وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2020/2019
(ذوي شهداء الحشد الشعبي)
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1

 101942103050نوره جميل عليوي جياد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرحمن للبنات

 676.0جامعة بغداد/كلية الطب

2

 221941216018مقتدى حسين عزيز جاسم

احيائي

ذي قار

ثانوية البدر المختلطة

 663.0جامعة بغداد/كلية طب الكندي

تطبيقي الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

3

 151951007120يونس قاسم حزام زاهي

4

 161952187006سجى قاسم عوده عباس

5

 181942236035جمانه عبداالمير جاسم محمد

احيائي

6

 121941043012حسين عصام عبد علي مرهج

احيائي

7

 111922138027ندى عامر عبد عون عاشور

ادبي

تطبيقي

البصرة
صالح الدين

اعدادية الدجيل للبنات

الكرخ الثالثة

ثانوية سومر للبنين

الكرخ الثانية

ثانوية السجى للبنات

ادبي

8

 141922143052مريم جبار جاسم عبود

9

 121942118013ايه علي كاظم عبد الرضا

10

 151921400027حسنين محسن عبد زاير

ادبي

11

 121921047178منتظر رعد غازي صوالغ

ادبي

احيائي

 544.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

ثانوية االندلس االهلية للبنات

 630.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي
 516.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات
 452.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية
 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات
 520.0جامعة بغداد/كلية اللغات

اعدادية العزة للبنات

الرصافة الثالثة الخارجيون
الكرخ الثالثة

 508.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
 475.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية ذو الفقار للبنين

12

احيائي الرصافة االولى ثانوية حطين المسائية للبنين

 131941252028سجاد علي عبد الهادي جبار

13

 221941310112علي شاكر جواد موسى

احيائي

14

 141951003010حيدر عدنان عجيل حسن

تطبيقي الرصافة الثانية اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين
احيائي

ذي قار
الكرخ الثالثة

 444.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية التاميم المسائية للبنين
ثانوية اآلفاق للبنات

 541.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
 469.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

15

 121942114015حوراء عبداالمير فرج سعود

16

 141922085004رسل جاسم محمد سلمان

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعي

17

 111921015022حسين احمد هادي عبد االمير

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العامل للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

18

 121922099031ريام رعد عبد الصاحب عليخ

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية االخالص للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

 466.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

19

 131941027003حسن احمد كاظم عليوي

20

 291941005007احمد عبود شاهر حسين

احيائي

21

 141952145049نور الهدى رحيم خلف فرحان

تطبيقي الرصافة الثانية اعدادية الجوهرة للبنات

22

 151922051040زهراء جاسب عبد السيد ناهي

23

 141942152007دعاء فرحان علي بشت

احيائي الرصافة االولى ثانوية النوارس للبنين

ادبي

المثنى

القبول المركزي

 493.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الرصافة الثانية اإلعدادية المركزية للبنات
الكرخ الثالثة

قسم الحاسبة االلكترونية

 467.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

 496.0جامعة بغداد/كلية األعالم

اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 664.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب
 458.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
 517.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

الرصافة الثالثة اعدادية الماثر للبنات

احيائي الرصافة الثانية ثانوية دلتا الرافدين المختلطة

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي الرصافة االولى ثانوية البنوك األهلية للبنات

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

24

 131942083002اسراء علي معيبد بريدي

25

 141922134032رانيا جاسم مشكور عزيز

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية ام ايمن للبنات

 400.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

26

 131922080009بنين جابر ناجي عباس

ادبي

الرصافة االولى ثانوية ام البنين للبنات

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

27

 111921001056محمد عدنان عباس عبيد

ادبي

الكرخ الثانية

28

 221951373091مصطفى حمود عبد فليح

تطبيقي

ذي قار

اعدادية اليوسفية للبنين

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

29

 121921178017محمد عبد احمد نمر

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الحرمين المختلطة

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

30

 161942163067نورا لهدى دريد حميد مجيد

احيائي

البصرة

ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 673.0جامعة البصرة/كلية الطب

