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78.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالقادسٌة1999550ابتهال محمد جبٌل ٌاسٌن12422522100065

69.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفتقنٌات الحاسوبالنجف2000559ابراهٌم علً عبدالرضا قاسم22522521700007

57.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف2000400احمد عصام نعٌم كاظم32521521120001

69.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌك واتصاالتالمجمع السكنً/ نجف 2001559احمد عماد احمد هواس42522151130029

68.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتمناذرة/نجف2004551احمد فلٌح حسن دخٌل52522521120061

77المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف2004616احمد محمد هادي حسٌن62522021130003

74المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتعفك/دٌوانٌة2004592احمد موسى كاظم جوده72422521100047

64.28المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2000450ادٌان حسن مهدي عبٌد الخفاج82421522150001ً

68المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌه1999544اسراء شاكر مجٌبل تعبان الحجٌم92422522120070ً

69.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفتبرٌد وتكٌٌفالنجف االشرف2001518اسماعٌل محمد جسٌن عبد الحسن السعبري102522091100032

68.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2001546اسٌل عادل مالك وداعه112522522150043

67.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتقنٌات حاسوبالمناذره/ نجف 2001537اكرم علً حسٌن عروج الجبوري122522521110062

78.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالحمزه/دٌوانٌه 2001625اآلم ناظم غٌث لفته132422522120071

77.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبنجف2004623امٌر جواد كاظم عبد الرسول142522511100096

62.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالجدٌدة/ النجف 2002500اٌات علً وشٌل لوٌخ الزٌاد152522522150044

66.13المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتشامٌة/دٌوانٌة2002529اٌات محمد جلٌل كاظم162422522110037

86.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً الزٌتون/دٌوانٌة 2003695اٌات مصطفى كامل172422522130028

82.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف1998661اٌات مٌثم كاظم حسن العجٌل182522522600056ً

90.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2003722اٌمان حسن رٌكان مهدي الخفاج192522522150045ً

75.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف2000603اٌناس ٌاسر جواد كاظم202522152150002

80.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتعفك/دٌوانٌة2002642بنٌن سوادي هادي2124225222100067

62.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2002503بنٌن عالوي جوده مرزوك الجرباوي222522522150047

83.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدغاره/دٌوانٌة2001668بنٌن ولٌد مندٌل علٌوي232422522130035

74.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتكوفه/ النجف 2004594تبارك عبد الحسٌن حمٌدخسن العالك242522152150005

56المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف2000392تبارك نافع هالل رؤوف252521522150006

58.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف2002467تقى عزٌزعبد الزهرة محمد262522522150049

76المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2004608تقً صاحب تقً محمد علً الحزرج272522521120021ً

68.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتالنجف االشرف2004550تماضر لٌث محمد سعٌد محً الدٌن282522152150006

84المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةالشافعٌة/ الدٌوانٌة 2001672جعفرالصادق رحٌم جحٌل29242205140024

59.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفمٌكانٌكنجف1998415حسنٌن عماد محمد مرزة302521011100003

56.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءمناذرة/نجف2001396حسنٌن فالح وحٌد كاظم312521021110004

66.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتمهناوٌة/دٌوانٌة1999534حسٌن جابر عبد العباس عبٌد322422521110029

78.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف2004631حسٌن حبٌب خشان332522021110003

64.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفبناء وانشاءاتكوفة/نجف2002519حسٌن صالح مهدي حسن342522081120002

55.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةشافعٌة/دٌوانٌة1999389حسٌن عادل فواز شاكر352421051140006
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67.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف2002542حسٌن علً سالم عبدالرضا362522521110065

86.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةحً الزهراء/ الدٌوانٌة 2001691حسٌن علً محمد رضا عمران372422051140027

71.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبالنجف االشرف2003575حسٌن علً ناجً عزبز الحداد382522511100098

74.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةحً الوحدة/دٌوانٌة 2000595حسٌن مرزه هادي خزعل392422051140028

66.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالدٌوانٌة2000530حمزه فاضل زوٌد فرحان402422521600023

72المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف2000576حنٌن رزاق خشان نعمة412522522150051

80.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌة2003643ختام حاكم وناس منذور422422522130040

78.63المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالحمزه/دٌوانٌه 2000629دعاء كاظم همرٌه نعمه الجبوري432422522120076

57.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف1999400رسول حسٌن رسول حمٌد توٌج442521521130005

82.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتام الخٌل/ دٌوانٌة2004663رفٌف صباح روٌح عبد الحسٌن452422522130043

76.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌعنجف2001612رقٌة احمدعبد الزهرة مطرود462522522150054

90.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف حً القدس2003727رقٌة حسٌن صخر472522522150055

76.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً العروبة/دٌوانٌة2001615زهراء اثٌر عبد الكاظم مهدي482422522130045

70.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌه2000567زهراء خلف شكٌلً جبار الجبوري492222522120077

66.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتشامٌه/دٌوانٌة2002533زهراء صدام حسٌن502422522130051

72.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف2004581زهراء محمدٌعقوب مهدي512522522150059

83.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتالنجف االشرف2004667زهراء مسلم عبد علً شبوط52252215215001

79.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفتقنٌات حاسوبكوفه/ نجف 2004595زٌد فالح حسن عبد زٌد عموش532522521120026

68.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتنجف2004548زٌن العابدي حسن جاسم جبر542522151140060

70.13المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتشامٌة/دٌوانٌة2003561زٌنب جمٌل عبٌد552422522110042

55.85المعهد التقنً التكنولوجً النجفالحاسوب وتقنٌات المعلوماتدٌوانٌة1998391سارة سامً كاظم عبدالسادة562421522130012

59.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالمجد/ السماوة 1998417ستار شهد ناٌف شنٌن572921521020007

62.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتال بدٌر/دٌوانٌة2002500سجاد مجٌد بدوي مرواح582422521100053

91.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءحً القدس/ نجف 2003732سجاد هاشم محمد مبارك592522021130007

67.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف2003537سجادسعد عبد الزهرةحسن60252252110074

55.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف1998386سجى خلٌل سوادي مجدي612521152150019

73المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالمناذره/ نجف 2004584سرى مؤٌد حسون حسن العبودي622522522150069

81.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتعفك/دٌوانٌة2002652سالم محمد عذٌب632422521100045

61.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2001431شبر مٌاح غازي دغٌم الخزعل642521521120008ً

77.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً الجامعة/دٌوانٌة2004621شمس عبد الزهرة كاطع652422522130056

70المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتنجف2001560شهد حٌدرعبد الرضاعبادة662522152150011

77.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً العسكري/دٌوانٌة2003617شهد علً حسٌن عبد عل672422522130058ً

69المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف2002552شهد قاسم حمادة عباس الشمري682522522150071

58.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌة2001407شٌماء موسى حسن69242152213007

72.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالمناذره/ نجف 2004577صادق عادل طالب سلمان الشمري702522021110005
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56المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌك واتصاالتالنجف2002392صادق علً نوري عبد المجٌد712521151140008

63.86المعهد التقنً التكنولوجً النجفبناء وانشاءاتكوفة/نجف1999447صادق غالً خلف كرٌر722521081700002

90.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2004723ضحى حٌدر هادي عبد الججٌم732522522150072ً

73.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتكوفة/نجف2000586ضحى راضً عبد هللا حمادي742522522150073

66.13المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌة2002529ضحى كرٌم جبار عباس752422522110043

68.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2001546عباس عبد ٌوسف عبد شربه762522521140075

76.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءحٌرة/نجف2003611عباس علً عبد زٌد حمزة772522021110006

66.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبنجف2003535عباس فاضل كاظم كرٌدي االسدي782522511100105

63.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفمٌكانٌكالنجف االشرف2004510عبد هللا احمد جبار عظٌم الٌاسري792522011100004

74.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً الجمهوري/دٌوانٌة2004596عبد هللا حسٌن حمزه مزعل802422521140050

64.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً الفرات/ دٌوانٌة2004518عبد هللا عبدالحلٌم كاظم جاسم8124225221140052

57.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف االشرف2002459عقٌل مسلم عبد الهادي عبد الزهرة الحمٌدي822522021140006

68.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالمناذره/ نجف 2001551عالء محسن جواد سلطان خزعل832522021110008ً

74.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبنجف2004596علً امٌن عبد الزهرة عزٌز842522511100107

69.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتنجف2004557علً باسم محمد عذبً الموسوي852522151140063

78.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفمٌكانٌكالنجف االشرف2004628علً حسٌن عبد الصمد سلمان الدٌراوي862522011100005

77المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌك واتصاالتالنجف2002616علً رحٌم كاظم عزٌز872522151130033

70.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتعفك/دٌوانٌة2002562علً رشٌد مانع عباس8824225221100056

61.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةحً العسكري/دٌوانٌة2001495علً رٌاض بجاي جابر892422051140032

73.88المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءحً المهندسٌن/ نجف 2003591علً صادق نعمه خلف9025220221100024

81.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً العسكري/دٌوانٌة 2001651علً عامر جاسم غانم912422521140055

80.13المعهد التقنً التكنولوجً النجفتبرٌد وتكٌٌفحً العسكري/ كربالء 2001641علً عبدالجلٌل محسن عباس922722091030066

78.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءنجف2003631علً عقٌل عبد العالً ٌاسٌن932522021140009

65.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتبرٌد وتكٌٌفنجف2001522علً قاسم عٌدان حاشوش942522091100041

65.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالرضوٌه/ نجف 2003526علً نبٌل عبد الزهره شري952522021130011

66.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2002530كرار حٌدر كرٌم حاتم الجمال962522521700021ً

62.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالسنٌة/ الدٌوانٌة 1998500كرار حٌدر ناصر جبار972422521600039

65.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتالنجف2004526كرار محمد رضا ضٌاء مح982522151140067ً

65.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف االشرف2000527كرم علً حسٌن عبد التمٌم992522021110011ً

64.63المعهد التقنً التكنولوجً النجفالهاتف المحمولحً السالم/ كربالء 2002517لٌث حٌدر عدنان حبٌب الموسوي1002722541140129

67المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتنجف2002469محمد باقر جاسم خمٌس1012521151130015

55.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفصٌانة المصاعدنجف2001387محمد برهان طالب محمد حسن1022521331100010

57.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً العسكري/ نجف 2003458محمد حسٌن علً حسٌن1032522521140080

87.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءجدٌدة/ النجف 1999701محمد خضٌر عباس جٌاد النبهان104252202110014ً

68.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفبناء وانشاءاتكوفه/ النجف 2001551محمد رسول صالح جوٌر1052522081120011
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69.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌكالنجف االشرف2003556محمد رسول عبد العباس1062522051140027

67.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف االشرف2003540محمد سالم جابر خلٌل الشماع1072522151130015

74.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةالنجف االشرف2001593محمد علً دهش سلمان الخزعل1082522051140028ً

71.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبالنجف االشرف2004575محمد عمار عبد زٌد عٌدان ال عٌسى1092522511100114

61.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌكالنجف االشرف2000492محمد فائز جاسم محمد الجٌتب1102522051130024

57.38المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتشامٌه/دٌوانٌة2003459محمد قاسم سعد حسون1112422521110034ً

