
المعدل القبولالتخصصالسكن الحالًالمجموعالموالٌدأسم الطالبت
64.00المعهد التقنً االداري كربالءمحاسبة/ تجاري كربالء1999448زهراء قناع قاسم مصطفى1

64.29المعهد التقنً االداري كربالءمحاسبة/ تجاريكربالء2002450رقٌه قناع قاسم مصطفى2

77.57المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالسماوة الرمٌثة2002543كوثر دوٌش عبد الكاظم3

66.14المعهد التقنً االداري الرمٌثةالمحاسبةالسماوة الرمٌثة1998463رفعة ساجت راضً 4

59.43المعهد التقنً االداري القادسٌةأدارةالقادسٌة2001416احمد علً عاٌش سلمان5

56.50المعهد التقنً االداري القادسٌةمحاسبةالقادسٌة2000452عهود صالل عبد االمٌر6

56.00المعهد التقنً االداري الكوفةأدارةالنجف االشرف2000392مصطفى ماجد حسٌن عل7ً

66.29المعهد التقنً االداري الكوفةتجاريالنجف االشرف2001464عفراء فالح عبد الحسن حمد8

77.00المعهد التقنً االداري الكوفةاداري/ تجاريالنجف االشرف2002539فاطمة حسن جواد كاظم9

65.43المعهد التقنً االداري النجفتجاريالنجف االشرف2001458زهراء حٌدر جابر هاشم10

69.86المعهد التقنً االداري بابلمحاسبةبابل2001489محمد حمزة ناصر حسٌن11

63.86المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةتجمٌع وصٌانة الحاسوبالرمٌثة/ محافظة السماوة2000447علً رحٌم حسٌن علٌوي12

58.71المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءمحافظة القادسٌة2003411كرار فاهم عٌدان جال13ً

59.57المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءمحافظة القادسٌة2002417امٌر ناظم باصً عبٌد14

67.43المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءمحافظة القادسٌة2000472امٌر منصور حمزة كاظم 15

60.43المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءمحافظة القادسٌة2000423حسٌن شكر عباس عبٌدي16

57.71المعهد التقنً التكنولوجً الرمٌثةكهرباءمحافظة القادسٌة1998404منتظر باسم عبد زٌد17

60.14المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكمحافظة القادسٌة1998421حسام علً نعمه جبار18

58.29المعهد التقنً التكنولوجً القادسٌةمٌكانٌكمحافظة القادسٌة2001408حسن حمزة شمران عاجل19

57.71المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةمٌكانٌكالنجف االشرف2000404مرتضى مؤٌد جبار عبد20

59.86المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءمحافظة القادسٌة1998419قاسم احمد جبار سمٌر21

58.71المعهد التقنً التكنولوجً الكوفةكهرباءالنجف االشرف2000411حسٌن علً زاٌر جبر22

61.71المعهد التقنً التكنولوجً المسٌبتجمٌع وصٌانة الحاسوبالمحاوٌل/ محافظة بابل1999432عبد هللا طالب جبار23

68.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2003478محمد حسن فاضل24

73.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف االشرف2001515بنٌن فاضل عبٌد خربان25

62.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2002436جدي جبل هالل مزهر26

56.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفصٌانة مصاعد كهربائٌةالنجف االشرف1999396احمد حازم راجح عبادة27

63.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف االشرف2000443امٌر جعفر عباس راض28ً

58.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبمحافظة القادسٌة2003410رقٌه ذٌاب كاظم ناصر29

56.43المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف االشرف2000395كرار حٌدر جبار عٌدان30

61.00المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2001427علً عادل علوان محمد31

72.57المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2001508حسن مرتضى كامل حسن32

57.43المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2002402رسل محمد ناجً جاسم 33

63.29المعهد التقنً التكنولوجً النجفبناء وانشاءاتالنجف االشرف2000443محمد عصام طالب عبد هللا34

62.86المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف1998440علً احمد عبد جدي35

64.43المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2003451فاطمة شهاب حمٌدي36

59.86المعهد التقنً التكنولوجً النجفاتصاالتالنجف االشرف2002419تقى نزار شلتاغ كاظم37

 2023/2022 والمقبولٌن للسنة الدراسٌة 2022/2021للسنة الدراسٌة (سنوات سابقة) جامعة الفرات االوسط التقنٌة                             قائمة خرٌجً الدراسة المهنٌة 
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 2023/2022 والمقبولٌن للسنة الدراسٌة 2022/2021للسنة الدراسٌة (سنوات سابقة) جامعة الفرات االوسط التقنٌة                             قائمة خرٌجً الدراسة المهنٌة 