31

 161952154038نجالء عباس سالم حيدر

تطبيقي

البصرة

اعدادية القرنة للبنات

 573.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

32

 161952242026ضحى عبد الرضا حطاب عبود

تطبيقي

البصرة

اعدادية البتول للبنات

 562.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

33

 161942207070ضحى جاسم محمد مشتت

احيائي

البصرة

ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 596.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

صفحة  1من 5

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2020/2019
(ذوي شهداء الحشد الشعبي)
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

34

 161942450069نرجس جواد عبد العباس محمد

احيائي

البصرة

ثانوية األمين الصادق االهلية للبنات

 603.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

35

 161942194016زينب سلمان خلف ناصر

احيائي

البصرة

اعدادية الميقات للبنات

 528.0جامعة البصرة/كلية العلوم

36

 161952163014ساره دريد حميد مجيد

تطبيقي

البصرة

ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 507.0جامعة البصرة/كلية العلوم

37

 161952245018زهراء شعبان ابراهيم عطية

تطبيقي

البصرة

اعدادية العهد الزاهر للبنات

 470.0جامعة البصرة/كلية العلوم

38

 161952167028فاطمة عيسى مونس علي

تطبيقي

البصرة

اعدادية اليمامة للبنات

 512.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

39

 161952202008حوراء صادق محمد حميد

تطبيقي

البصرة

ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 440.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

40

 161921051037مجتبى حيدر حسب غافل

ادبي

البصرة

اعدادية العباس للبنين

 450.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

41

 161922202002رؤى عجيل جامل دلي

ادبي

البصرة

ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 448.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

42

 161952291011ميعاد جمال حسن نتاش

تطبيقي

البصرة

ثانوية البينة للبنات

 435.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

43

 161921033070مسلم ستار جبار عبود

ادبي

البصرة

اعدادية اليرموك للبنين

 504.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

44

 281951027020لفته الشنف عاتي موسى

تطبيقي

ميسان

ثانوية ميسان للبنين

 535.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

45

 231942109130شهالء سجاد خضير حمزة

احيائي

بابل

اعدادية الزهراء للبنات

 458.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

46

 221941065041محسن علي عبد الحسين جامل

احيائي

ذي قار

ثانوية األنوار األهلية للبنين

 440.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

47

 161952291009فرقان جمال حسن نتاش

تطبيقي

البصرة

ثانوية البينة للبنات

 461.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

48

 161952383100طيبه ماجد حرز زرزور

تطبيقي

البصرة

ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

49

 161921067016عباس ناصر عوده جابر

ادبي

البصرة

ثانوية دار السالم االهلية للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

50

 171951124078محمد مصطفى خضر مصطفى

تطبيقي

نينوى

اعدادية الفرقان للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية العلوم

51

 191921067008عبد الرحمن عبود غزال شبيب

ادبي

االنبار

اعدادية بروانة للبنين

 398.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

52

 251941035008حسن مكي رزاق محمد

احيائي

النجف

ثانوية المتميزين

 688.4جامعة الكوفة/كلية الطب

53

 291942056079زهراء محمد حسن كريم

احيائي

المثنى

اعدادية الخنساء للبنات

 573.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

54

 251942192123نور عماد محمد هادي

احيائي

النجف

اعدادية الساجدات المركزية للبنات (ب)

 568.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

55

 251921207016محمد تقي خليل عبد االمير

ادبي

النجف

ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 428.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

56

 241922097019زهراء جواد كاظم كاطع

ادبي

الديوانية

ثانوية غزة للبنات

 392.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

57

 241922142003رباب زهير صبار دحام

ادبي

الديوانية

اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 552.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

58

 231942078039رقية حسين عبد هللا والي

احيائي

بابل

اعدادية المناذرة للبنات

 432.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

59

 221921227012علي حميد عباس عوده

ادبي

ذي قار

ثانوية تل الزعتر المختلطة

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

60

 221942135114شهد كريم عطيه فنفون

احيائي

ذي قار

ثانوية المعرفة االهلية للبنات

 512.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

61

 181941036047عمر علي مريس محمد

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

 677.0جامعة تكريت/كلية الطب

62

 251951045013محمد حسين عبد كاظم

تطبيقي

النجف

ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 527.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