67.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2000540محمد قاسم محمد حسٌن1122522521130073

80المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً العسكري/دٌوانٌة 2003640محمد قسوم سلطان حاجم1132422521140060

61.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبكوفة/نجف2004489محمد نبٌل رحٌم جبار1142522511100115

55.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفبناء وانشاءاتالنجف االشرف1999446مرتضى صدام محسن بتور الحجام1152522081600034ً

64.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتشارع المدٌنه/ نجف 1998519مرتضى علً حسٌن بادي1162522521600051

71.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2002570مرتضى فاضل فرطوس تق1172522521120034ً

60.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةالشافعٌة/ الدٌوانٌة 1999421مرتضى كاظم عكلة حسٌن1182421051140025

58.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءحً السالم: النجف 2002470مرتضى ماهر عبد الحسٌن محمد الشمري1192522021140016

70.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتمناذره/ النجف 2002561مرتضى منهل فلٌح حسن العذاري1202522521110080

66.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتنجف1999535مروه محمد طراد غضب1212522522150079

86.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبكوفه/ نجف 1999692مسلم ابراهٌم وناس1222522511100116

68.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتبرٌد وتكٌٌفنجف2004546مسلم باسم محمدعلً عٌسى1232522091100044

73.87المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌكالنجف االشرف2002591مسلم علً فاضل عبد الرضا شبوط124252251130026

64.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌكالنجف االشرف1999518مصطفى سلمان جساب كصاد الكردي1252522051130027

74.37المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالمناذره/ نجف 2002595منتظر عبد هللا جامل عذٌف الجبوري1262522021110014

65.5المعهد التقنً التكنولوجً النجفااللكترونٌك والسٌطرةنجف2001524منتظر محمد علً عبد الجسٌن محمد127251140029252

71.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبكوفه/ نجف 2002574منتظر ناصر جاسم محمد العامري1282522511100118

83.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالدٌوانٌة1999669منٌر محمد وناس حسون1292422521140063

58.28المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتالنجف االشرف2000408مهند ماهر رسول حسن كبه130##############

78.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتعفك/دٌوانٌة2003625موسى مرهون حسٌن عل1312422521100062ً

58.86المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتحً االسكان/دٌوانٌة1999409مؤمل علً فرهود صبٌح1322421521100018

71.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبالنجف االشرف2002569ناجً علً ناجً عزٌز الحداد1332522511100119

71.25المعهد التقنً التكنولوجً النجفتقنٌات حاسوبالنجف االشرف2003570نبأ فارس عبدمسلم1342522522150081

77.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتدٌوانٌة2004617نبراس عماد الزم محل1352422522130063

66.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتقنٌات حاسوبدٌوانٌة1998529نور فوزي حمد كرٌش1362422522130066

64.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفاالتصاالتالنجف االشرف1999518نور مناف كاظم عبد ال محمد1372522152150018

65.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف2001521هاشم موسى جاسم محمد العوادي1382522521120037

55.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالدٌوانٌة الحمزه1999389هبه احمد حسٌن صٌهود13924215122120016

57.62المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف1999461هبه عباس عبد النبً عباس1402522522150085
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55.28المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع حاسباتالنجف االشرف1998387وئام زكً محمد حسٌن علوان الجحٌش141251522150035ً

56.71المعهد التقنً التكنولوجً النجفشبكات الحاسوبكوفه/ نجف 2003397ٌاسر حمٌد عبد نور عباس1422521511100032

81.12المعهد التقنً التكنولوجً النجفالكترونٌك واتصاالتالنجف االشرف2002649ٌحٌى عباس دهش سلمان1432522051140033

61.75المعهد التقنً التكنولوجً النجفكهرباءالنجف االشرف2003494ٌعقوب جلٌل عكاب سلمان1442522021140018

76.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ نجف 1999611حنٌن نجاح كاظم جازع14525223110047

62.88اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2003503مرٌم جاسم عبد الساده عبود الشمري14625223110057

74اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً االمام الصادق/ دٌوانٌة 2003592منتظر محمد جواد كاظم147242232102005

68.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2000550امٌر احمد عبد عل148242232120035ً

55.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2002444فهد فارس حسن حسٌن دوش149251321130013

68.85اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002482علً خالد مجٌد احمد مرزه150252132110012

57.87اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002463قاسم محمد عبد الرضا عبد ذبحاوي151252232100073

66.8اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2003533حسٌن هٌثم خلٌل حسٌن152252232110064

63.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذرة/نجف2001508زهراء حامد عباس عبد عل1532022322110046ً

79.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2003598عبد المنعم علً عوده هذال الصالح1542222321290027ً

64.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف اجهزة طبٌةالنجف2002516مؤمل عبداالمٌر سرٌح ذوٌب1552522321110032

62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةعفك/دٌوانٌة2003434منتظر عبد هالل سنٌد1562421321100016

57اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالحمزة الشرقً/دٌوانٌة2001399زٌنب عزٌز نجم عبود1572421322120007

63.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌه2002505ابراهٌم جواد كاظم ٌاسٌن الكصار1582422321020031

69.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً العصري/دٌوانٌة2002556احمد حسٌن غنً عزٌز1592422321020032

68.88اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً رفعت/دٌوانٌة2005551احمد علً مشكور جٌاد1602422321020034

65اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسنٌة/ دٌوانٌة 2004520حسٌن حمٌد رحمن طخاخ1612422321020036

68.63اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2003549سٌف خالد كاطع حسن1622422321020040

77.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنهضة/ دٌوانٌة 2004618علً احمد مطشر مسلم1632422321020043

73.38اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2003587كرٌم الحسن ناصر حسٌن جبر1642422321020047

69.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً الفرات/ دٌوانٌة1999556منتظر عماد كرٌم محمد1652422321020051

84اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةعفك/ دٌوانٌة2001672منتظر رسول عبد سٌاب1662422321100031

65اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌة/دٌوانٌة2002520اٌوب عبد الواحد شدهان جحال1672422321110011ً

67.38اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌه/دٌوانٌة2001539حسٌن مهند فلٌح حسن1682422321110012

70.88اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2003567عباس سعد عبد الزهره1692422321110014

72اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةال بدٌر/ دٌوانٌة2002576اٌات سعٌد حسٌن ٌاسر1702422322100033

61اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةال بدٌر/ دٌوانٌة2001488زٌنب محمد فتاح عبد هللا1712422322100037

72.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةعفك/دٌوانٌة2003577فاطمة مهدي حسن عباس1722422322100043

92.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌه/ دٌوانٌه 2004741االء علً سالم صجم الزبٌدي1732422322110018

82.63اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌة/دٌوانٌة2005661زهراء وسام حاكم1742422322110021

70.88اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌة/ دٌوانٌو2002567ساره محمد محسن عبودي1752422322110022
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87.38اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةصالحٌة/ دٌوانٌة2004699غاده حٌدر كرٌم شاكر1762422322110023

87.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشامٌة/دٌوانٌة2003700غفران عماد خٌري كرٌم1772422322110024

73اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ نجف 2001584نوره عادل جواد كاظم1782422322110027

82.63اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالشامٌة/ دٌوانٌة 2004661لمٌاء محمود حسٌن محمود1792422322110952

83.38اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالحمزه الشرقً/ دٌوانٌه 2003667مرٌم فلٌح ساجت عبود الجبوري1802422322120029

75.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2001606اسٌل عباس جٌاد فنغش1812422322120039

82.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة1999657بنٌن رحٌم خطار اخرٌط1822422322120041

61.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسدٌر/دٌوانٌه 2003494نبأ أحمد ارحٌم شنٌف العجم1832422322120050ً

77.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالحمزه الشرقً/ دٌوانٌه 2000618نور الهدى فلٌح شاكر صاف1842422322120051ً

81.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً الحضارة/دٌوانٌة 2004654بنٌن حبٌب مشكور جودة1852422322130005

83.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشافعٌة//دٌوانٌة2003669دعاء احمد محمد وذاح1862422322130009

84.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2004676زهراء جمال جالل فرهود1872422322130012

77.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةشافعٌة/دٌوانٌة2002617زهراء رعد حمزه عبٌس1882422322130013

81اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2000648عذراء حمٌد سدخان جبار1892422322130018

64.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً المتقاعدٌن/ الدٌوانٌة 1999518عذراء صالح جبر عبدهللا1902422322130019

82.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً الفرات/دٌوانٌة 2003662عال باسم عاشور رسول1912422322130020

89اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةام الخٌل/ دٌوانٌة2002712فاطمة تكلٌف حسٌن حسن1922422322130021

82.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2002660مرٌم اسماعٌل طالب شات1932422322130023

65.85اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2003461الحر عامر ٌاسرعبذ الكاظم1942521321100003

60.71اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2001425علً عادل سلطان الجناب1952521321100020ً

64.14اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةكوفة/نجف2002449مصطفى حٌدر جواد كاظم1962521321100034

57.57اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالمناذره/ نجف 1999403علً عباس حمزه جرود الزٌادي1972521321110025

64.71اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذرة/نجف2000453نجالء جاسم محمود عباس1982521322110011

58.71اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةناحٌة العباسٌة/نجف؟كوفة2000411فاطمة عبد السادة محسن1992521322150015

66اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2001528حسٌن حٌدر ناجً كاظم2002522321100061

70.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2003562سجاد حمزه كاظم مهدي العابدي2012522321100065

74.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً الحسٌن/ نجف 2001597سجاد عدي محمد عباس2022522321100066

69.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2000556عالء جواد جبار سهل االبراهٌم2032522321100067ً

73.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةكوفة/نجف2002589علً نبٌل حسٌن عل2042522321100070ً

79.87اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2004639علً ٌونس جبار برهان الجبوري2052522321100071

69اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةكوفه/ النجف 2003552غٌث احمد عباس لطٌف2062522321100072

72.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةكوفة/نجف2003577كاظم ضٌاء عزٌز ناج2072522321100074ً

66.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةكوفة/نجف2002533محمد علً عمران محمد2082522321100081

76.88اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2003615مسلم سجاد مجٌد حمٌد شربه2092522321100083

75.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2001605مٌثم حٌدر فاضل2102522321100085
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57.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2002462بشٌر باسم مخٌف حمود2112522321110017

64.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالمناذره/ نجف 2002567حسن احمد ناظم جاسم السٌالوي2122522321110020

65.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ النجف 2003523حسٌن احمد عبد الجلٌل عبد الزهره التمٌم2132522321110022ً

63.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2003507عباس فاضل عبد الزهره هاشم الحٌدري2142522321110027

67اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً مٌسان/ نجف 2002536عقٌل سجاد فاضل شعالن2152522321110030

76.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف2002610احمد حسن حسٌن عل2162522321130040ً

62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2002496حسٌن محمد مالك كاظم2172522321130047

78.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2004629محمد باقر ماجد عدنان2182522321130055

65.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف1999526محمد صادق علً محمود دهش2192522321130056

68.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2000550محمد علً منعم حسون ال عبٌد2202522321130058

59.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002476مصطفى كرٌم متعب ٌاسٌن2212522321130062

66.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2003534منتظر كرٌم حسانً محمد عل2222522321130063ً

