وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1

121842109040

زهراء احمد صباح صيهود

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكوثر للمتميزات

 711.4جامعة بغداد/كلية الطب

2

101842097011

بان عصام خزعل مرعي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية ام سلمة للبنات

 705.0جامعة بغداد/كلية الطب

3

101842104013

ساره محمد احمد خلف

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية االيالف للبنات

 703.0جامعة بغداد/كلية الطب

4

111841151054

مهند مجيد حميد سراي

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية االبتكار المختلطة

 701.0جامعة بغداد/كلية الطب

5

101842078142

هيام حامد احمد حسن

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزات  -المنصور

 699.8جامعة بغداد/كلية الطب

6

211842134059

فاطمة كريم سلمان زيني

احيائي

ديالى

ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 699.0جامعة بغداد/كلية الطب

7

111842076045

زهراء حسين علي ثامر

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 698.0جامعة بغداد/كلية الطب

8

251841031703

محمد فاضل علوان شاطي

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 697.0جامعة بغداد/كلية الطب

9

121841031128

غيث بشير خزعل علي

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية العقاد للبنين

 697.0جامعة بغداد/كلية الطب

10

141841022017

حسين هاشم حسن محيميد

احيائي

11

101841028109

نادر سامر طارق بشير

احيائي

الرصافة الثانية اإلعدادية الشرقية للبنين
الكرخ االولى

 695.0جامعة بغداد/كلية الطب
 694.8جامعة بغداد/كلية الطب

ثانوية المتميزين-الحارثية

12

131841016097

ياسر نبيل سامي عزت

احيائي

الرصافة االولى ثانوية المتميزين

 694.1جامعة بغداد/كلية الطب

13

131842117114

عُال صالح مهدي ابراهيم

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الحريري للبنات

 694.0جامعة بغداد/كلية الطب

ديالى

 694.0جامعة بغداد/كلية الطب

14

211841011093

وضاح قيس محمود خضير

احيائي

15

141842094182

نهال صباح عباس مطلك

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 693.5جامعة بغداد/كلية الطب

اعدادية خانقين للبنين

16

141842067045

شيرين تركي علي منصور

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 693.0جامعة بغداد/كلية طب الكندي

17

141842094126

غدير رسول عبد اللطيف علي

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 692.4جامعة بغداد/كلية طب الكندي

18

211841059020

علي حسن علي هاشم

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 692.0جامعة بغداد/كلية طب الكندي

19

221841096050

كامل حسن يعقوب جاسم

احيائي

ذي قار

ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنين

 692.0جامعة بغداد/كلية طب الكندي

20

211842137032

ريا رياض فهد صالح

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 692.0جامعة بغداد/كلية طب الكندي

21

151842057046

مريم عبد الخالق جاسم غالم

احيائي

 691.6جامعة بغداد/كلية طب الكندي

الرصافة الثالثة ثانوية البتول للمتميزات

22

101842101008

اسماء باسل جمعة وهيب

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 692.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

23

211842143014

الهاشمية سعد عبد الرزاق علوان

احيائي

ديالى

ثانوية الحريه للبنات

 688.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

24

101841020126

قاسم جمال سليم مكي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

 686.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

الكرخ الثالثة

ثانوية ذات النطاقين للبنات

 684.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

25

121842100014

ريمان حيدر خليل صالح

احيائي

26

131842071128

هديل علي حكمت محمد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 683.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

27

141841010050

عبد هللا علي دويش كمر

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية كلية بغداد  -زيونة

 682.7جامعة بغداد/كلية طب االسنان

28

121842090016

زهراء عباس فاضل محمد

احيائي

اعدادية االزدهار للبنات

 682.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

الكرخ الثالثة

29

141842076019

تمارا جثير فاخر حزيم

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 681.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

30

131841010121

مرتضى طالب نايف فرحان

احيائي

الرصافة االولى االعدادية المركزية للبنين

 681.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

31

111842072037

زينب عباس مصلح علوان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية البتول للبنات

 682.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

32

121842104030

مريم علي محسن ربيع

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية االنوار للبنات

 676.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

33

151842080021

ايه عيدان عبود مخيلف

احيائي

 673.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

الرصافة الثالثة اعدادية سمية المسائية للبنات

34

101842101082

مريم ابراهيم عبد هللا حميد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 669.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

35

101842118050

سرى اوس محمد عبد العزيز

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنات

 669.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

36

101842111030

مريم قاسم حبيب مزعل

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية ابي غريب للبنات

 666.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

37

211842050016

فاطمة مهدي حسين علو

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 666.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

38

151842044070

زينب احمد يارولي عبد علي

احيائي

 665.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

الرصافة الثالثة اعدادية الرميلة للبنات

صفحة  1من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني
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قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