63

 181942222008تبارك جواد كاظم قماش

احيائي

صالح الدين

ثانوية الرماح العوالي للبنات

 507.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

64

 181921130012مرتضى هاشم فارس اسود

ادبي

صالح الدين

ثانوية الثائر للبنين

 417.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

65

 181951046014محمد فتاح غايب حسن

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية التآخي للبنين

 435.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

66

 271952053002ايات صباح اكعيم اعطيه

تطبيقي

كربالء

اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  2من 5

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2020/2019
(ذوي شهداء الحشد الشعبي)
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

67

 241952101026سجا قاسم كشاش سرمك

تطبيقي

الديوانية

ثانوية التحرير للبنات

 534.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

68

 241922118009تبارك شدهان كاظم غافل

ادبي

الديوانية

اعدادية الطليعة للبنات

 526.0جامعة القادسية/كلية القانون

69

 231921055025سجاد حسين عبد علي عنين

ادبي

بابل

اعدادية القدس للبنين

 434.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

70

 241921008007أمير حسين علي سلمان

ادبي

الديوانية

اعدادية الدغارة للبنين

 412.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

71

 241922108014زهراء كاظم سليم منعم

ادبي

الديوانية

اعدادية الكوثر للبنات

 409.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

72

 241922108030مريم ناظم كاظم عبد

ادبي

الديوانية

اعدادية الكوثر للبنات

 527.0جامعة القادسية/كلية التربية

73

 241922142005زينب رحيم عبد الحسن سراج

ادبي

الديوانية

اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 511.0جامعة القادسية/كلية التربية

74

 241921158006حسين كاين دعواجي شريف

ادبي

الديوانية

ثانوية المرادية المختلطة

 457.0جامعة القادسية/كلية التربية

75

 241951400043منذر جليل عبود حسين

تطبيقي

الديوانية

الخارجيون

 457.0جامعة القادسية/كلية التربية
 451.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

76

 131921045053عبد السجاد احمد رسن عبد

ادبي

77

 121922080028هديل مؤيد عبد اللطيف حمادي

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية المشاهده للبنات

 445.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الرصافة االولى اعدادية شط العرب للبنين

78

 241841012023محمد سلمان مال هللا مروه

احيائي

الديوانية

اعدادية الشعلة للبنين

 430.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

79

 121922099066غدير علي عبد الحسين جبر

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية االخالص للبنات

 423.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

80

 141921009076ياسر علي نعيمه عويد

ادبي
ادبي

الرصافة الثانية إعدادية عقبة بن نافع للبنين

81

 141921037015احمد خضير عباس سلمان

82

 251941205012احمد علي حسين رضا

احيائي

النجف

 431.0الجامعة العراقية/كلية األعالم
 426.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الرصافة الثانية اعدادية البلديات للبنين

 651.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

ثانوية براثا االهلية للبنين

83

 231941017041حسين علي طالب عباس

احيائي

بابل

84

 251922069001انعام علي كامل عليوي

ادبي

النجف

85

 231952092022زهراء جعفر كاظم كيطان

تطبيقي

بابل

اعدادية طليطلة للبنات

ادبي

بابل

ثانوية التحرير للبنات

 455.3جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

تطبيقي

بابل

اعدادية الثورة للبنات

 524.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

86

 231922096009زينب حيدر ذياب فرهود

87

 231952086039شاه زنان سعيد رياح عطيه

اعدادية المدحتية للبنين

 570.0جامعة بابل/كلية العلوم

ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنات

 401.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد
 464.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

88

 231921029013حسين مزهر عباس احمد

ادبي

بابل

ثانوية ابن سينا للبنين

 434.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

89

 211952140025زهراء معن محسن حميد

تطبيقي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 453.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

90

 211942140152عائشه كريم حسن خليفة

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 539.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

91

 211921042037محمد صبحي مجيد جابر

ادبي

ديالى

ثانوية طالب الزيدي للبنين

 511.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

92

 211922166009رقية خليل ابراهيم علي

ادبي

ديالى

ثانوية العقيلة زينب للبنات

 476.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 463.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

تطبيقي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 555.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