62.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2004499رقٌه كامل دحام حسناوي المٌال2232522322110044ً

83.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002666رنا جاسم جبار ساجت العابدي2242522322110045

69اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ نجف 2002552زهراء سعد هادي هاشم2252522322110047

80.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالمناذره/ نجف 2004645زهراء طارق عباس عطٌه البختري2262522322110048

74.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002595زهره عباس حسٌن سانه الزٌادي2272522322110049

68.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ نجف 2004545ساره عالء عبد مسلم حسن2282522322110051

86اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2003688ضحى محمد كزار علوان2292522322110052

70.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةنجف2001562فاطمة طالب عبد الحسن2302522322110054

85.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةمناذره/ نجف 2003681نور الهدى حٌدر عناد2312522322110058

79.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2004635حوراء ولٌد خالد مهدي النفاخ2322522322150024

92.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف2004737زهراء جاسم هاشم2332522322150027

65.87اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً مٌسان/ نجف 2002527طٌبة فؤاد كرٌم مجٌد االسدي2342522322150034

63.13اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف2003505علٌاء كرٌم جاسم سلطان2352522322150036

82.87اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةعباسٌه/نجف 2003663فاطمه جبار عبد االمٌر دخٌل العارض2362522322150038ً

82.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2001658كوثر احمد اسد محمد علً الغرٌف2372522322150039ً

84.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالنجف االشرف1999673مرٌم مقبل سوعان ٌاسر الفرطوس2382522322150040ً

61.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً السالم/ كربالء 2001492احمد حسام عدنان سعود2392722321140021

74.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسوٌر/ السماوة 2002598حسن ساجت فضل مدلل2402922321010035

61.87اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسوٌر/ السماوة 2000495عدي سعود عناد مجهول2412922321010050

70.12اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة حً الحسٌن2003561علً عبد الرضا شاكر ناصر2422922321010052

58.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الشرق2000470ًعلً فراس عباس حبٌب2432922321010053

67.62اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الصٌاغ2004541منتظر علً حامد محمد2442922321010059

78.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة االسكان2002627اٌه محمد اسماعٌل محمد2452922322010062
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86.5اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الشرق2000692ًحنٌن حسٌن عبٌد خضٌر2462922322010063

81.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةدٌوانٌة2002654غٌث حسن جالوي محمد24724221321020025

71.37اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الخضر2000571فضاء عباس قاٌش سلمان2482911322010069

59.85اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الصناعٌة2000419انوار رٌاض عبد محمد2492921322010001

67.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الشرق2004538ًمرتضى عباس عبد المهدي2502922321010057

91.25اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةالسماوة الشرق2004730ًكفاٌه نعمه هالل كرم2512922322010070

71.75اجهزة طبٌة/المعهد التقنً التكنولوجً النجف االجهزة الطبٌةحً السالم/ نجف 2004574حسٌن زهٌر طالب حسن2522522321100062

78.75المعهد التقنً االداري النجفاالدارةالنجف2000630حسٌن ابراهٌم رسول هاشم2532522611600078

75المعهد التقنً االداري النجفاالدارةالنجف1999600عباس ثائر عبد الجلٌل2542522611600098

61.75المعهد التقنً االداري النجفاالدارةالنجف االشرف2002494استبرق علً جابر عبد الجسٌن العذاري2552522612310001

66المعهد التقنً االداري النجفاالدارةالنجف االشرف2002528تبارك عواد عبد الحسٌن الظالم2562522612310011ً

61.5المعهد التقنً االداري النجفاالدارةالنجف االشرف1999492تماره نذٌر علوان عبد الحسٌن الفتالوي2572522612600145

66.25المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةالنجف االشرف2004530حسان محمد عزٌز حسون الدعم2582522621300012ً

78المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةكوفة/نجف2004624اٌات كاظم محمد عل2592522622310024ً

70المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةمناذره/ نجف 2003560اٌه جهاد عبد العالً لوت2602522622310025ً

76.62المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةنجف2003613زٌٌنب باسم عبد الزهرة كرٌم2612522622310036

63.25المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةحً ابو طالب/ نجف 2002506طفوف رحٌم جازع عبود الزرف2622522622310040ً

70.25المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةكوفة/نجف1999562فاطمة حسن عبد زٌد الجناب2632522622310041ً

72.5المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةنجف2004580فاطمة علً خضٌر صاحب2642522622310042

72.87المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةنجف2003583نور الهدى حاتم مجبل شان2652522622310045ً

74.75المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةنجف2002598نور الهدى حسن صالح كلف2662522622310046

82.62المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةالنجف2003661حنٌن علً فاهم2672522622600172

67المعهد التقنً االداري النجفاالدارةاالنصار/ النجف 2000536اسماء حسن هادي بدن2682522612310003

72.13المعهد التقنً االداري النجفالمحاسبةالنجف2004577حسن اٌاد حسن راض2692522621300013ً

68.62المعهد التقنً فنون النجففنونحً الجامعه/ نجف 2004549زٌنب خالح مجٌد احمد مرزه27025228225125

60.75المعهد التقنً فنون النجففنوناسكان/بابل 2004486اٌات صالح هادي سالم2712322812150043

75.25المعهد التقنً فنون النجففنونحً العسكري/دٌوانٌة1999602بنٌن علً فهد عوده2722422812130103

57.57المعهد التقنً فنون النجففنوننجف؟المناذرة2000403زٌنب خضٌر شمخ2732521812150015ً

82.5المعهد التقنً فنون النجففنوننجف مشخاب2003660بنٌن ٌاس عبد الخضر نجم العٌفاري2742522812150089

73.5المعهد التقنً فنون النجففنوننجف2004588حوراء علً عبد الحمزة عبد هللا2752522812150092

84.75المعهد التقنً فنون النجففنونالنجف االشرف2004678رقٌة علً عبد الحمزه عبد هللا الباوي2762522812150093

72.5المعهد التقنً فنون النجففنونالنجف االشرف2004580فاتن علً محمد حسٌن عالوي غٌب2772522812150106ً

71.25المعهد التقنً فنون النجففنونكوفة/نجف1999570مروة حٌدر ترتٌب ساه2782522812150110ً

66.12المعهد التقنً فنون النجففنونالنجف االشرف1999529مرٌم عبد الحسن محمد حسٌن شالش2792522812150112

64.75المعهد التقنً فنون النجففنونالنجف االشرف2000518مرٌم عقٌل هادي خشان الحاتم2802522812150113ً
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62.75المعهد التقنً فنون النجففنوننجف مشخاب1998502بنٌن محسن هادي موسى العامري2812522812600233

75.62المعهد التقنً فنون النجففنوننجف1998605رقٌة عبد المطلب كاظم مجل2822522812600263ً

61.75المعهد التقنً فنون النجففنوننجف1998494ساره حازم محمد عبود العجٌل2832522812600282ً

65.25المعهد التقنً فنون النجففنونكوفه/ النجف 2003522رسل عبد الوهاب عراق كاظم العبودي2842522822150118

71.87المعهد التقنً فنون النجففنوننجف2000575مرٌم احمدجعفر محمد تق2852522822150135ً

83.38المعهد التقنً فنون النجففنونالنجف االشرف1998667بشائر ضٌاء الدٌن موسى عل2862922812600286ً

66.25المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالكوفه/ النجف 2002530علً جواد كاظم علوان287252021100022

69.25المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكانٌككوفه/ نجف 2003554كرار محمد عبد زٌد عبد علً الخالدي288252201110008

59.88المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدالنجف االشرف2003479رضا حسٌن هانً سعد289252233110088

55المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالتقٌة/ دٌوانٌة 2002385حسٌن محمد علً حزام2902421021140007

58المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءحً الفرات/دٌوانٌة2000406علً دعاء فاخر عبد النب2912421021140012ً

70.13المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكانٌكالنجف2001561سجاد عبدالٌحٌى اٌوب عل2922522011100002ً

64.25المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكانٌكالرحمه/ النجف2004514محمد علً طالب عطٌه2932522011100011

64.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكانٌكالنجف2001516ٌوسف مؤٌد عبدالساده خشان2942522011100012

79.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالكوفه/ النجف االشرف 2003636حسٌن عالء عبدالحسٌن عطٌه2952522021100017

81المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالنجف االشرف2003648سٌف حسن حٌدر مرتضى2962522021100021

66.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكاترونس سٌاراتحً االنصار/ نجف 2003532حسٌن عادل عبد عل2972522301100048ً

72.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكاترونس سٌاراتالنجف االشرف2002580عبدالحسن مصطفى عٌدان حاشوش2982522301100052

68.13المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكاترونس سٌاراتالكوفه/ النجف 2001545عمار عقٌل كاظم ثوٌن2992522301100053ً

69.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدالكوفه/ النجف 2004556حسٌن علً عبد توماٌه3002522331100087

76.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدالكوفه/ النجف 2001612غٌث علً محمد حمٌدي3012522331100091

61.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدحً الغدٌر/ النجف 2002492محمد صادق عدنان طالب3022522331100092

62.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدالنجف االشرف2002500مرتضى حسن متعب حسٌن3032522331100093

65المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالنجف االشرف2004520حٌدر عباس موسى رحوم3042522521120024

69.75المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةتقنٌات حاسوبكوفة/نجف2004558قاسم فاضل صبارعمران3052522521120030

65.25المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةصٌانة المصاعدالكفل- بابل 2003522زٌد جعفر محمد رضا3062322331010040

68.38المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءعفك/دٌوانٌة2004547احمد ماجد كاظم ظاهر3072422021100008

64المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءعفك/دٌوانٌة2000512سجاد جواد كاظم عباس3082422021100012

69.12المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءعفك/دٌوانٌة1999553علً طالب عبد سٌاب3092422021100017

68.12المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءعفك/دٌوانٌة2004545فاضل محمد قاسم فاضل3102422021100018

56.14المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءشامٌة/دٌوانٌة1999393حسٌن حٌدر حسن جاسم3112421021110007

58.43المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءمهناوٌة/دٌوانٌة2001409علً اسد عنٌد عباس3122421021110012

57.14المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةسٌاراتشامٌة/دٌوانٌة2001400علً مكً رشٌد حسٌن3132421031110005

74المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءحً العسكري/دٌوانٌة2002592عبد هللا عبد الحسٌن كرٌم كاظم3142422021020013

68.12المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالدٌوانٌة2002545علً سلٌم عبد زٌد3152422021020014
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72.63المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءحً الحضارة/دٌوانٌة2004581مصطفى علً مهدي حمٌد3162422021020017

59المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءشامٌة/دٌوانٌة2003472حسن محمد عبٌد كسار3172422021110002

75.5المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالشنافٌة/دٌوانٌة2003604احمد حٌدر حمزه جبار3182422021120009

68المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباء3ام الخٌل/ دٌوانٌة2004544تاج الدٌن مشتاق عبد صفر3192422021140004

65المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالدٌوانٌة2003520علً أسامه فاضل علوان3202422021140017

62المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالتقٌة الثانٌة/دٌوانٌة 2003496علً محمد علً حزام3212422021140018

66المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكاترونس سٌاراتالنجف االشرف2003528محمد باقر عادل سالم عالك3222522301100054