39

101842079007

تاره صفاء حاتم خلف

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية حطين للبنات

 664.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

40

191851055002

سيف الدين خالد عباس احمد

تطبيقي

االنبار

ثانوية الرحمة للبنين

 669.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

41

111852124005

نبأ محمد هادي كرم

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية االقصى االهلية للبنات

 661.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

42

211851005058

ماهر عماد عواد احمد

تطبيقي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 660.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

43

191851011024

عبد الرحمن رشيد فرج احمد

تطبيقي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 651.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

44

131852071045

مينا قصي عدنان عبد

تطبيقي

45

191851011074

يوسف ابراهيم حمادي سالم

تطبيقي

االنبار

 639.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات
اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 628.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

46

101851029032

محمد عمار عبد المنعم حسن

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الداودي للبنين

 620.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

47

101851026014

احمد عادل نعيم علوان

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 611.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

48

261851016021

عباس سعيد فرج كطان

تطبيقي

واسط

اعدادية االبرار للبنين

 604.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

49

131851009068

هيثم غسان فرحان صافي

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 632.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

50

141851048022

سجاد علي بناي مانع

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية اسد بغداد للبنين

 629.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

51

111852114008

ايناس سعد نايف عبد الكريم

تطبيقي

الكرخ الثانية

52

211851014068

علي عبد الكريم مسير علوان

تطبيقي

ديالى

53

131852095002

ايه جليل مظلوم فارس

تطبيقي

54

121842098030

رسل عدنان عباس مطشر

احيائي

55

131842087063

ضحى ظافر شاكر ناجي

احيائي

56

101852094018

طيبه زيد شهاب احمد

تطبيقي

الكرخ االولى

57

211842143068

عال نزار عدنان اسماعيل

احيائي

ديالى

اعدادية المنهل للبنات

 590.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 571.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات
الكرخ الثالثة

 570.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
 654.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

اعدادية الشيماء للبنات

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد االهلية للبنات

 649.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 606.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

ثانوية الحريه للبنات

 635.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

58

131841010078

علي ستار جبار سيبان

احيائي

الرصافة االولى االعدادية المركزية للبنين

 634.4جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

59

151852047033

فاطمة علي فاضل خلف

تطبيقي

الرصافة الثالثة اعدادية الهدى للبنات

 633.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

60

131841020040

عبدالرحمن عاصم شكر داود

احيائي

الرصافة االولى ثانوية كلية بغداد للبنين

 641.9جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

61

311841024131

فهد اركان عبد مطلك

احيائي

62

131842095020

فاطمه احمد رفعت توفيق

احيائي

اربيل

ثانوية النصر النموذجيه للبنين

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات
الكرخ الثالثة

 641.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
 628.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

63

121842084037

ميس عامر شهاب احمد

احيائي

64

141851028031

عقيل علي حسون عاصي

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية اليقظة للبنين

 589.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

65

101851018002

احمد حازم وحيد كاظم

تطبيقي

اعدادية االمين للبنين

 570.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

66

131841001080

محمود احمد عبدالقادر عزيز

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنين

 606.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

 643.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

67

101842113001

أمنيه احمد عباس علي

احيائي

الكرخ االولى

اعداية المعراج للبنات

 641.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

68

121852114019

زينب عبد الحسين خزعل احمد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية اآلفاق للبنات

 604.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

69

121851015011

ضرغام غازي ناجي مجيد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية شباب اليوم االهلية للبنين

 565.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

70

131852070001

آيه محمد العيبي زامل

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 552.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

71

131852071034

طيبة احمد علي حسين

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

72

111852100008

عذراء ابراهيم كريط صايل

تطبيقي

73

131851006076

ياسر يونس علوان منصور

تطبيقي

74

101842086117

هدى عامر محمد حسن علي

احيائي

75

131841022128

مصطفى العدنان سنان عدنان زيدان

احيائي

76

211851016011

عبد الوارث احمد جبار حسن

تطبيقي

الكرخ الثانية

 527.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة

ثانوية اسماء للبنات

الرصافة االولى اعدادية السويس للبنين
الكرخ االولى

 510.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة
 652.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة

اعدادية التفوق االهلية للبنات

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد األهلية للبنين
ديالى

ثانوية ابن الهيثم للبنين

 648.1جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة
 584.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة

صفحة  2من 88
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77

111852083003

تبارك عصام هاشم جواد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية االصالة للبنات

 563.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

78

121852096003

تبارك ضياء حمدان سلمان

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

79

121841031043

حبيب عبد المجيد عبد الحسين عبد هللا

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية العقاد للبنين

 649.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

80

321851010037

كمال عارف حمود غضا

تطبيقي

السليمانية

ثانوية التحرير للبنين

 686.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

81

111852103033

هنده رياض خلف عواد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية اغادير للبنات