93

 211922110023حوراء قاسم جليل مجيد

94

 211952145012فاطمه احمد عبد الوهاب مهدي

95

 211942116028فاطمة جاسم عباس عبد

احيائي

ديالى

اعدادية البينات للبنات

 429.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

96

 271952091035شمس الضحى جندي داود لفته

تطبيقي

كربالء

اعدادية العقيلة للبنات

 495.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

97

 271942069063زينب كاظم يحيى عباس

احيائي

كربالء

اعدادية الفاروق للبنات

 467.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

98

 271942056371نرجس حسين علي عبد

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنات

 438.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

99

 231942082017ترتيل موسى عبد علي حسون

احيائي

بابل

ثانوية مريم العذراء للبنات

 608.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  3من 5

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2020/2019
(ذوي شهداء الحشد الشعبي)
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

100

 271942091049رسل مهدي جبار كاظم

احيائي

كربالء

اعدادية العقيلة للبنات

 485.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

101

 241941216030محمد قاسم كشاش سرمك

احيائي

الديوانية

ثانوية السدير المسائية للبنين

 481.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

102

 271921031100عبد هللا سامي حبيب مكي

ادبي

كربالء

اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 444.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

103

 271941046096محمد كاظم يحيى عباس

احيائي

كربالء

اعدادية الوقار للبنين

 399.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

104

 261942102101فاطمه حسن عجيل حنوش

احيائي

واسط

اعدادية ذات النطاقين للبنات

 653.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

105

 221942153222شيرين عنيد عباس توية

احيائي

ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

 473.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

106

 221952199034زينب مطشر لفته عبد

تطبيقي

ذي قار

ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 454.0جامعة ذي قار/كلية القانون

107

 221941041068غزوان مجيعد حسين شريدة

احيائي

ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

 443.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

108

 221822171033فاطمه هاشم حويد سرحان

ادبي

ذي قار

اعدادية قلعة سكر للبنات

 403.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

109

 221942131007رسل عامر هلول يوسف

احيائي

ذي قار

ثانوية فدوى طوقان للبنات

 472.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

110

 221941368005حمزه خلف عبد العالي جابر

احيائي

ذي قار

ثانوية انوار الهدى االهلية للبنين

 506.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

111

 221951007037منتظر خضر ريسان عباس

تطبيقي

ذي قار

االعدادية الشرقية للبنين

 488.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

112

 221922120015زينب عبد الحسن كاظم عواد

ادبي

ذي قار

اعدادية الهبة للبنات

 508.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

113

 311942063006رواء فائق غربي جاسم

احيائي

اربيل

ثانوية النا االهلية المختلطة

 542.0جامعة كركوك/كلية العلوم

114

 211922179048سازان فؤاد رستم محمد

ادبي

ديالى

اعدادية ليلى قاسم للبنات

 388.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

115

 261941001017احمد قاسم عباس نهير

احيائي

واسط

اعدادية الكوت للبنين

 698.0جامعة واسط/كلية الطب

116

 261942120101زهراء صباح حسين فياض

احيائي

واسط

ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 591.0جامعة واسط/كلية العلوم

117

 261921025038عباس حسن عبد هللا علي

ادبي

واسط

اعدادية المدينة المنورة للبنين

 477.0جامعة واسط/كلية القانون

118

 261922074030سندروس عبد الحسن جريان هزاع

ادبي

واسط

اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 484.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

