
المسائية الدراسة/  االوائل (%10)ال الطلبة قبول

المركزي القبولالفرعالقسمالمعهدالرباعي االسمت

الرصافة االدارة معهدحسن خليل حسن احمد1
 مالية تقنيات

ومصرفية
واالقتصاد االدارة كلية/  بغداد جامعة

الرصافة االدارة معهدنصيف ابريسم حميد احمد2
 المعلومات تقنيات

والمكتبات
االداب كلية/  المستنصرية الجامعة

واالقتصاد االداراة كلية/  المستنصرية الجامعةالمكتب ادارةالرصافة االدارة معهدمحيسن عذيب دحام احمد3

الهندسة كلية/ ديالى جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدقرياقوس بهنام رمزي الن4

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدمحسن جابر فاخر امير5

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالتمثيلالمسرحية الفنونمسائي الجميلة الفنون معهدكاظم إبراهيم أحالم6

التمريض كلية/  قار ذي جامعةالتمريضاالعمارة التقني المعهدهارف مهدي  خيون أحمد7

الهندسة كلية/  القادسية جامعةسياراتوالمعدات المكائناالعمارة التقني المعهدبداي نعمه عبداألله أحمد8

البصرة/  االدارية التقنية الكلية/  الجنوبية المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدجواد علي محمد الوهاب عبد أمين9

الهندسة كلية/  واسط جامعةسياراتوالمعدات المكائناالعمارة التقني المعهدلجالج مهاوي فرمال أمين10

مسائي الجميلة الفنون معهدسلمان ساهي عالوي بكر11
 السمعية الفنون

والمرئية
الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالتلفزيون

الهندسة كلية/  واسط جامعةسياراتوالمعدات المكائناالعمارة التقني المعهدخنجر كاظم جواد بهاء12

الهندسة كلية/  واسط جامعةقوىالكهربائية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدمساعد عودة ورش جاسم13

مسائي الجميلة الفنون معهدساجت شاكر جنان14
 العربي الخط

والزخرفة
الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةوالزخرفة الخط

الرصافة االدارة معهدالكريم عبد الرحمن عبد الدين حسام15
 المعلومات تقنيات

والمكتبات
االداب كلية/  المستنصرية الجامعة
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التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدمشكور حسن محمد حسن16

التمريض كلية/  قار ذي جامعةالتمريضاالعمارة التقني المعهدحسن جاسم أحمد حسين17

الهندسة كلية/  واسط جامعةقوىالكهربائية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدبريسم حسن مسير حميد18

واالقتصاد االدارة كلية/  البصرة جامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدسرحان حلو كريم حيدر19

بغداد/  االدارية التقنية الكلية/  الوسطى المنطقة في التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنياتالرصافة االدارة معهدجاسم نصيف نجاح خديجة20

الهندسة كلية/  القادسية جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدمحمد جاسم الطيف خضر21

الرصافة االدارة معهدرشيد القادر عبد مظفر خلود22
 المعلومات تقنيات

والمكتبات
االداب كلية/  المستنصرية الجامعة

الهندسة كلية/  القادسية جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدخالد زهيان حسين راضي23

الهندسة كلية/  واسط جامعةالكترونيكااللكترونية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدعلي حسن وائل رشا24

الهندسة كلية/  واسط جامعةالكترونيكااللكترونية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدحمود رحيم رعد رفد25

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالتمثيلالمسرحية الفنونمسائي الجميلة الفنون معهدمفتن حازم رواد26

البصرة/  االدارية التقنية الكلية/  الجنوبية المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدثامر مسلم مويع رياض27

الهندسة كلية/  واسط جامعةااللكترونيكاالعمارة التقني المعهدعبدالحسين عالوي حسين العابدين زين28

التمريض كلية/  قار ذي جامعةالتمريضاالعمارة التقني المعهدبعرور حزام كريم سجاد29

الرصافة االدارة معهدحسين كاظم هللا عبد سعاد30
 مالية تقنيات

ومصرفية
بغداد/  االدارية التقنية الكلية/  الوسطى المنطقة في التقنية الجامعة
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الرصافة االدارة معهدعلي حسين جاسم سندس31
 المعلومات تقنيات

والمكتبات
االداب كلية/  المستنصرية الجامعة

واالقتصاد االدارة كلية/  المستنصرية الجامعةالمحاسبةالرصافة االدارة معهدابراهيم عباس عيدان شيرين32

التمريض كلية/  قار ذي جامعةالتمريضاالعمارة التقني المعهدتامول سعدون جعيول صالح33

البصرة/  االدارية التقنية الكلية/  الجنوبية المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدمطيلب علي محسن صباح34