 684.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

القبول

82

141842094048

رحمه محمد فرحان جاسم

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 645.2جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

83

131842087046

سجى سمير فاضل فتاح

احيائي

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد االهلية للبنات

 659.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي

84

131852108006

فاطمه صفاء قاسم احمد

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية المتميزات

 555.2جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

85

131851001068

محمد مازن عبدالقادر شهاب

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنين

 545.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

86

101842223005

اسراء رشيد عالوي احمد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المنصور المسائية للبنات

 638.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

87

101842078081

شهد محمد نوري مهدي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزات  -المنصور

 654.9جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

88

211842097017

ايه باسم داود سلمان

احيائي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 635.0جامعة بغداد/كلية العلوم

89

131842117188

يسرى فارس عبدالفتاح رؤف

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الحريري للبنات
الكرخ الثانية

 633.0جامعة بغداد/كلية العلوم

90

111841016072

كاظم احمد راضي جاسم

احيائي

91

141842106022

فاطمه مروان غايب مظهور

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المعرفة للبنات

 630.0جامعة بغداد/كلية العلوم

92

151842047038

دانيه حازم عبد السالم عبد المجيد

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية الهدى للبنات

 625.0جامعة بغداد/كلية العلوم

93

111842103037

طيبة حسن هادي محمد

احيائي

الكرخ الثانية

 632.0جامعة بغداد/كلية العلوم

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 625.0جامعة بغداد/كلية العلوم

ثانوية اغادير للبنات

94

131842086015

بنين علي حسين علوان

احيائي

الرصافة االولى اعدادية نازك المالئكة للبنات

 622.0جامعة بغداد/كلية العلوم

95

141842094122

عُال عدنان محمد شاكر

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 620.8جامعة بغداد/كلية العلوم

96

141842070065

شهد قيس عبد شريف

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات

 617.0جامعة بغداد/كلية العلوم

97

101842097028

سبأ كريم عويد محمد

احيائي

98

131841022070

علي تحسين هادي تقي

احيائي

99

121842095018

زهراء احمد سالم محمد

احيائي

الكرخ االولى

 615.0جامعة بغداد/كلية العلوم

ثانوية ام سلمة للبنات

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد األهلية للبنين
الكرخ الثالثة

ثانوية بابل للبنات

 613.0جامعة بغداد/كلية العلوم
 611.0جامعة بغداد/كلية العلوم

100

الرصافة االولى ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهليةاسطنبول

131841246005

محمد حسين عبد الهادي حسين

احيائي

101

111842109091

طيبه ضياء الحق عبد الهادي حسين

احيائي

الكرخ الثانية

102

261842251029

بتول عايد سلمان شالوخ

احيائي

واسط

ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

103

191842188054

رواء جاسم جياد حمادي

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

104

121842110009

براء اسعد حسون كريم

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الكاظمية للبنات

 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

105

121842231008

اية محمد زيدان نعمه

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية طوعة المسائية للبنات

 599.0جامعة بغداد/كلية العلوم

106

121842110062

فاطمة رسول صادق جعفر

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الكاظمية للبنات

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم

107

111842084118

النا خليفة علي محمود

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

 592.0جامعة بغداد/كلية العلوم

108

101842077079

همس خضير عباس كرم

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 590.0جامعة بغداد/كلية العلوم

109

141842100017

بيداء سعد هادي محسن

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 590.0جامعة بغداد/كلية العلوم

110

101842120072

طيبه ضياء الدين مهدي عبيد

احيائي

الكرخ االولى

 609.0جامعة بغداد/كلية العلوم

اعدادية البصرة للبنات

 609.0جامعة بغداد/كلية العلوم
 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

 589.0جامعة بغداد/كلية العلوم

اعدادية اجنادين للبنات

111

141842079075

غفران نزار مهدي حاوي

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 585.0جامعة بغداد/كلية العلوم

112

131842070189

الرا عاصم دلف خماس

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية العلوم

113

131842070038

بنين محمد نحو طراد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 583.0جامعة بغداد/كلية العلوم

114

141841022006

احمد هاشم حمزه نور

احيائي

الرصافة الثانية اإلعدادية الشرقية للبنين

 580.0جامعة بغداد/كلية العلوم

صفحة  3من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

115

101841018017

لؤي سعدي حسين علي

116

271841015037

كرار غسان لفته كاظم

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ االولى

احيائي

كربالء

المدرسة

المجموع

اعدادية االمين للبنين

 578.0جامعة بغداد/كلية العلوم

اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنين

 576.0جامعة بغداد/كلية العلوم

117

111842079057

ميس خضير عبد الزهره دحلوس

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية هند للبنات

 576.0جامعة بغداد/كلية العلوم

118

211851065030

علي يوسف ليلو عباس

تطبيقي

ديالى

اعدادية اولى القبلتين للبنين

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم

119

101852099005

تماره ظاهد الحج يعقوب

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 544.0جامعة بغداد/كلية العلوم

