
ن بسبب المجموع يساوي صفر المرفوضي 

التخصصالمجموعاسم الطالبالفرع االعداديةالمديرية

السيارات0سجاد حامد عبد الزهرة عليالصناعياعدادية المحمودية المهنيةالكرخ الثانية

الكهرباء0منتظر خضي  عباس مطي الصناعياعدادية الحكيم المهنية المسائيةواسط

الكهرباء0احمد محمود احمد مخلفالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

ن المهنية المختلطةدياىل الميكانيك0يوسف محمد علي نوريالصناعياعدادية خانقي 

وكيمياوية0احمد سمي  موىس كريمالصناعياعدادية الكوت المهنيةواسط الصناعات البير

االدارة0ضىح عادل عباس مسي التجاريخارجيونالكرخ الثانية

ن عبد الحميدالصناعياعدادية الكـرخ المهنيةالكرخ االوىل اللحام وتشكيل المعادن0عبد العزيز اياد تحسي 

ن المهنية المختلطةدياىل االجهزة الطبية0محمد رفعت شاكر محمدالصناعياعدادية خانقي 

ن الصناعية المسائيةدياىل ي رشيدالحاسوب وتقنية المعلوماتاعدادية حطي  تجميع وصيانة الحاسوب0احمد زكي صير

الكهرباء0عز الدين نهاد فيصل عباسالصناعياعدادية الصقالوية المهنيةاالنبار

الكهرباء0محمد سعدي جاسم حماديالصناعياعدادية الصقالوية المهنيةاالنبار

الكهرباء0اسامه حازم حميد سلومالصناعياعدادية الحرية المهنيةاالنبار

الكهرباء0علي عباس عبيد حمدالصناعياعدادية الحرية المهنيةاالنبار

الكهرباء0محمد اسامه عبد اللطيف ابراهيمالصناعياعدادية الحرية المهنيةاالنبار

الكهرباء0سجاد خلف نارص نهيبالصناعياعدادية الىحي المهنية المختلطةواسط

تجميع وصيانة الحاسوب0سىه حيدر جليل ابراهيمالحاسوب وتقنية المعلوماتاعدادية التحدي المهنية المختلطةدياىل

ن حسن عيىس سلمانالصناعياعدادية قره تبه المهنيةدياىل الكهرباء0حسي 

نالتجارياعدادية بعقوبة المهنية للبناتدياىل ن عزيز ياسي  المحاسبة0دنيا ياسي 

الكهرباء0ليث مني  طراد عطا هللاالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

الكهرباء0حسن خالد حسن فريــــحالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

 علي داود جميلالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار
ن الكهرباء0حسي 

الكهرباء0شعيب مدين عارف عبد الرزاقالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

الكهرباء0محمد مصلح علي محمدالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

الكهرباء0نشأت نهار احمد مزعلالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار

الكهرباء0طارق زياد عبد الهادي جلعوطالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار

الكهرباء0عبد الرحمن صالح مالك فليحالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار

نالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار الكهرباء0عمر مخلف حميد زعي 

الكهرباء0اسماعيل ثائر ثابت شفيقالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار

الكهرباء0عبد هللا احمد جابر عبد الرحمنالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار

الكهرباء0عبد هللا احمد نوري نايفالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار

الكهرباء0مسلم قتيبه زغي  حسنالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار

الكهرباء0عزام فريد مجيد قدوالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار

الكهرباء0وليد خالد ابراهيم جميلالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار

الكهرباء0وليد خالد حسون عليالصناعياعدادية راوه الصناعيةاالنبار

الميكانيك0خطاب عبد الستار فتيخان فارسالصناعياعدادية هيت المهنيةاالنبار

يالصناعياعدادية هيت المهنيةاالنبار الكهرباء0اسامة لؤي احمد صير

االجهزة الطبية0عبد هللا محمد رشيد عايدالصناعياعدادية الصقالوية المهنيةاالنبار

االجهزة الطبية0محمد جبار عبد هللا فيحانالصناعياعدادية الصقالوية المهنيةاالنبار

الكهرباء0رعد حاتم عزيز بفريالصناعياعدادية قره تبه المهنيةدياىل

الكهرباء0محمد كريم قاسم عبد الحميدالصناعياعدادية قره تبه المهنيةدياىل

نالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار االجهزة الطبية0غسق هادي محمد حسي 

االجهزة الطبية0هبه موىس طه حامدالصناعياعدادية عنه المهنية المختلطةاالنبار

ن نعيم فريــــح مطرالتجارياعدادية البيان المهنية للبناتالكرخ الثانية المحاسبة0بني 

االجهزة الطبية0عبد الخالق حسن علي مصلحالصناعياعدادية الحرية المهنيةاالنبار

ي جفال مرعيالصناعياعدادية القائم الصناعيةاالنبار
الكهرباء0احمد منفن

االجهزة الطبية0زهراء ماجد شيال محمدالصناعياعدادية الصويرة المهنية المختلطةواسط

ن يوسف سوادي عايزالحاسوب وتقنية المعلوماتاعدادية الفارس المهنيةواسط تجميع وصيانة الحاسوب0حسي 

تكييف الهواء والتثليج0يعرب عداي حاتم دانوكالصناعياعدادية العظماء الصناعيةدياىل

وكيمياوية0منتظر جسام دخيل عباسالصناعياعدادية النعمانية المهنية المختلطةواسط الصناعات البير

وكيمياوية0فاطمه باسم كاظم غيدانالصناعياعدادية النعمانية المهنية المختلطةواسط الصناعات البير

ي موىسالصناعياعدادية التحرير المهنـية للبناتاالنبار
ر
االجهزة الطبية0مريم عبيد عبد الباق

ي ثامر حميد واديالتجارياعدادية البيان المهنية للبناتالكرخ الثانية
المحاسبة0امانن

ن ضمي  كمال عبدالصناعياعدادية الشعب المهنيةالرصافة االوىل ميكاترونكس السيارات0حسي 

ن ياس خضنالصناعياعدادية الكوت المهنيةواسط وكيمياوية0امي  حسي  الصناعات البير

تجميع وصيانة الحاسوب0سارة اسعد علي مهديالحاسوب وتقنية المعلوماتاعدادية عشتار المهنية للبناتالكرخ االوىل

االجهزة الطبية0عهد خميس مطر حردانالصناعياعدادية التحرير المهنـية للبناتاالنبار

االجهزة الطبية0فاطمه زيدان خلف موىسالصناعياعدادية التحرير المهنـية للبناتاالنبار

 حمزه علي شهدالصناعياعدادية النعمانية المهنية المختلطةواسط
ن وكيمياوية0حسي  الصناعات البير

وكيمياوية0زين العابدين سعيد شاوي عاصيالصناعياعدادية الكوت المهنيةواسط الصناعات البير

وكيمياوية0زين العابدين عباس عاجل عبودالصناعياعدادية الكوت المهنيةواسط الصناعات البير

الكهرباء0اسماعيل محمد اسماعيل نارصالصناعياعدادية العظماء الصناعيةدياىل


