
المعهد الذي قبل فيه الطالبالمجموع النهائيالمجموعاسم الطالبالتخصصاإلعداديةالمديريةت

الكوت/ اداري / معهد التقني 429435سجاد هادي كريم راضياإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط1

الكوت/ اداري / معهد التقني 427433تبارك صادق قاسم كاظمالمحاسبةاعدادية العقيلة زينب المهنية للبناتواسط2

3
قسم التعليم المهني / بغداد

الثاني في الرصافة
الكوت/ اداري / معهد التقني 424430رسل محمد ناجي ديشاإلدارةاعدادية الربيع المهنية للبنات

الكوت/ اداري / معهد التقني 409415يوسف علي حسين خميساإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط4

الكوت/ اداري / معهد التقني 404410كرار مؤيد بدوي محسناإلدارةخارجيونواسط5

الكوت/ اداري / معهد التقني 388394عال محسن علي خلفالمحاسبةاعدادية العقيلة زينب المهنية للبناتواسط6

الكوت/ اداري / معهد التقني 378384مصطفى عواد معيدي وادياإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط7

الكوت/ اداري / معهد التقني 377383زهراء نصير طاهر راشدالمحاسبةاعدادية العقيلة زينب المهنية للبناتواسط8

الكوت/ اداري / معهد التقني 374380زهراء ناجي عبد الرزاق ناصرالمحاسبةاعدادية العقيلة زينب المهنية للبناتواسط9

الكوت/ اداري / معهد التقني 372378سجى عامر فاروق محموداإلدارةخارجيونواسط10

الكوت/ اداري / معهد التقني 368374فارس لطيف شذر هاللاإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط11

الكوت/ اداري / معهد التقني 367373منتظر محسن علي فهداإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط12

الدراسة الصباحية التخصص اإلداري (2021-2020)                قبول الفرع المهني التجاري للسنة الدراسية 



المعهد الذي قبل فيه الطالبالمجموع النهائيالمجموعاسم الطالبالتخصصاإلعداديةالمديريةت

الدراسة الصباحية التخصص اإلداري (2021-2020)                قبول الفرع المهني التجاري للسنة الدراسية 

13
قسم التعليم المهني / بغداد

الثاني في الرصافة
الكوت/ اداري / معهد التقني 366372رنا ياس عباس نصيفاإلدارةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات

الكوت/ اداري / معهد التقني 363369علي حازم سعيد حنتوشاإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط14

الكوت/ اداري / معهد التقني 359365هجران مهدي غريب سندالمحاسبةاعدادية العقيلة زينب المهنية للبناتواسط15

الكوت/ اداري / معهد التقني 348348حيدر ستار جبار خلفاإلدارةاعدادية الكوت التجارية للبنينواسط16

الكوت/ اداري / معهد التقني 335341ميالد غازي عطيه هندياإلدارةاعدادية العزيزية التجارية للبناتواسط17

18
قسم التعليم المهني / بغداد

الثاني في الرصافة
الكوت/ اداري / معهد التقني 333333نبا  سيف الدين فاضل محمداإلدارةاعدادية جسر ديالى التجارية للبنات

19
قسم التعليم المهني / بغداد

الثالث في الكرخ
الكوت/ اداري / معهد التقني 331331فاطمة باسل جبر ضمداإلدارةاعدادية النهرين التجارية

20
قسم التعليم المهني / بغداد

الثاني في الرصافة
الكوت/ اداري / معهد التقني 331331منتظر خضير عباس نايفاإلدارةاعدادية االبتكار المهنية