72.37المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكاترونس سٌاراتالنجف االشرف2000579مصطفى عظٌم عبد الحسن البو فربان3232522301100057

57.42المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءدٌوانٌه2003402محمد لؤي جاسم محمدالكروش324##############ً

63.38المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالنجف2001507ٌاسر عبداالمٌر محمد درٌس3252522021110015

68المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالنجف2002544حٌدر قصً جبار جسب3262522021100018

65.1المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةحاسباتالكوفة/النجف2001521هاشم موسى جاسم محمد3272522521120037

62المعهد التقنً االداري الكوفةادارةالنجف2003497رقٌه احمد عباس جلٌل3282522612310013

68.25المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالقاسم- بابل 2000546محمد حسٌن حلواص حسٌن3292322701510017

66المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامحً االمام الصادق/ دٌوانٌة2000528ترف محمد ثامر حسٌن3302420701500002

61.63المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالحً العصري/ الدٌوانٌة 2002493حسٌن احمد عبدالزهرة حسٌن3312422701500003

59.63المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالكوفه/ النجف 2002477امٌر حٌدر شاكر خطار3322522701120040

61.88المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالكوفه/ النجف 2005495محمد باقر فراس هادي3332522701120050

70.38المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالكوفه/ النجف 1999563ٌاسر حسن علً مجٌد3342522701120053

58.5المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عاماالمٌرات/ النجف 2001468محمدعلً حٌدر جابر مجبل3352522701600198

59.75المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامدٌوانٌة2003478مصطفى سعد حٌاوي بعٌوي3362722701500015

60.12المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعً عامالسماوة القشلة2001481بنٌن حمٌدي جٌاد لطس3372922702500043

66.86المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوبحً المهندسٌن- بابل2003468نور رعد عبد الحسٌن حمزه33823212150023

58.14المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتحً العسكري/حله2001407مصطفى مصدق هادي كوٌر339232131030014

64.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءالحً العسكري- بابل 2003518مصطفى عبد الهادي صالح340232201010022

62.37المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكالبكرلً- بابل 2003499حسٌن اثٌر عباس عبٌد341232201030002

78.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءابً غرق- بابل 2003628منتظر صالح كاظم سماوي342232201050015

59.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتبابل2002474حارث سالم داود فراس343232251110016

56.29المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءالمحاربٌن الثانٌة/بابل 1999394محمد انصٌف جدعان المخٌلف3442321021120011ً

61.29المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتالهاشمٌة/ بابل 2002429حٌدر علً هاتف سلمان3452321031020006

60المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌف60شارع /حله2000420سٌف وسام عبداالمٌر عبد3462321091100013

57.08المعهد التقنً التكنولوجً بابلصٌانة المصاعدبكرلً/ بابل2001405احمد حسٌن غالب ناصر3472321331010002

72.37المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكالهاشمٌة/ بابل2001579حٌدر خضٌر عباس حنون3482322011020002

69.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكالهاشمٌة/بابل 2001556زٌد عبد هللا علً حمزه3492322011020003

62.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكالصٌاحٌة/حله2002501امجد ولٌد علً عبٌد3502322011700002
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64.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكحً العسكري/بابل2002517حسٌن محمد حمزه حمادي3512322011700003

70.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكالهاشمٌة/بابل2000562سٌف ابراهٌم مهدي جاسم3522322011700006

81.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءحً الزهراء/ بابل2002652حسٌن احمد رحٌم غثوان3532322021010002

68.88المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءحً الزهراء/ بابل2002551سٌف غانم ٌاسٌن خضٌر3542322021010009

84المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباء/بابل 2003672ضٌاء سعد عبد االمٌر صدام3552322021010010

72المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءحً العسكري/حله2001576مصطفى فاضل عبد االمٌر شهٌد3562322021010023

64.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباء3نادر - بابل 2003518منتظر احمد فالح علٌوي3572322021010024

69.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبكرلً/ بابل2000556علً حسٌن حسن عبد3582322021030011

74.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءابً غرق/بابل 2002593احمد فاضل اسماعٌل علوان3592322021050001

81.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبابل2002649الحسن صالح عبد الهادي عمران3602322021050002

70.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباء80شار ع - بابل 2002562عباس عادل وحٌد عبٌس3612322021050010

66.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبابل2003530اواب عدنان فائق خضٌر3622322021120002

73.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبكرلً/ بابل2003590احمد كرٌم عبد الكاظم مانع3632322021120003

61.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءخسروٌه/ بابل2000495ذو الفقار اكرم محسن محمد3642322021120009

60.63المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءالحله/ بابل 2003485علً أحمد هادي علً القٌطان3652322021120014ً

66.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءحً الطٌارة/ بابل2000533علً حٌدر صاحب عبد عل3662322021120015ً

61.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءالقاسم- بابل 2000489علً عواد تركً حٌوه3672322021120016

60.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءحً الشهداء- بابل 2000481قاسم ناصر حسٌن عل3682322021120020ً

65.37المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباء80شارع - بابل 2003523مصطفى جاسم محمد ابراهٌم3692322021120028

75.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتحً الجامعة/ بابل2003602ذو الفقار عظٌم هادي عبد3702322031030016

79.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتبكرلً/ بابل2003638علً عباس كامل خضٌر3712322031030019

70.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتبكرلً/ بابل2001561محمد عباس كامل خضٌر3722322031030021

68.4المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتحً االمام- بابل 2002540نهاد صالح مهدي حسٌن3732322031030023

78.13المعهد التقنً التكنولوجً بابللحام وتشكٌل معادنابً غرق- بابل 2001625حسن علً حسٌن منس3742322041050018ً

66.25المعهد التقنً التكنولوجً بابللحام وتشكٌل معادنابً غرق/ بابل2004530مثنى كاظم نعمه حمادي3752322041050023

78.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكوردٌة خارج/بابل 2002627أمٌن احمد سالم ساجت3762322051100002

71.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكالشاوي/ بابل2003570حسنٌن باسل جواد حمود3772322051100003

71.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكوردٌة خارج/بابل 2002572ماجد رحٌم غازي حسٌن3782322051100005

61.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكاالسكان- بابل 2003493محمدالباقر نعمان محمد شاكر3792322051100007

65.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلالنجارةالثوره- بابل 2004526حسنٌن قصً غافل حسٌن3802322071050025

74.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتابً غرق/ بابل2002594احمد حامد موسى جابر3812322081050028

81.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتبابل2003652علً حمد محسن سلٌم3822322081050032

71.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتابً غرق/بابل 2000572محمد ثامر عبد الكاظم رستم3832322081050036

64.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتابً غرق/ بابل2002514محمد داود سلمان داود3842322081050037

67.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتعنانه- بابل 2002539مصطفى محمد ناجح عل3852322081050040ً



المعدلالقبولالتخصصالسكنالمجموعالتولداالسم الكاملالرقم االمتحانيت

2023/2022جامعة الفرات االوسط التقنية                            قبول طلبة الدراسة المهنية للسنة الدراسية 

63.12المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءات80شار ع - بابل 2000505حسٌن محمد حسٌن حمد3862322081100020

76.37المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتابً غرق/ بابل2004611سٌف محمد سالم احمد3872322081100023

81.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلبناء وانشاءاتبابل2001650طالب مسلم طالب هاشم3882322081100024

71.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفحً المعلمٌن- بابل 2003574حسنٌن احمد عٌدان شاكر3892322091100043

61.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفالجمجمه- بابل 2002493حسٌن احمد عبد الرزاق محمد3902322091100045

78.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفحً العسكري/ بابل2001630عالء ثابت عبد السادة عطٌه جوده3912322091100050

73.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفوردٌة خارج/ بابل2003588علً مٌثم عبد علً حمزه3922322091100054

75.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفالمشتل/ بابل2004602محمد حسن نعٌم سوادي3932322091100056

77.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفكرٌطعه- بابل 2004620مرتضى عامر فاضل سعٌد3942322091100058

64.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفكرامه/بابل 2004518مصطفى حسنٌن هشام جلٌل3952322091100059

70.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفالشاوي/ بابل2003564مصطفى مٌثم اسعد عبٌد3962322091100061

76.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلغزل ونسٌجبابل2004611محمد ابراهٌم علً حسٌن3972322181010032

74المعهد التقنً التكنولوجً بابلصٌانة المصاعدحً العسكري- بابل 2000592حسٌن جاسم طالب ناج3982322331010037ً

67.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلصٌانة المصاعدحً العسكري/حله2004541محسن جاسم حسٌن محمٌد3992322331010045

79.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلصٌانة المصاعد/بابل 2002634محمد رسول عبد الحسٌن شندل4002322331010047

74.63المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوبحً العسكري/حله2000597بنٌن عباس حمٌد رشٌد4012322512150002

77.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوبالمهندسٌن- بابل 1999622رانٌا حكمت سالم مالك4022322512150007

62.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوب3نادر / بابل2000498فاطمه قاسم سرحان ابو اللول4032322512150017

68.88المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتالبكرلً- بابل 2004551حسنٌن حٌدر سمٌر عباس4042322521100063

84المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتكرامه/بابل 2004672مرتضى حسنٌن هشام جلٌل4052322521100077

77.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتحً الحسٌن/ بابل2005622مهدي فاضل هوٌدي شاف4062322521100080ً

61.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتبابل2002492اٌمن حٌدر عبد عل4072322521110015ً

59.88المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتالنٌل- بابل2001479مرتضى عادل مكطوف سلمان4082322521110026

71.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتالجمجمه- بابل 2002574حوراء مرتضى عباس جبار4092322522140003

64.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسبات80شارع / بابل2001517عذراء عباس هادي جدوع4102322522140011

85.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتوردٌه داخل/ بابل 2002682غفران فالح حسن حمزه4112322522140012

84.88المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتسٌف سعد- بابل 2002679فاطمة رائد سلمان4122322522140015

59.62المعهد التقنً التكنولوجً بابلااللكترونٌك والسٌطرةالجزائر/دٌوانٌة2004477حسٌن حسام صالح عبود4132422051140026

71.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتالسنٌة/ دٌوانٌة 2003571اٌات علً حبٌب عبد4142422522130027

74المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتدٌوانٌة2001592براء عذاب طاهر4152422522130030

65.88المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتالسنٌة/ دٌوانٌة 2002527رواء قاسم غانم حسون4162422522130044ً

71.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌككربالء الحسٌنٌة2002571علً عاٌد عبد شعالن4172720251100039

65.13المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتالهندٌة/ كربالء 2000521محمد سالم خضٌر كرٌم الطورٌج4182722031130045

73المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكالحسٌنٌة/ كربالء 2002584حٌدر حامد رشٌد جاسم4192722051100029

77المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكالحسٌنٌة/ كربالء 2003616سرحان فائز دخٌل جداح4202722051100032
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58.38المعهد التقنً التكنولوجً بابلالكترونٌكالعوارة الغربٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2001467غٌث حامد كرٌم عبادي4212722051100041

68.63المعهد التقنً التكنولوجً بابلتبرٌد وتكٌٌفحً المجتبى/ كربالء 2001549حسٌن علً صبري4222722091030058

73المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوباالمام عون/ الحسٌنٌة / كربالء 2002584باقر حسٌن احمد خضٌر المسعودي4232722511150066

74.63المعهد التقنً التكنولوجً بابلشبكات الحاسوبالبهادلٌه/ كربالء 2002597لٌث علً عبدزٌد نوري الفتالوي4242722511150075

58المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتحً البلدٌة/ كربالء 2002464اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم4252722521140085

62.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلالهاتف المحمولاالنتفاظه/ كربالء 2002498عمار ٌاسر بدر كاظم الموسوي4262722541140127

66.87المعهد التقنً التكنولوجً بابلمٌكانٌكبابل2004535محمد قاسم حسان حبٌب42723221011020007

79.75المعهد التقنً التكنولوجً بابلتجمٌع حاسباتبابل2003638تقى عدنان عباس صدري42823224522140002

78.4المعهد التقنً التكنولوجً بابللحام وتشكٌل معادنبابل2000512محمد عباس عزوز حسون4292322041030033

71المعهد التقنً التكنولوجً بابلتكٌٌف الهواء والتثلٌجبابل2004568مصطفى علً عامر محمدعل4302322091100060ً

73.5المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبابل2003588حسٌن علً عبٌد حمٌدي431232021120007

68.25المعهد التقنً التكنولوجً بابلصٌانة مصاعد كهربائٌةبابل2000546وسام محمد حكمت عبد4322322331010052

55.7المعهد التقنً التكنولوجً بابلالسٌاراتبابل2001390عبدهللا احمد فاضل ناج4332321031030006ً

66.6المعهد التقنً التكنولوجً بابلكهرباءبابل2001533ذوالفقار فارس كاظم عبٌد4342322021120009

72.3المعهد التقنً التكنولوجً بابلسٌاراتبابل2003579حسٌن صادق مهدي شبٌب4352322031020026

67.13اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمسٌب- بابل 2001537ٌحٌى محمد كاظم حمزة436232232104007

55.28اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة/ بابل 2000387حسٌن علً عبد علً حمٌد4372321321020019

60.28اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالقاسم- بابل 2002422زٌن العابدٌن سعد كاظم عطٌه4382321321020031

65اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌة/بابل 2002455سجاد سعد لفته حسون4392321321020035

60.14اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة- بابل 2002421علً عمار جبار عل4402321321020053ً

62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالهاشمٌة/ بابل2002434ٌاسر عامر سلمان حمزة4412321321020079

56.85اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2000398بالل خضٌر عباس حسن4422321321040007

69.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل1999554حسن ابراهٌم طعمة ابراهٌم4432322121020047

75.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالحمزه الغربً- الهاشمٌه- بابل 2003605امٌر حسن حمزه سرحان4442322321020039

61.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةمتحتٌة/بابل 2004493امٌر حسن فرحان جواد4452322321020040

73.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالقاسم- بابل 2003589اٌهم محمد محرج4462322321020044

76.37اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالهاشمٌة/بابل 2003611جعفر حسٌن علً سرحان4472322321020046

72.87اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالهاشمٌة/ بابل2002582حسن عباس ٌاسر حسٌن4482322321020050

72.38اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2000579حسن كاظم مدب هنواط4492322321020052

72.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌه- بابل 2003577حسٌن عاٌد كرٌم عبود4502322321020058

65.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةمدحتٌه/بابل 2001526حسٌن محمد حسن دخٌل4512322321020061

60.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً بابل/بابل 2003485حسٌن محمود شاكر طالب4522322321020062

69.87اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة/ بابل2004559حٌدر حسنٌن علً حسٌن4532322321020066

71.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالقاسم- بابل 2000570حٌدر حمزة هوٌدي حمزة4542322321020068

67.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالشوملً- بابل 2001537ذوالفقار عبد الحسٌن علً رهمه4552322321020069
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63.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالشوملً/ بابل2003505سجاد احمد عبد الزهره ظاهر4562322321020073

79.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2004637عبد هللا محمد عبد رشٌد4572322321020084

74اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌة/بابل 2001592علً حسٌن عبٌس عبٌد4582322321020090

62.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالبكرلً- بابل 2000501علً محمد علً جباره4592322321020096

74.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةسٌاحً/ بابل 2003594علً مٌثم ناجً راض4602322321020097ً

72.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً المعرفه- بابل 2004582كرار حٌدر جاسم حسن الجبوري4612322321020104

80.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةمدحتٌه/ بابل2004642محمد سالم حمٌد كاظم4622322321020117

64.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة/ بابل2002516محمد موجد عاٌز حسٌن4632322321020120

65اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة/ بابل2002520محمد نجم عبد حمدان4642322321020121

59.87اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2000479مصطفى حسٌن هاشم عبد الواحد4652322321020123

81اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالهاشمٌة/بابل 2004648مصطفى محمد بدر عبد الحمزه4662322321020127

65.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً نادر- بابل 2002521منتظر حٌدر فضل عباس4672322321020131

69.87اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةقاسم- بابل 2004559احمد حسن مهدي جاسم4682322321020134

66.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمسٌب/ بابل 2004533رشٌد احمد رشٌد عبود4692322321040058

76.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمسٌب/بابل 2002609علً صفاء حسٌن مرزة4702322321040065

71.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمسٌب/ بابل2003572مصطفى عالء لطٌف كاظم4712322321040068

80.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌة40شارع / بابل2004642امٌر عقٌل مكً كاظم4722322321120033

63.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً الطٌاره- بابل 2004508المنتظر معن احمد حسن4732322321120037

73.37اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةابً غرق- بابل 2001587اٌمن علً سلمان خلف4742322321120038

73.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالجمعٌة- بابل 2002588حر رٌاح جفات حسن نذٌر4752322321120041

67اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً شبر/حله2004536حسنٌن مٌثم ناظم خضٌر4762322321120042

76.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2002612حسٌن احمد صالح مهدي4772322321120044

81.88اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً االمام/ بابل 2004655حٌدر عبد الكرٌم عبد االمٌر شهد4782322321120052

82.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالطهمازٌة/ بابل2004661عبدهللا محمد ةكاظم عبد4792322321120066

73.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً االمام/ بابل 2004588علً مازن حمٌد رشٌد4802322321120073

77.12اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً الجامعة/ بابل2003617لٌث جاسم حسن عل4812322321120076ً

78.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةسٌاحً/بابل 2004626محمد حسنٌن محمد حسن برٌر4822322321120080

67.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالهاشمٌة/بابل 2002542مسلم داخل جاسم محمد4832322321120085

71اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً المرتضى/بابل 2003568مصطفى سلوان مالك هندي4842322321120089

75.87اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌة60شارع / بابل2003607منتظر حٌدر جبار احمد4852322321120091

72.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالمدحتٌة/ بابل2001580مرتضى ٌعرب هادي عبد الحسٌن4862322321700025

65.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً االسكان/ الدٌوانٌة 2003526ضرغام سمٌر راجً عبٌس4872422321020041

77اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً الفرات/دٌوانٌة2004616ٌاسر رائد عباس راشد4882422321020053

70.88اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةال بدٌر/دٌوانٌة 2003567عباس حٌدر عبد الكاظم كنٌدي4892422321100025

79.88اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةعفك/دٌوانٌة2002640دٌار حٌدر دربً مشاي4902422322100035
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86.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالجمهوري الشرقً/ دٌوانٌة2004694رقٌه احمد سعٌد مهدي4912422322130010

96اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً الزهراء/ دٌوانٌة2003768زهراء ٌاسٌن نعمة عبد هللا4922422322130014

57.86اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةكربالء المخٌم2001405محمد حاكم فرحان معٌوف4932721321140019

67.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً العباس/ كربالء 2002541امٌر علً حسٌن عل4942722321140024ً

73.38اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةكربالء حً السالم2004587علً تقً عباس عبود حسون4952722321140037

80.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالشبانات/ كربالء 2004644مجتبى علً مجٌد سعٌد الخفاج4962722321140042ً

59.13اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالجاٌر/ كربالء 2004473محمد هاشم عمران جٌاد العجم4972722321140053ً

65.88اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً النقٌب/ كربالء2004527محمود رٌاض مهدي محمدعلً حمدان4982722321140054ً

82.5اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةحً الغدٌر/ كربالء 2001660مٌثم حسن علً صدام4992722321140056

56.57اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالسماوة حً الجامعة2001396علً حسٌن حمزه جاسم5002921321010016

65.37اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالسماوة الكرامة2000523خٌري عبد عجٌل درٌس5012922321010042

60.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالسماوة الغرب2001486ًزهراء محمد شرٌف عجٌل5022922322010066

55اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالشوملً- بابل 2001440عباس هادي شبٌب ٌوسف50323222321020079

76.88اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةالحمزة الغربً/بابل2003615اٌوب ٌاسر طالب سلمان5042322321020045

75.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل االجهزة الطبٌةبابل2002461علً جمٌل امٌر عذاب السلطان5052322321020088ً

80.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةكربالء2003645حسٌن احمد عبدالرحٌم ٌحٌى5062722321140027

73.13اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةكربالء2004585علً اكبر حسن عبدالهادي5072722321140036

70.63اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةبابل2002565منتظر عزٌز حسن عبد5082322321120093

76.25اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةبابل2001610منتظر عباس فاضل هادي5092322321120092

62.62اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةبابل1999501حٌدر حلٌم جابر حمزة5102322321020067

89.75اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل اجهزة طبٌةبابل2002718حسٌن علً حسٌن هندي5112322322110047

70.62المعهد التقنً االداري بابلاالدارة80شارع / بابل1999565علً صباح علٌوي حسٌن5122322611600192

65.75المعهد التقنً االداري بابلاالدارةبابل1998526كرار سالم شاكر صالل5132322611600217

77.75المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالسدة/ بابل2002622مرٌم حازم حسٌن عل5142322612130014ً

83.75المعهد التقنً االداري بابلاالدارة/بابل 2001670اسٌا كاظم جواد كاظم5152322612310001

65.5المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالهاشمٌة/ بابل1999524اٌناس عبدهللا علً حمزه5162322612310003

64.5المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالهاشمٌة/ بابل2001516زهراء باسم عبد العباس حسن5172322612310009

70المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالهاشمٌة/ بابل2002560منال جالل هالل فهد5182322612310011

76.5المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالمدحتٌة/ بابل2002612نور الهدى احمد سام5192322612310012ً

80.37المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالمدحتٌة/ بابل2005643هبه علً رباط هادي5202322612310013

63.25المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالنٌل/ بابل1999506حوراء سلمان كرٌم جبر5212322612600288

65.12المعهد التقنً االداري بابلاالدارةالقاسم- بابل 2000521فاطمة عباس جاسم حمود5222322612600313

69.62المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةابً غرق- بابل 2004557حٌدر عالء مجٌد مرزوك الجبوري5232322621120106

60.5المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةسٌاحً/ بابل 2001484زٌد صبٌح احمد حسون5242322621120107

73.62المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةكرٌطعة- بابل 2004589علً محمود حسن عبد هللا5252322621120118
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57.75المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً االستاذة/ بابل2000462مؤمل جاسم سكران كزار5262322621120121