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدكاظم حسن هادي صفاء35

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدشهاب خلف سعيد عدي36

واالقتصاد االدارة كلية/  المستنصرية الجامعةالمحاسبةالرصافة االدارة معهدالجبار عبد حسين احمد عذراء37

الهندسة كلية/  واسط جامعةالكترونيكااللكترونية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدعبيد سلمان حاتم عالء38

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالنحتالتشكيلية الفنونمسائي الجميلة الفنون معهدناجي االله عبد عالء39

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةاالخراجالمسرحية الفنونمسائي الجميلة الفنون معهدالقادر عبد فارس عالء40

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالطباعيالتصميممسائي الجميلة الفنون معهدشنيشل محمد عالء41

الهندسة كلية/  واسط جامعةسياراتوالمعدات المكائنبغداد تكنلوجيا معهدداود سلطان احمد علي42

الهندسة كلية/  واسط جامعةااللكترونيكاالعمارة التقني المعهدخلف عباس حسن علي43

بغداد/  االدارية التقنية الكلية/  الوسطى المنطقة في التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنياتالرصافة االدارة معهدحسين الهادي عبد حسين علي44

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدعبدهللا نجم خوام علي45
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مسائي الجميلة الفنون معهداألمير عبد عباس علي46
 الموسيقية الفنون

واالنشاد
الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالناي

الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةاالخراجالمسرحية الفنونمسائي الجميلة الفنون معهدمحمد الحسن عبد علي47

الهندسة كلية/  واسط جامعةقوىالكهربائية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدغانم فليح كاظم علي48

الهندسة كلية/  القادسية جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدغدير محمد جاسم عماد49

العلوم كلية/  بغداد جامعةالحاسوب انظمةالرصافة االدارة معهدجاسم حسون لطيف عمر50

الهندسة كلية/  واسط جامعةقوىالكهربائية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدعباس الكاظم عبد غياث51

العلوم كلية/  بغداد جامعةالحاسوب انظمةالرصافة االدارة معهدامير محسن علي فاطمة52

الرصافة االدارة معهدمحمد حسين غالم فاطمة53
 المعلومات تقنيات

والمكتبات
االداب كلية/  المستنصرية الجامعة

واالقتصاد االدارة كلية/  بغداد جامعةالمكتب ادارةالرصافة االدارة معهدمجيد عباس فريد فراس54

البصرة/  االدارية التقنية الكلية/  الجنوبية المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدكتوب شمران فهد كريم55

الهندسة كلية/  واسط جامعةااللكترونيكاالعمارة التقني المعهدطالل وداعة جبار محمد56

بغداد/  االدارية التقنية الكلية/  الوسطى المنطقة في التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنياتالرصافة االدارة معهدجاسم اربيع جمعة محمد57

الهندسة كلية/  واسط جامعةسياراتوالمعدات المكائناالعمارة التقني المعهدعالوي هاشم حسين محمد58

الهندسة كلية/  القادسية جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدجليل زهير محمد59

الهندسة كلية/  واسط جامعةااللكترونيكاالعمارة التقني المعهدفرج عبد فاضل محمد60
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الجميلة الفنون كلية/  بغداد جامعةالداخليالتصميممسائي الجميلة الفنون معهدجاسم تكليف مرتضى61

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدردام عبدالسادة مهدي مسلم62

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدمحمود محسن فليح مصطفى63

الهندسة كلية/  واسط جامعةانتاجالميكانيكية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدعمار علي محمد مصطفى64

واالقتصاد االدارة كلية/  البصرة جامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدطاهر حميد موسى مصطفى65

بغداد/  االدارية التقنية الكلية/  الوسطى المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةالرصافة االدارة معهدمحمد احمد منير منى66

الهندسة كلية/  واسط جامعةسياراتوالمعدات المكائناالعمارة التقني المعهدحسين عبدالرضا هاشم مهدي67

التمريض كلية/  بغداد جامعةالتمريضاالعمارة التقني المعهدطراد كريم قاسم مهند68

الهندسة كلية/  واسط جامعةقوىالكهربائية التقنياتبغداد تكنلوجيا معهدناهي محمد سعيد ميثم69

التمريض كلية/  الكوفة جامعةتمريضالتمريضالكوفة التقني المعهدعجيل ميس سعد ميالد70

الرصافة االدارة معهدكاظم عباس منير نور71
 مالية تقنيات

ومصرفية
واالقتصاد االدارة كلية/  المستنصرية الجامعة

البصرة/  االدارية التقنية الكلية/  الجنوبية المنطقة في التقنية الجامعةالمحاسبةاالعمارة التقني المعهدرزاق غانم خالد هند72
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