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 اختصاص سيارات-1

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد ديالى 75.13 اسماعيل جمعه علي الرزاق عبد  1

 

 
 صاص تكنولوجيا السباكةختا-2

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 التقنية الهندسية/بغدادالكلية  الرصافة الثانية 76.63 محمد خليل عبد الساده زغير  1

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد ديالى 76.13 مصطفى جاسم عبد االمير حامد  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 72.75 كاظم جواد كاظم مظلوم  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 72.13 سجاد حيدر علي حسين  4

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد ديالى 70.63 حميد علي عباسعبد المؤمن   5

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 70.63 علي عباس حسن جاسم  6

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 69.63 سجاد كريم عبد الحسين دويج  7

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 68.88 علي هاشم محمد سلطان  8
 

 

 اختصاص نجارة-3

 جهة الترشيح المحافظة المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد البصرة 73.25 احمد صباح عبد الكاظم دنبوس  1

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 73.13 مؤمل جميل كريم كاظم  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد المثنى 72 محمد حيدر محمد حسن  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد بابل 71.88 محمد مصطفى عباس فاضل  4

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد كركوك 71.75 محمد بالل هادي اسماعيل  5

 

 

 اختصاص بناء-4

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد واسط 77.38 كرار ماجد نجم عبود  1

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 76.5 امجد حميد خضير هادي  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد واسط 76.5 قاسم باسم عبد الياسر جبر  3

 

 

 اختصاص صيانة منظومات الليزر-5

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 80.5 سمينحسين بشير طاهر   1

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 87.13 عزيز مهنه عزيز حسن  2

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 82.38 منتظر حسين قاسم جبر  3

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 81.5 جاسب جبرباقر علي   4

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 80.88 مشعل فاضل مشعل عوده  5

 وااللكترونية/بغدادكلية التقنيات الكهربائية  الرصافة االولى 77.63 حسين عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحيم  6

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 77.63 حسين علي محسن حسين  7
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 مكننة الزراعيةالاختصاص  -6

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الهندسية/بغداد الكلية التقنية/ واسط 78.38 احمد مهدي حسن علي  1

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 77.63 بارق عباس علي شكر  2

 الهندسية/بغداد الكلية التقنية الكرخ االولى 76.88 علي صالح هاشم معروف  3

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 76.75 هادي كامل حسن حوار  4

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 75.25 صادق محمد عوده محمد  5

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 75.13 محمد باقر عماد كاظم عبد  6

 الهندسية/بغداد الكلية التقنية الكرخ االولى 74.13 علي هادي عيسى عبد  7

 

 

 الغذائيةاختصاص الصناعات -7

 الترشيحجهة  المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب الكرخ الثانية 70 منتظر فراس عزيز محسن  1

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب الكرخ الثانية 67.5 وعد  علي فرج عواد  2

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب كربالء المقدسة 67.13 تبارك راضي حمزه عبد الهادي  3

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب كربالء المقدسة 66.75 غفران حامد هاشم جواد  4

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب كربالء المقدسة 64.5 تبارك مؤيد شاكر عبد عون  5

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب  كربالء المقدسة 62.75 سميه عبد االمير عبيد خضير  6

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب الكرخ الثانية 62.25 عباس احمد نوري عبد علي  7

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب الكرخ الثانية 61 احمد عدنان جبر ناصر  8

 الكلية التقنية/االقسام الزراعية/المسيب الكرخ الثانية 60.38 عبد العزيز رباح محسن جاسم  9

 

 

 الصناعات البتروكيمياويةاختصاص  -8

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/البصرة ذي قار 79.13 شيرين راضي محمد شناوه  1

 الكلية التقنية الهندسية/البصرة ذي قار 77.63 زهراء علي حطيحط ساجت  2

 

 

 اتصاالت اختصاص  -9

 الترشيحجهة  المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد االولى الكرخ 76.5 ابراهيم حسيب نمير جهاد  1
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 النسيج اختصاص -10

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 75 يوسف باسم مهدي حسين  1

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 73.88 عبودمحمد حمزة عبد الزهرة   2

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 71.88 ابراهيم جواد كاظم محسن  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثالثة 66 محمد زهير سالم زيدان  4