77.5المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبة80شارع /بابل 2002620محمد عصام بدر منوخ5272322621120122

69.75المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالحً العسكري/ بابل2004558مقتدى مؤٌد شاكر كطران5282322621120123

74.5المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالبكرلً- بابل 2001596حسٌن جاسم محمد حطحوط5292322621600336

79.13المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالثوره- بابل2001633اٌه عمار علً عبد الحسن5302322622140020

78.75المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالخسروٌه- بابل 2000630دٌنا عبد زٌد غازي لٌلو5312322622140022

77.12المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً الجزائر/ بابل 2003617زهراء محسن علً حسون5322322622140028

78.38المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً الطٌارة/ بابل2003627صفا باسم نعمه موسى5332322622140031

70.38المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالكلج/ بابل2001563غزالن خضر عباس مزهر5342322622140032

69.75المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً الحسٌن-بابل 2000558فاطمه مازن عبد الكرٌم ٌوسف لطٌف5352322622140035

67.25المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً االساتذه/ بابل2004538مرٌم حٌدر مهدي جوده5362322622140037

80.88المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالوردٌة/ بابل2004647نور صباح علٌوي حسٌن5372322622140039

73.87المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةطهمازٌة/ بابل2002591ادٌان عبد االمٌر حمٌد عبد المهدي5382322622150025

76.5المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةالحً العسكري/ بابل 2002612تبارك سعد حسٌن شمران5392322622150027

61.87المعهد التقنً االداري بابلالمحاسبةحً المهندسٌن- بابل 2002495زٌنب عالء عبد الرضا جابر5402322622150034

82.25المعهد التقنً االداري بابلتجارةبابل1999658زهراء عباس طرخان علوان5412322622150030

56.7المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبسٌاراتالمسٌب/ بابل 2002397ذٌاب أحمد صالح وادي الجناب5422321031040006ً

55.86المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبسٌاراتمشروع المسٌب/ بابل 2000391عبدالكرٌم احمد كرٌم مصلح5432321031040008

61المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبمٌكانٌكالمسٌب/ بابل 1999427مخلد عبود عجاج محمد5442321041040012

69.88المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبمٌكانٌكاالسكندرٌة-بابل2004559احمد محمد عباس حسٌن5452322011040001

69.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءاالسكندرٌه/ بابل 2003556حسٌن جاسم وحٌد عبد5462322021040016

65.38المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءاالسكندرٌه/ بابل 2001523مازن حامد ٌاسٌن محمد البدران5472322021040025ً

76المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءمشروع المسٌب/ بابل 2002608حسن علً مهدي عبٌدالمعموري5482322021110002

71.75المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالخاتونٌه/المحاوٌل / بابل 2001574ذوالفقار باسم سالم عراك5492322021110003

76.25المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالمحاول-بابل2003610علً محمد حامد مهدي5502322021110009

64.75المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبسٌاراتالمسٌب/بابل2001518علً مٌثم حمزة علوان5512322031040036

76.63المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبمٌكانٌكاالسكندرٌه/ بابل 2004613امٌن اسماعٌل علً جرمط5522322041040042

77.13المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبمٌكانٌكالمسٌب- بابل 2001617محمد باقر عبد الكاظم جاسم5532322041040049

69.88المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبصٌانة المصاعدحً الجامعة- بابل 2002559سجاد قتٌبه قاسم عباس5542322331010042

67.88المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالحله/ بابل 2002543محمد صالح محمدحسن جاسم5552322331010048

72.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءسٌاحً/ بابل 2001580جعفر محمد حسٌن ترك5562322021010001ً

83المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالسٌاحً/ بابل2002664عباس فاضل حسٌن ترك5572322021010013ً

67.75المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالقاسم- بابل 2003542عبد الرحمن حسٌن علً جبر5582322021020013

56.71المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبلحام وتشكٌل معادنالمهناوٌه/ بابل2000397حسٌن عبٌس فاضل عبد المحسن5592321041050006

67.62المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالسدة- بابل 2002541احمد اٌاد قاسم نور5602322021040012
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77.25المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالمحاوٌل- بابل2003618سٌف هٌثم حاكم عباس5612322021110005

60.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباء/بابل 2000484باقر فاضل جاسم محمد5622322021120004

62.63المعهد التقنً التكنولوجً المسٌببناء وانشاءاتالمهناوٌة/ بابل 2000501قاسم ٌحٌى عبٌد ابراهٌم5632322081050035

64.88المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبصٌانة المصاعدسٌف سعد- بابل2000519احمد فراس عقٌل عبد محمد5642322331010035

68.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبصٌانة المصاعد3نادر - بابل 2001465علً موفق ابراهٌم ناج5652322331010044ً

70.62المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالمهناوٌة- بابل 2001565علً فخري كاظم عنجور5662322021050013

76.75المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبكهرباءالمهناوٌه- بابل 2003614مثنى عبد االمٌر هاشم حرب5672322021050014ً

59.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبسٌاراتالسده- بابل 2003476طه احمد وهٌب عبد الداٌن5682322031040032ً

71.5المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبلحام وتشكٌل معادنالمسٌب- بابل 2002572محمود وسام محمود عبد اللطٌف5692322041040051

76.75المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبلحام وتشكٌل معادنالسدة/ بابل2000614علً اٌاد عبد الحسن جاسم5702322041700024

68.25المعهد التقنً التكنولوجً المسٌببناء وانشاءاتالسدة- بابل 2003546حسن كرار كاظم الطائ5712322081050030ً

67.57المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالحله/ بابل 2003473حوراء حامد عباس عبود5722321612600019

73.25المعهد التقنً االداري المسٌبمالٌة ومصرفٌةاالسكندرٌه/ بابل 2000586بشٌر فاضل سلمان عٌدان المسعودي5732322611600097

56.5المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالمسٌب/بابل1998452علً ثامر شلب وصخ الكوام5742322611600179

76.75المعهد التقنً االداري المسٌبمالٌة ومصرفٌةالمسٌب/ بابل 2001614زٌنب جابر جرٌو جابر5752322612130007

76.38المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالمسٌب/ بابل 2005611طٌبه مظفر عٌسى هادي5762322612130011

68.75المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالمسٌب/ بابل 2003550نور حازم نصر حمود5772322612130015

84.25المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالمسٌب- بابل2003674بنت الهدى طالب حمٌد عبٌس5782322622130001

65المعهد التقنً االداري المسٌبادارةالمسٌب/ بابل 2000455ضمٌاء سعدون حمود جبارة5792321612130011

61.38المعهد التقنً االداري المسٌباالدارةالنٌل- بابل 2002491والء عبد الفتاح ابراهٌم عبد الفتاح58010022612300026

64المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالحله/ بابل 2000512حسنٌن عبد لبسجاد عمران البراهٌم5812322701500002ً

64.88المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالحله/ بابل 2004519عباس حارث علً حسن5822322701500005

76.13المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامابو غرق/ بابل 2003609موسى احمد مهدي لهواك5832322701500010

65.88المعهد التقنً الزراعً المسٌبانتاج حٌوانًالمحاوٌل/ بابل 2003527حسن عالء نوري سعٌد5842322701510004

69.63المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالمحاوٌل- بابل 1999557محمد حسن هادي كاظم5852322701600749

64.38المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالصالمٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2002515حسٌن شاكر عبد زٌد حمادي الغثوان5862722111100051

74.25المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالعطٌشً/ الحسٌنٌة / كربالء 2003594حسٌن عبد االمٌر مدب متعب5872722111100053

73.75المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالحسٌنٌة/ كربالء 1999590علً راضً جبر شالكه حسٌن العرداوي5882722111100058

68.5المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالصالمٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2002548علً صاحب علً حمزه5892722111100059

72.75المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالصالمٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2002582قاسم محمد كاظم ٌونس الغثوان5902722111100061

73.25المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالوند/ الحسٌنٌة / كربالء 2001586محمد لطٌف خلٌف عبد مسعودي5912722111100066

78.25المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةحً الرسول/ العطٌشً / الحسٌنٌة / كربالء 2001626منتظر طالب حسٌن اشتٌت5922722111100069

76.88المعهد التقنً الزراعً المسٌبمكننة زراعٌةالصالمٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2001615ٌعرب معن حسٌن حرٌجه العباس5932722111100072

72المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامكربالء حً العباس2000576جعفر صادق الزم جاسم5942722701100103

55المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالحسٌنٌة/ كربالء 2003440حسن سهٌل نجم كاظم المسعودي5952722701100104
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57.88المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالعطٌشً/ الحسٌنٌة / كربالء 2001463سجاد نصٌف جاسم محمد الٌاسري5962722701100107

75المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامهور حسٌن/ المسٌب / بابل 2003600محمد حسن جواد مغٌر السلوم5972722701100110ً

68المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالحسٌنٌة/كربالء 1999544هانً جعفر صمٌدع عبد5982722701100115

57المعهد التقنً الزراعً المسٌبزراعً عامالحسٌنٌة/ كربالء 2000456ٌوسف رزاق علٌوي عباس مسعودي5992722701100117

67.88المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكعفك/دٌوانٌة2000543كرار علً جابر ناش600242211100004ً

56.14المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةسٌاراتحً الحضارة/ دٌوانٌة2003393سجاد نبٌل ناصر نجم6012421031020014

63.14المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةلحام وتشكٌل معادنالصدر االول/ دٌوانٌة1999442رسول باسم مرزه كرٌم6022421041020006

57.86المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةلحام وتشكٌل معادنحً الوحدة/ الدٌوانٌة 1999405عباس فاضل عبداالمٌر غازي6032421041020009

57.57المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةلحام وتشكٌل معادنحً العسكري/دٌوانٌة 1999403مصطفى نجاح عبد الزهره محسن6042421041020019

55.71المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةلحام وتشكٌل معادنالسنٌة/ دٌوانٌة 2000390منتظر عارف عبد االمٌر موسى6052421041020021

71.25المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكحً االسكان/ الدٌوانٌة 2002570امٌر عادل عبد برهان6062422011020002

60.5المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكحً الزعٌم/دٌوانٌة2002484حسٌن احسان لفته جبار6072422011020003

63.88المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكحً االمام الصادق/ الدٌوانٌة 2003511مصطفى باسم غاٌب جبار6082422011020007

66.5المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكعفك/دٌوانٌة2004532حسٌن علً عبٌد صالح6092422011100001

66.5المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكعفك/دٌوانٌة2003532سجاد جالل بدر غرٌب6102422011100002

77.63المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكعفك/دٌوانٌة2003621عبد الجبار ثائر جبار خضٌر6112422011100003

77.75المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكالحمزة الشرقً/ الدٌوانٌة 2001622سجاد محمد مشكور عبد6122422011120003

68.75المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةسٌاراتحً الضباط/ دٌوانٌة 2001550علً رسول مٌري حسن6132422031020021

69المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةسٌاراتحً النهضة/ الدٌوانٌة 2000552عقٌل علً محمد صاحب6142422031600016

69.88المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةالنجارةحً الزٌتون/دٌوانٌة2003559محمد علً حلٌم نعمة6152422070120028