67.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبمحافظة القادسٌة2003470بارق عباس جوٌح خربٌط38

79.14المعهد التقنً التكنولوجً النجفتجمٌع وصٌانة الحاسوبالنجف االشرف2003554عباس علً مسٌر صٌاح39

64.86المعهد التقنً التكنولوجً النجفمٌكاترونكس سٌاراتالنجف االشرف2002454حسٌن حٌدر حلواص علوان40

64.86أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2002454علً عبد الجبار عبد السادة41

69.57أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة القادسٌة2000487علً قحطان راجً الطٌف42

64.29أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة القادسٌة2002450غانم محمد هادي مهدي 43

64.29أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة القادسٌة2002450حسٌن حازم ناذر غاوي44

56.57أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة بابل2001396عبد هللا فالح حسن حمدان45

57.71أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةالنجف االشرف1999404منتظر ثائر قاسم كرٌم 46

59.29أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةالنجف االشرف2001415مناف حسن عبد االمٌر عبد 47

73.71أجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً النجف صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة القادسٌة2002516زٌنب سعٌد مهدي علوان48

68.71المعهد التقنً التكنولوجً بابل تجمٌع وصٌانةالحاسوبمحافظة بابل2002481احمد رٌاض شبوط عبٌد49

59.57المعهد التقنً التكنولوجً بابل تجمٌع وصٌانة الحاسوبمحافظة بابل1999417صفاء محمد جاسم ناصر50

60.14المعهد التقنً التكنولوجً بابل بناء وانشاءاتمحافظة بابل2000421علً حسٌن كاظم عباس51

63.14المعهد التقنً التكنولوجً بابل اللحام وتشكٌل المعادنمحافظة بابل2003442سجاد عامر داود سلمان52

79.14المعهد التقنً التكنولوجً بابل كهرباءمحافظة بابل1998554علً حسٌن واوي جواد53

58.57المعهد التقنً التكنولوجً بابل كهرباءبابل/محافظة 2002410مهٌمن عامر علً حسٌن54

74.29المعهد التقنً التكنولوجً بابل نسٌجمحافظة بابل2001520علً عباس علً مهدي55

70.14المعهد التقنً التكنولوجً بابل مصاعد كهربائٌةمحافظة بابل2002491حٌدر سعد علً عباس56

68.57اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة بابل2002480امٌر حسٌن علوان عٌال57

55.29اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة كربالء2001387ٌاسر عمار كوٌطع فلٌح58

69.14اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة كربالء2002484استبرق محمد عطٌة 59

72.00اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة بابل2003504زٌد عقٌل رزاق عبود60

70،85اجهزة طبٌة/ المعهد التقنً التكنولوجً بابل صٌانة االجهزة الطبٌةمحافظة كربالء2002496حسٌن علً ناصر حسٌن61

55.14المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكمحافظة كربالء1999386جعفر علً عبد الكاظم عبود 62

72.43المعهد التقنً التكنولوجً كربالءكهرباءمحافظة بابل2000507مسلم صالح هادي جٌاد63

57.29المعهد التقنً التكنولوجً كربالءمٌكانٌكمحافظة كربالء2001401ٌوسف اسعد حمود مهنا64

66.86المعهد التقنً التكنولوجً كربالءلحام وتشكٌل المعادنمحافظة كربالء2001468كرار حٌدر عباس سماوي65

60.29المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعد الكهربائٌةمحافظة كربالء2001422مجتبى محروس جلٌل حمٌد66

60.00المعهد التقنً التكنولوجً كربالءتجمٌع وصٌانة الحاسوبمحافظة كربالء2004420حسٌن هانً حبٌب حمد67

59.14المعهد التقنً التكنولوجً كربالءصٌانة المصاعد الكهربائٌةمحافظة كربالء2002414خلٌفة سعد صالح عبود68

60.29المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعًالنجف االشرف2000422حسٌن مؤٌد جهاد سلمان69

66.57المعهد التقنً الزراعً الكوفةزراعًمحافظة السماوة2002466نور الهدى خالد بدري70

63.71المعهد التقنً الفنون النجففنون تطبٌقٌةالنجف االشرف1999446مرٌم حٌدر نوري ابو اللوخ71

56.14المعهد التقنً الفنون النجففنون تطبٌقٌةمحافظة القادسٌة2000393كوثر ٌاس خضٌر عل72ً

57.86المعهد التقنً الفنون النجففنون تطبٌقٌةمحافظة القادسٌة2000405زهراء فالح هادي حسون73