 الهندسية/بغداد الكلية التقنية الكرخ الثالثة 63.63 حيدر قاسم صادق جعفر  5

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 61.5 سامر جميل عبيد صخي  6

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثالثة 59.75 علي ضرغام أسماعيل جعفر  7

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب بابل 58.75 احمد عالء نعيم عبد  8

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثالثة 55.88 حسين جاسم عبد حسين  9
 

 طباعة اختصاص -11

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 69.5 علي خلف فلحي محمد علي  1

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 70 زيد محمد عبد زيد عنون  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 65.75 ضرغام عباس ابراهيم علوان  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 65.13 مصطفى تحسين عطيه حسين  4

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 62.38 ياسين عصام جاسم حسين  5

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 61.63 خليل عبد الرحمن خليل امين  6

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 59.5 اسامه محمد كاظم زيدان  7

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة االولى 59.38 بشير محمد فهيم محي  8

 

 

 الخزف و الزجاج اختصاص -12

 الترشيحجهة  المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثانية 69 مهدي ماهر شاكر الزم  1

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثانية 63.25 صادق جمال كمال عبد  2

 

 ميكاترونكس سيارات اختصاص -13

 ت
 

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم

 النجفالكلية التقنية الهندسية/ االشرفالنجف  76.63 حيدر حميد كاظم زغير  1

 بغدادالكلية التقنية الهندسية/ الكرخ الثانية 74.63 علي باسم فاضل عبد الكريم  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثانية 74.25 علي احمد شاكر حميد  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد صالح الدين 74 علي حسين مهدي جعفر  4

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثانية 69.5 حيدر احمد مهدي مهدي  5

 النجفالكلية التقنية الهندسية/ النجف االشرف 66.5 حسين محمد زاير محيسن  6

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الكرخ الثانية 66.25 رامي عدي عبد االله محمد حسين  7

 النجفالكلية التقنية الهندسية/ النجف االشرف 66 نسيم دوهان عبد عباس  8
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 ميكاترونكس التكنولوجيا صناعية اختصاص -14

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 69.25 ضياء حسين حسن موزان  1

 الهندسية/بغدادالكلية التقنية  الرصافة الثانية 76.5 احمد رياض فاروق فهد  2

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 75.5 ياسر رائد علي كاظم  3

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 74 عبد الرسول مازن عبد الرسول علوان  4

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 72.25 مصطفى كامل ثجيل اسود  5

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 71.13 محمد حامد ابراهيم عيدان  6

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 70.13 ياسر حبيب مطشر شاهر  7

 الكلية التقنية الهندسية/بغداد الرصافة الثانية 68.38 محمد سعد صدام سلمان  8

 

 صيانة المصاعد الكهربائية اختصاص -15

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية/االقسام الهندسبة/المسيب كربالء المقدسة 78.5 حسين ناصر عبد الحسين مرحب  1

 الكلية التقنية/االقسام الهندسبة/المسيب كربالء المقدسة 77.88 منتظر احمد عبيد عريبي  2

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد ديالى 77.75 حيدر فؤاد خزعل عبد  3

 الكلية التقنية/االقسام الهندسبة/المسيب كربالء المقدسة 75.75 حسين محمد فنوخ فليح  4

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الكرخ االولى 75.63 عبد هللا صالح مهدي صبري  5

 

 

 وشبكاتهمعالجة المياه  اختصاص -16

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 76.5 مرتضى علي حسون فالح  1

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد المثنى 79.63 مرتضى محمد راضي عبد  2

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 78.38 محمد مهدي علي اكبر شمك  3

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 74.5 امين صبحي غضبان شحيت  4

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 67.75 مرتضى علي عبيد ظاهر  5

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد االولىالرصافة  66.88 منتظر زياد خلف شاني  6

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 66.38 مرتضى رياض هيالن شنين  7

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 65 كرار علي حسن زاير احيمد  8

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة االولى 63.5 عماد خالد موسى سلمان  9

 

 

 توليد الطاقة الكهربائية ونقلها اختصاص -17

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد واسط 74 وسام حمزه علي جباره  1

 التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد كلية واسط 72.5 عباس عبد الصاحب خلف حميد  2

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 71.5 زين العابدين علي حسين فجر  3

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد واسط 71.13 عباس ارحيم جبار علي  4