63.5المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةالنجارةالحً العسكري/ الدٌوانٌة 2001508عباس عبدالزهرة حسب علوان6162422071020026

77.62المعهد التقنً االداري القادسٌةاالدارةام الخٌل/ دٌوانٌة2004621علً عمار مصطفى دال617242261130009ً

57.86المعهد التقنً االداري القادسٌةاالدارةدٌوانٌة1998405منتظر ٌوسف هاتف عبود6182421611300024

56المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الفرات/دٌوانٌة1999392حسٌن ارحٌم حمزه راض6192421621300011ً

55.29المعهد التقنً االداري القادسٌةاالدارةام الخٌل/دٌوانٌة 2000387حسٌن علً عبد الرزاق جاسم6202421621300013

56.86المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةالجلبٌة/ الدٌوانٌة 2000398عباس علً شمخً جبر6212421621300026

56.71المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الزٌتون/ الدٌوانٌة 2001397عباس عمار مالك شطب6222421621300027

55.14المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الفرات/دٌوانٌة2000386عماد محمد عبد مهدي6232421621300030

60.71المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةدغارة/ دٌوانٌة2002425كرار حمٌد سدخان جبار6242421621300031

65المعهد التقنً االداري القادسٌةاالدارةحً الفرات/دٌوانٌة2001520حسٌن علً علكو ساجت6252422611300006

64المعهد التقنً االداري القادسٌةاالدارةحً الصدر/دٌوانٌة1999512استبرق ثائر راضً عبد الحسٌن6262422612600110

68.88المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الفرات/ دٌوانٌة2000551كرار عٌدان جٌاد جبٌر6272422621300035

77.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الفرات/ الدٌوانٌة 2002621محمد عبدالحسن ٌوسف حسن6282422621300037

62.75المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةمجمع الزٌتون/ الدٌوانٌة 2004502اساور توفٌق سالم6292422622130069

67.12المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الجمهوري/ دٌوانٌة2002537التفات حسن عبد الحسٌن حسن6302422622130071
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82.12المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةالسدٌر/ دٌوانٌة2002657بنٌن علً جرٌان6312422622130073

80.25المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةدٌوانٌة2003642تقى قاسم خطار كبر6322422622130074

77.88المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الضباط/دٌوانٌة2000623زهراء احمد صاحب عٌسى6332422622130077

78.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةدٌوانٌة2004629زهراء اركان عدنان روضان6342422622130078

73.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً الجمهوري/ دٌوانٌة 2002589زهراء سعدي حسن شوندي6352422622130079

77.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةالسدٌر/ دٌوانٌة2001621زٌنب وداي جفات كاطع6362422622130082

73.12المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةحً النهضة/دٌوانٌة2001585زٌنب ٌونس مطشر6372422622130083

74.38المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةام الخٌل/ دٌوانٌة2004595شهد جبار فجر جبار6382422622130086

62.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةدٌوانٌة2002501طبٌة عالوي حسٌن6392422622130088

79.62المعهد التقنً االداري القادسٌةالمحاسبةدٌوانٌة2001637هٌلٌن مهدي صالح جالد6402422622130091

69المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءاالبراهٌمٌة/ الحسٌنٌة / كربالء 2003552امٌر مازن زوٌد عبد الرضا641272021100002

70.62المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءابً غرق/ بابل2001565حسٌن منشد عبود جبر6422322021050005

61.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءابً غرق/بابل 2001495حمزه فاضل كاظم ظاهر6432322021050006

58المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتجمٌع حاسباتالهندٌة/كربالء 2001406زهراء سعٌد رضا عزٌز6442421522110004

59المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكشهداء الموظفٌن/ كربالء 2000413سٌف الدٌن مسلم راضً سلمان الحلو6452721011020011

57.43المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكالحر/كربالء 2002402قاسم محمد جبار عذٌب الشوٌل6462721011030011ً

59المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً السالم/ كربالء 1999413مرتضى ابراهٌم عبد الخضر حبٌب6472721021030017

63.43المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادنالهندٌة/ كربالء 2002444ادم غالب فارس عبد العزٌز ال جمعه6482721041130001

59.29المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتبدعه اسود/ الحسٌنٌة / كربالء 2000415قاسم محمد سلمان غضبان الكٌم6492721081150012ً

75.29المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتكربالء باب الخان2002527كرار حٌدر دشر محسن الدعم6502721081150013ً

61.86المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتبرٌد وتكٌٌفالجمعٌة/ كربالء 2001433مصطفى علً جبر لفته6512721091030020

59.71المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعدقضاء الحر/ كربالء 1998418مصطفى احمد عبد الحسٌن مجدي6522721331020020

59.29المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتجمٌع حاسباتحً البلدٌة/ كربالء 1999415هانً حسٌن سلمان جاسم البغدادي6532721521140025

74.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكحً العامل/ كربالء 2002593احمد ستار جابر محٌسن6542722011020001

61.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكالحر الرٌاحً/ كربالء 2001489حٌدر عالء عبداالمٌر جمعه القٌس6552722011020004ً

61المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكحً االمام الرضا/ باب طورٌج / كربالء 2003488عبدهللا ٌاس خضٌر علوان ال جبر6562722011020007

58.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكالحر/ كربالء 1999468علً عالء عبد االمٌر جمعة6572722011020011

63.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكحً المعلمٌن/ كربالء 2005510مصطفى حمٌد كاظم طوفان العامري6582722011020016

64.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكحً الحسٌن/ الهندٌة / كربالء 2001518علً عباس فاضل خلٌل الزبٌدي6592722011130007

77.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكحً المثنً/ الهندٌة / كربالء 2002623عمار حٌدر وحٌد كرٌم6602722011130008

58.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكالهندٌة/ كربالء 2003469منتظر صالح مهدي عجه البو جلجه6612722011130011

73.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكالهندٌة/ كربالء 2002586مهدي عباس جبار فاضل الفضاله6622722011130012

72.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءملحق المدراء/ كربالء 2000577حسٌن احمد عبد الواحد عبدهللا الساعدي6632722021020018

64.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً الغدٌر/ كربالء 2002514حسٌن فاضل مراد حسٌن ال حسٌن6642722021020020

65.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحر/ كربالء 2004524حسٌن هادي عبد علً عنوس المسعودي6652722021020022
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69.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً القادسٌة/ كربالء 2003558سجاد حسٌن عبد الباري عبود البرغوث6662722021020024ً

65.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً العسكري/ كربالء 2000527علً كرٌم عبد الستار هاشم6672722021020031

63.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحً العسكري/ كربالء 2004505محمد مشتاق طالب محمد علً ال جواد6682722021020036

70.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحر/ كربالء 2003566مرتضى عبد الزهره حمٌد6692722021020037

73.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءكربالء حً الفارس2003587احمد عدي ناصر حسٌن6702722021030011

65.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالجمعٌة/ كربالء 2001524حٌدر محمد داود سلمان6712722021030019

74.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً االمٌر/ كربالء 2004596علً حسن جاسم جوده الحج6722722021030024ً

72.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً العامل/ كربالء 2003582مجتبى عباس حسٌن حربً الكرٌط6732722021030030ً

80.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءقناة كربالء/ االبراهٌمٌة / كربالء 2002645هادي مجٌد جٌاد جبار ال بندر6742722021030035

73.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحسٌنٌة/ كربالء 2001587حسٌن كرٌم حسن هاشم6752722021100003

78.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءابو تمر/ الحسٌنٌة / كربالء 1999630زٌن العابدٌن هادي منشد الفارس6762722021100007

58.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحسٌنٌة/ كربالء 2001470عدنان عباس ٌاسٌن عباس الحمزة6772722021100015

70.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحسٌنٌة/ كربالء 2001563كرار خضر حسن هاشم6782722021100020

75.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحسٌنٌة/ كربالء 2003606مصطفى رائد شاكر كرٌم6792722021100024

58.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءعون/ الحسٌنٌة / كربالء 2000471مصطفى ٌونس مهدي عمران6802722021100025

71.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالحسٌنٌة/ كربالء 2001575وسام حسٌن ناٌف راشد الشمري6812722021100026

68.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالهندٌة/ كربالء 2003547حسٌن علً جبار علوان الشٌبان6822722021130016ً

63.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالرشٌدة/ الهندٌة / كربالء 2001510ظافر غانم حسن جبار6832722021130021

65.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالهندٌة/ كربالء 2003524محمد باقر عبدزٌد عبد اٌوب6842722021130030

79.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءاملمٌج/ طوٌرٌج / كربالء 2001635منتظر مؤٌد جاسم سكاط6852722021130037

68.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالهندٌة/ كربالء 2002549منتظر ٌونس محمد راشد6862722021130038

69.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً التحدي/ كربالء 1999554طه علً عبدالحمزه جدوع العوٌدي6872722021140007

78.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً التحدي/ كربالء 2004625محمد مسلم رحٌم مسٌر الساعدي6882722021140013

76.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً التحدي/ كربالء 2004612مصطفى نبٌل عبد االمٌر صاف6892722021140017ً

66.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالروضتٌن/ الجمعٌة / كربالء 2002532احمد هاشم هادي ابراهٌم6902722021150002

69.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً االنصار/ كربالء 2004558الحسن علً مكً حمٌد المطٌري6912722021150003

79.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءاالبراهٌمٌة/ كربالء 2002639جعفر فراس صاحب زاٌر6922722021150006

81.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالعباسٌة/ كربالء 2003651زٌن العابدٌن علً حمزه حسٌن ال عبد6932722021150015

78.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالعباسٌة الشرقٌة/ كربالء 2002631كرار حسن حمٌد ناٌف6942722021150026

59.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالبوبٌات/ كربالء 2000477محمد اسماعٌل خلٌل كرٌم6952722021150029

78.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءالبوبٌات/ كربالء 2001628حٌدر شمران مكوار خشان المٌال6962722021700010ً

73.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءحً العامل/ كربالء 2002590نور الدٌن اسعد عطا نجم6972722021700016

74المعهد التقنً التكنولوجً كربالءسٌاراتالهندٌة/ كربالء 2000592مرتضى صالح نجم عبٌد الجناب6982722031130046ً

62.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادناالسكان/ كربالء 2003501علً عبدهللا عبدالكرٌم احمد الفرح6992722041030042

75.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادنحً العامل/الهندٌة / كربالء 2000602احمد عبدهللا حسٌن محمد7002722041130050
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66.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادنالجدول الغربً/ كربالء 2002529زٌد نزار عبدالحسٌن فهد الدعم7012722041130057ً

74.38المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادنالهندٌة/ كربالء 2002595صادق سلٌم هاشم موسى الحسٌن7022722041130060ً

69.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل معادنحً الجمعٌة/الهندٌة /كربالء 2004554مرتضى احمد هاشم موسى الحسٌن7032722041130068ً

59.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءااللكترونٌك والسٌطرةحً الزهراء/ العطٌشً / الحسٌنٌة / كربالء 2002473محمد نزار مهاوش كاظم7042722051100046

60.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتباب طوٌرٌج/ الجمعٌة / كربالء 2003486حسن محمد حسٌن رزوق7052722081150038ً

64.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتحً العباس/ كربالء 2002514سجاد سعد هادي سعٌد عصفور7062722081150041

