفط



العددالمحافظة 
8االنبار 
4لبصرة

3القادسية
2النجف

10بابل
44بغداد
12ديالى

10ذي قار
1صالح الدين 

5كربالء
3كركوك
4ميسان
9نينوى
5واسط

76جموع طلبة المحافظات 
44جموع طلبة محافظة بغداد
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