119

 261921006019حسين علي شياع دعدوش

ادبي

واسط

اعدادية  14تموز للبنين

 400.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

120

 261921163010محمد كريم عويد دهيرب

ادبي

واسط

ثانوية الشباب العربي المختلطة

 545.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

121

 261921008028عباس حسين منخي علي

ادبي

واسط

اعدادية النعيم للبنين

 426.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

122

 291942053088نور حبيب عزيز عباس

احيائي

المثنى

ثانوية االندلس للبنات

 664.0جامعة المثنى/كلية الطب

اعدادية ابن حيان للبنين

 657.0جامعة المثنى/كلية الطب

اعدادية السنية للبنات

 420.0جامعة المثنى/كلية العلوم

123

 291941100147ناظم علي عبيد محمد

احيائي

المثنى

124

 241952102008جبره حامد عطية فنيخر

تطبيقي

الديوانية

 409.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

125

 291952153018دعاء سعد ادريس مزهر

تطبيقي

المثنى

ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

126

 291942057246منار علي حسن جوان

احيائي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

 534.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

127

 291942051235عذراء هنوي حسين جويد

احيائي

المثنى

اعدادية الزهراء للبنات

 486.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

128

 291922070007حميده شندل مطر بطي

ادبي

المثنى

اعدادية ام ابيها للبنات

 558.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

129

 291922068031منى كريم عواد خضر

ادبي

المثنى

ثانوية المجد للبنات

 517.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

130

 291922057100فاطمه حسن لعيبي عطيه

ادبي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

 499.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

131

 291922050049رسل خضير طه عصمان

ادبي

المثنى

ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 447.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

132

 291952055027فاطمة الزهراء سعد عبد جلوب

تطبيقي

المثنى

ثانوية ام البنين للبنات

 455.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  4من 5
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قسم الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

133

 231921192021مؤمل سمير عجيل فارس

ادبي

بابل

ثانوية التسامح المختلطة

 421.0جامعة سامراء/كلية التربية

134

 231921010108وليد حامد حمزه سلمان

ادبي

بابل

اعدادية المشروع للبنين

 417.0جامعة سامراء/كلية التربية

135

 181922205014غدير شاكر رحيم حسين

ادبي

صالح الدين

اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 389.0جامعة سامراء/كلية التربية

136

 221941307089علي حسين عزيز جاسم

احيائي

ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 535.0جامعة سومر/كلية العلوم

137

 221942064001أمنه علي يعكوب جابر

احيائي

ذي قار

ثانوية الميثاق للبنين

 490.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

138

 231942096110فاطمه حيدر ذياب فرهود

احيائي

بابل

ثانوية التحرير للبنات

 410.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

139

 291941003099حميد فالح جبار مزهر

احيائي

المثنى

اعدادية السماوة للبنين

 654.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

احيائي الرصافة الثانية اعدادية الكرامة للبنات

 653.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

140

 141942111158صدى خالد جابري كزار

141

 171951124001ابراهيم قاسم صالح الياس

142

 161951094089عيسى جواد كاظم محمد

تطبيقي

143

 161951309007جعفر سجاد عاصي عبد الهادي

تطبيقي

144

 231941167037قاسم ناظم مخيف عمر

احيائي

بابل

145

 221941072117مصطفى عبد الجليل نعيم حسن

احيائي

ذي قار

اعدادية التفوق للبنين

146

 251942075054غدير حسين جاسم حمادي

احيائي

النجف

اعدادية صنعاء للبنات

تطبيقي

نينوى

اعدادية الفرقان للبنين

 397.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

البصرة

ثانوية بقية هللا األهلية للبنين

 626.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز

البصرة

اعدادية العزم المختلطة

 625.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز

ثانوية زهير بن القين المختلطة

 484.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء
 569.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران
 576.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

147

 211942158030مينا مقداد سلمان مهدي

احيائي

ديالى

ثانوية المروة للبنات

 628.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

148

 261942089014بنين كامل رداد عبد

احيائي

واسط

اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد
 515.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

149

 141942136015تقى حليم محسن بجاي

150

 281941008013جعفر عبد الواحد سلمان طليع

احيائي

ميسان

اعدادية المجر الكبير للبنين

 604.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

احيائي الرصافة الثانية اعدادية آمنة الصدر للبنات

151

 161942152221نبأ محمد عبد هللا ساجت

احيائي

البصرة

ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 633.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

152

 161951084223محمد علي سالم داود حسن

تطبيقي

البصرة

ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 498.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

153

 161941354051منتظر علي حيدر فرج

احيائي

البصرة

ثانوية القرنة المسائية للبنين

 615.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

154

 281942073045فاطمه احمد جبار ابو ريحه

احيائي

ميسان

ثانوية الميمونة للبنات

 601.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

155

 221942424047حوراء ياسر عمير سحيب

احيائي

ذي قار

ثانوية النخبة االهلية للبنات

 572.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

156

 281951033005حسين رعد سعدي عطيه

تطبيقي

ميسان

ثانوية ذات الصواري للبنين

 389.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

صفحة  5من 5