75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتباب الساللمة/ كربالء 2003600عدنان غسان عدنان احمد العبٌد7072722081150044

71.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتباب الساللمة/ كربالء 2003575محمد علً حسٌن طالب مهدي7082722081150056

69.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتباب الساللمة/ كربالء 2002554مختار غسان عدنان احمد العبٌد7092722081150058

62.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتسٌف سعد/ كربالء 2004497منتظر حٌدر علً جاسم7102722081150060

64المعهد التقنً التكنولوجً كربالءبناء وانشاءاتالزبٌلٌة/ كربالء 2002512مهند سمٌر عوده صالح7112722081150061

70.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتبرٌد وتكٌٌفحً العسكري/ كربالء 2002564مؤمل حمٌد كرٌم عبدالحسن7122722091030068

59المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعدقضاء الحر/ كربالء 1999472ضٌاء هاشم علً حسٌن الخالدي7132722331020072

65.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعدقضاء الحر/ كربالء 2000522عباس محمد ٌاسٌن عٌسى7142722331020075

67.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعدحً الحر/ كربالء 2001537علً حسٌن محمود جهادي الخفاج7152722331020078ً

63.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعدحً العامل/ كربالء 2003510مصطفى عالء عامر علً الخفاج7162722331020082ً

69.63المعهد التقنً التكنولوجً كربالءرسم هندسًالبناء الجاهز/ كربالء 2002557جالل عبدالعظٌم حمزه عباس الراشد7172722501140062

76.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءرسم هندسًالسوادة/ قضاء الحر / كربالء 2003615حسن قاسم حسٌن عبد7182722501140065

66.25المعهد التقنً التكنولوجً كربالءرسم هندسًحً النقٌب/كربالء 2003530زٌن العابدٌن علً طالب ابراهٌم7192722501140070

74.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءرسم هندسًحً الوفاء/ كربالء 2004598علً ابراهٌم عٌسى دروٌش7202722501140072

90.75المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتجمٌع حاسباتالحر/كربالء 2004726علً ضٌاء علً مراد الموسوي7212722521140095

58.88المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتجمٌع حاسباتالجمعٌة/ كربالء 2004471منتظر رضا محمدعلً ظاهر7222722521140108

62المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءطوٌرٌج/ كربالء 2001496سالم داود سلمان موسى7232722021130020

66.13المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءكربالء2002529كرار علً عبد الستار حمٌد7242722021020033

59.5المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءكربالء2002476امٌر حٌدر مسلم خلف7252722021140002

73.75المعهد التقنً االداري كربالءاالدارةحً الغدٌر/ كربالء 2001590علً عبد الرضا جواد عواد7262722611300002

81.13المعهد التقنً االداري كربالءاالدارةالجمعٌة/ باب طوٌرٌج / كربالء 2004649تبارك عبدعلً عباس محسن7272722612110002

81.63المعهد التقنً االداري كربالءاالدارةالحر/ كربالء 2002653فاطمه شاكر ذٌاب نزال الرحٌم7282722612110008ً

72.75المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةكربالء حً العامل2000582اسراء رٌاض عبد االمٌر محمد7292722622110012

62.63المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةطوٌرٌج/ كربالء 2000501تبارك جواد كاظم سلمان7302722622120002

74.75المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةحً االمٌر/ الهندٌة /كربالء 2001598رتاج عادل نعمه كرٌم الطرف7312722622120004ً

73.88المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةالجمعٌة/ كربالء 2003591رقٌه عباس جبر عبٌس7322722622120006

68.13المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةالجدول الغربً/ الهندٌة / كربالء 2002545زهراء حامد عبداالمٌر حسن7332722622120008

78.13المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةالهندٌة/ كربالء 2002625زٌنب حٌدر محمدحسٌن جواد7342722622120009

78.75المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةالسٌاحً/ كربالء 2004630فاطمه عمران عواد جاسم7352722622120010
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80.75المعهد التقنً االداري كربالءالمحاسبةالجدول الغربً/ الهندٌة / كربالء 2001646نور الهدى محمود شاكر علٌوي7362722622120011

60.5المعهد التقنً االداري كربالءاالدارةحً الغدٌر/ كربالء 2002484مصطفى قاسم شرشاب جوده الزٌدي7372722611300011

56.87المعهد التقنً التكنولوجً السماوةتبرٌد وتكٌٌفالسماوة الشرق2000455ًعلً حٌدر كاظم دلٌبس73829220910030

71.12المعهد التقنً التكنولوجً السماوةتبرٌد وتكٌٌفالسماوة الشرق1999569ًسجاد قاسم مٌران عٌدان739106676867446

63.42المعهد التقنً التكنولوجً السماوةمعالجة المٌاه وشبكاتهالسماوة الخضر2000444احمد ناصرعبد الرضا حمٌد740292134030001

62.14المعهد التقنً التكنولوجً السماوةتجمٌع حاسباتالجربوعٌة/ السماوة 2001435زهراء سلمان جبر محمد7412421522120008

74.87المعهد التقنً التكنولوجً السماوةمٌكانٌكالرمٌثة/ السماوة 2002599ضٌاء عبد الكاظم عبد هللا عطب7422422011120005

67.14المعهد التقنً التكنولوجً السماوةكهرباء قوىالسماوة الخضر2001470علً رٌاض حمزه جبر7432921021030005

57.85المعهد التقنً التكنولوجً السماوةالكترونٌكالسماوة الشرق2002405ًعلً حسٌن جاسم محمد7442921051010005

64.12المعهد التقنً التكنولوجً السماوةلحام وتشكٌل معادنالسماوة الخضر2000513علً حٌدر هلول جابر7452922041600005

78.37المعهد التقنً التكنولوجً السماوةالنجارةالجربوعٌة/ السماوة 2003627عبد الرحمن حسن نعمان عزٌز7462922071010022

68.75المعهد التقنً التكنولوجً السماوةتبرٌد وتكٌٌفالوركاء/ السماوة 1999550مرتضى عبد ملول محمد7472922091010031

75.62المعهد التقنً التكنولوجً السماوةمعالجة المٌاه وشبكاتهالسماوة الخضر2002605جلٌل حمد عوٌد محل7482922341030048

70.5المعهد التقنً التكنولوجً السماوةمعالجة المٌاه وشبكاتهالسماوة الخضر2003564مرتضى حسٌن مجدي منشد7492922341030050

73.75المعهد التقنً التكنولوجً السماوةمعالجة المٌاه وشبكاتهالسماوة الخضر2001590محمد نعٌم مكطوف جابر7502922431030051

59.63المعهد التقنً التكنولوجً السماوةتجمٌع حاسباتالرمٌثة2001477عبداالله حاتم صعٌب مسٌر7512922521020018

66.25المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2002530حٌدر مشعل خنجر كمٌه752292261121004

76المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالسماوة السكك2001608محمد مازن صبري شاكر7532922021010010

63.12المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2004505باقر حسن سوادي حسٌن7542922611210001

72.75المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2002582حسٌن جبار حسٌن كامل7552922611210003

67المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2001536سجاد حسٌن صالح شالكه7562922611210005

67.75المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2001542محمد كاظم محمد حمزه7572922611210008

60.75المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2004486مرتضى جمٌل مهلهل شعالن7582922611210009

67.5المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 1998540علً شٌال كرٌم نعٌم7592922611600049

61.62المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالسماوة الشرق2001493ًبنٌن توفٌق حمود عٌدان7602922612110002

66المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالسماوة الغرب2003528ًغدٌر علً رحٌم عمار7612922612110010

64.75المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 1999518امال صلف داخل دوٌح7622922612210010

77.5المعهد التقنً االداري السماوةالمحاسبةالمهدي/ السماوة 2003620علً سالم زاهً هاشم7632922621300005

64.87المعهد التقنً االداري السماوةالمحاسبةالسماوة الغرب2003519ًعلً مفتن حسٌن مفتن7642922621300006

65.12المعهد التقنً االداري السماوةالمحاسبةالسماوة الشرق2001521ًمرتضى كاظم جابر مطر7652922621300011

80.5المعهد التقنً االداري السماوةالمحاسبةالسماوة الحٌدرٌة2004644نور جبار خطار عرٌج7662922622110016

67.12المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2000537بتول سعود زغٌر منصور7672922682210011

61.87المعهد التقنً االداري السماوةاالدارةالوركاء/ السماوة 2001495دنٌا صلف داخل دوٌح7682922682210012

68.85المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةشبكات الكهرباءالرمٌثة/ السماوة 2001482على ابو غازي عبد الحسٌن حسون7692921021020007

59.13المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالرمٌثة2003473عبدهللا عواد كاظم هدٌهد7702922021020004
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62.75المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالرمٌثة2002502علً موسى محمد منشد7712922021020007

64.63المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالرمٌثة2001517كرٌم مهند كرٌم حسٌن7722922021020008

56.88المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالرمٌثة2001455محمد قابل ابو غازي محمد7732922021020009

59.13المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالحمزة الشرقً/ الدٌوانٌة 2001473سٌف حٌدر راهً صكبان7742422021120018

61.88المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالحمزة الشرقً/ الدٌوانٌة 2001495عبدالواحد سعد وحٌد عٌسى7752422021120021

56.71المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةشبكات الكهرباءالرمٌثة/ السماوة 2001397كرار جودي دوهان عطٌه7762921021020010

56.71المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالحمزة الشرقً/دٌوانٌة2002397مصطفى سعد عدنان عبد7772421021120021

61المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالحمزة الشرقً/دٌوانٌة2000488كرار ثائر عبد الكاظم ابو الشعر7782422021120024

70.88المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءالحمزة الشرقً/دٌوانٌة2000567مؤمل احسان حسن عبٌد7792422021120025

71.5المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2003572اسراء سلٌم وحٌد7802922622100001

63.88المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالسماوة الرمٌثة2004511انتظار شاكر دخن ناصر7812922622100002

65.12المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2000521بنٌن نبٌل عبد الكاظم جابر7822922622100004

80.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2002642خدٌجه خلٌل ٌاسٌن7832922622100007

69.38المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2003555رقٌة حمٌد رحٌم وحٌد7842922622100010

71.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2003570رقٌه علً سلمان7852922622100011

63.38المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة2004507زهراء سوادي عمران7862922622100013

62.62المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالمثنى1998501لٌلى علوان داهً شبال7872922622100017

75.38المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة/ السماوة 2002603زهراء رٌاض عبٌد حوته788292262100012

64.62المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالمجد/ السماوة 2001517امٌر شندل جاسم خطار789292262130002

77.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالجربوعٌة/ السماوة 2002618رقٌه عادل لفته عبود7902922612110004

75.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالمجد/ السماوة 2000602مرتضى رحٌم كامل كاطع7912922621300012

77.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة/ السماوة 2001618حنان قاسم رضوي ورهاد7922922622100005

80.75المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة/ السماوة 2004646حوراء نصٌر حسٌن علٌوي7932922622100006

73.62المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالرمٌثة/ السماوة 2000589فاطمة تكلٌف عبد حسن7942922622100015

79.25المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالحمزه الشرقً/ دٌوانٌة2003634غصون ابراهٌم فاضل هون7952422622130089ً