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 70.5 سجاد ادريس كاظم نجم  5

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 70.38 ابو ذر حامد خلف اشياع  6
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 اإلعالم اتكنولوجي اختصاص -18

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد كلية الكرخ االولى 77.38 كرار حيدر عبد الرسول جعفر  1

 الكلية التقنية الهندسية/البصرة ذي قار 77.13 زينب شهيد شريف شطنان  2

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 76 سجاد حسين احمد محمد  3

 وااللكترونية/بغدادكلية التقنيات الكهربائية  الكرخ االولى 75.75 عمر احمد محمد سليمان  4

 

 

 الرسم الهندسي اختصاص -19

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 84.5 سجاد مؤيد زغير حسين  1

 الهندسية/بغداد الكلية التقنية كربالء المقدسة 84.5 علي احمد هادي جبر  2

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 82.75 وائل حسن صالح عبد  3

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 77.5 عباس قاسم صدام حبيب  4

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 76 عبد هللا سالم محمد عبد الحسن  5

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 75 كرار حسين نايف دهش  6

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 74.75 محمد كاظم شمران مهدي  7

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 71.63 مجتبى مؤيد محمد عبد  8

 

 

 شبكات الحاسوب اختصاص -20

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 الكلية التقنية الهندسية/البصرة قار ذي 81.13 مجيد حميد حسن علي  1

 

 اإلدارة االلكترونية اختصاص -21

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 بغدادالكلية التقنية االدارية/ا الرصافة االولى 70.5 زياد رحمان كاظم مناحي  1

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 83.25 محمدنورا حسن كاظم   2

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 81.38 زهراء احمد ياسر صادق  3

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 77.25 رقيه مثنى عدنان شاكر  4

 االدارية/الكوفةالكلية التقنية  النجف االشرف 76.63 زهراء كاظم كمر عبد  5

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 72.63 يقين عباس حسن حسين  6

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 71 مكارم عباس محمد عيسى  7

 الكلية التقنية االدارية/الكوفة النجف االشرف 67.63 فاطمه يعقوب يوسف مزهر  8

 

 

 الهاتف والحاسوب المحمول اجهزة اختصاص -22

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 79.5 علي رزاق منصور امرط  1

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 79 علي عماد محمد عبيد  2

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الكرخ الثانية 77.88 الكريممحمد احمد محمد عبد   3

 كلية التقنيات الكهربائية وااللكترونية/بغداد الرصافة الثانية 77.63 احمد نبيل سعدون فاضل  4

 الكلية التقنية/االقسام الهندسية/المسيب كربالء المقدسة 77.13 جعفر محمد باقر علي  5
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 السياحة وادارة الفنادق اختصاص -23

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 ةالكلية التقنية االدارية/الكوفة بابل 76 حيدر احمد فاضل عباس  1

 الكلية التقنية االدارية/بغداد الرصافة الثانية 76 زهراء محمد جاسم محمد  2

 الكوفة/الكلية التقنية االدارية بابل 73.38 محمود كاظم محسن غضيب  3

 الكوفةالكلية التقنية االدارية/ب بابل 73.25 منتظر مازن عبد علي عباس  4

 الكوفةالكلية التقنية االدارية/ب بابل 72 علي صادق طه شاكر  5

 الكلية التقنية االدارية/بغداد الرصافة الثانية 71.5 رقية عمار عبد الكريم شاكر  6

 الكوفةالكلية التقنية االدارية/ب بابل 71.25 عباس ناجح جاسم حمود  7

 

 فن الديكور اختصاص -24

 جهة الترشيح المحافظة  المعدل االسم ت

 كلية الفنون التطبيقية/بغداد الرصافة الثانية 79.38 عذراء لؤي مراد صاحب  1

 كلية الفنون التطبيقية/بغداد الرصافة الثانية 79.25 تبارك صادق كاظم حسن  2

 كلية الفنون التطبيقية/بغداد الرصافة الثانية 79.25 نوال احمد حسن علي  3

 كلية الفنون التطبيقية/بغداد الرصافة الثانية 75.88 نور الهدى جمعه نعيم سعيد  4

 كلية الفنون التطبيقية/بغداد الرصافة الثانية 75.63 نوران حيدر سليم حدون  5

 


