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تعديل ترشيح السنة الدراسية 2020-2019
ذوي شهداء الحشد الشعبي
اسم الطالب
عهد عاصم مديلي حمزه
احمد ناظم حسين عبد الرضا
علي فاخر شهيد عبد الكريم
علي عامر هاشم خلف
فالح حسن مطر علوان
مؤمل عالء عبد المحسن حاتم
محمد اسماعيل هاني عزيز
رغد عامر جبري مجلي
مرتضى محمد علي عبد هللا ناجي
اسامة طالب محي حسن
كوثر عباس قحطان ياسين
سجاد عبد الحسين كنو كاطع
فاطمة أحسان حميد عبد
حسين شاكر عبد كاظم
زينب حميد كفيل نغيمش
محمد وطبان مذود حمد
اشواق خضر فاضل صادق
ديانا حسن صابر شفلح
كرار هاشم سالم بدن
جواد كاظم عبد هللا فرج
كريم جابر باسوس شنان
محمد سعيد حمزه سلمان
محمد نور عبد الرحمن سالم احمد

الفرع
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
ادبي
تطبيقي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي
تطبيقي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
ادبي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي

المدرسة
اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين
ثانوية القلعة االهلية للبنين
اعدادية العراق المسائية للبنين
اعدادية الغد المشرق للبنين
ثانوية االمين الصادق االهلية للبنين
ثانوية بانيقيا االهلية للبنين
ثانوية بني تميم المختلطة
اعدادية الخنساء للبنات
اعدادية قتيبة للبنين
اعدادية ضرار بن االزور للبنين
ثانوية العقيلة زينب للبنات
اعدادية كربالء للبنين
ثانوية المصطفى االهلية للبنات
اعدادية الغراف المسائية للبنين
ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنات
ثانوية بيجي المسائية
اعدادية قونجه كول للبنات
ثانوية النضال للبنات
ثانوية ميسان للبنين
ثانوية ميسان للبنين
أعدادية ابي تمام المختلطة
اعدادية كوثا للبنين
اعدادية الصادق االمين للبنين
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المجموع
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480.0
410.0
583.0
431.0
416.0
441.0
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511.0
512.0
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418.0
426.0
428.0
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410.0
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القبول المركزي
جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة
الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة
الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
جامعة المثنى/كلية الزراعة
جامعة الكوفة/كلية العلوم
جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب
جامعة الكوفة/كلية العلوم
جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني
جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)
جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة ميسان/كلية الزراعة
جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة
جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة المثنى/كلية اآلداب
الجامعة المستنصرية/كلية العلوم
جامعة الحمدانية/كلية التربية
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ذوي شهداء الحشد الشعبي
تعديل الترشيح
جامعة بغداد/كلية اللغات
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة
الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس
جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية
جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو
جامعة القادسية/كلية العلوم
جامعة القادسية/كلية القانون
جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب
جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة ذي قار/كلية العلوم
جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات
جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة ذي قار/كلية اآلداب
جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة
جامعة واسط/كلية العلوم
جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني
جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة سامراء/كلية التربية
جامعة سامراء/كلية التربية
جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية
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