120

131852101019

زينب محمد خليل ابراهيم

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم

121

111851004076

علي محمود محمد عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية السيدية للبنين

 525.0جامعة بغداد/كلية العلوم

122

111852100003

رسل حامد شعالن رشيد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية اسماء للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية العلوم

123

111852107008

نور محمد عالء جاسم

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية بغداد األهلية للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية العلوم

124

131852104019

مريم مهدي عواد مطلك

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية حنين النموذجية للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية العلوم

125

141852133012

رونق محمد ياسين يحيى

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية الناصرة للبنات

 502.0جامعة بغداد/كلية العلوم

126

231852131025

ماريا كريم عبد الخضر عواد

تطبيقي

127

141851203026

رامي جمعه مناحي عبد هللا

تطبيقي

بابل

 501.0جامعة بغداد/كلية العلوم

ثانوية الغدير للبنات

الرصافة الثانية اعدادية  15شعبان المسائية للبنين

 501.0جامعة بغداد/كلية العلوم

128

111852075005

تبارك احمد خطاب عمر

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية العلوم

129

111851026017

ادريس هيثم مكي عبود

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي العلمية للبنين

 495.0جامعة بغداد/كلية العلوم

130

131851012113

محمد صادق سعد ضمد حمود

تطبيقي

131

211841052055

محمد حسين غازي عباس

احيائي

132

141841021054

سجاد صادق رضا حسين

احيائي

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين
ديالى

اعدادية االمام الزهري للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية العلوم
 560.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات
 541.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين

133

101842089023

عائشه سعد عبد الكريم محمود

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الخضراء للبنات

 537.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

134

111852084015

زينب مراد فاضل ساجت

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

 569.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

135

151842055087

ليديا نعيم موحي مطر

احيائي

136

191842188043

رانيه جاسم جياد حمادي

احيائي

االنبار

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

الرصافة الثالثة اعدادية السيدة نرجس للبنات
اعدادية الفلوجة للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

137

121842114017

ريام شاكر محمود مهدي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية اآلفاق للبنات

 563.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

138

111842076091

شهد فاضل صباح محسن

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

االنبار

اعدادية ماريا القبطية للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

139

191842163041

شهد احمد خلف جدعان

احيائي

140

131842119001

ابتسام حيدر علي سليم

احيائي

الرصافة االولى اعدادية المركزية للبنات

 549.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

141

141852076016

تغريد محسن سعدون كلص

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 504.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

142

141852104018

طيبه قاسم بيد هللا زغير

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية بدر الكبرى للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

143

141852140009

حنين ثائر خضر جبار

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 481.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

144

141842102029

صبحه فيصل احمد عزاوي

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية المهج للبنات

 540.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

145

141842110046

رتاج طالب كردي حسن

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زينب للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

146

211852171016

هبه كريم هادي احمد

تطبيقي

ديالى

ثانوية ام ابيها للبنات

 463.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

147

101842113005

اسماء عماد خلف صكر

احيائي

الكرخ االولى

اعداية المعراج للبنات

 548.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

148

121842096041

نور محمد ابراهيم جاسم

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

149

101852095003

آيه ياسين حسن احمد

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية دجلة للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

150

111822089038

فاطمه حسون عالوي خضير

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 658.0جامعة بغداد/كلية القانون

151

111822089061

ورود مزهر غافل سعيد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 644.0جامعة بغداد/كلية القانون

152

131822123016

زهراء عبد الزهرة صالح حسن

ادبي

 635.0جامعة بغداد/كلية القانون

الرصافة االولى ثانوية السيدة عائشة للبنات

صفحة  4من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المحافظة

المجموع

153

131822100046

منار جاسم جبار كرم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 625.0جامعة بغداد/كلية القانون

154

141822100054

زينب نجم عبد هللا عبيد

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 620.0جامعة بغداد/كلية القانون

155

111822111042

فاطمه داود سالم هاشم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية ابابيل للبنات

 613.0جامعة بغداد/كلية القانون

156

111822089017

رقيه عبد هللا كاظم محيسن

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 605.0جامعة بغداد/كلية القانون

157

101842077011

ايمان حامد جاسم احميد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 627.0جامعة بغداد/كلية القانون

158

141821210060

مصطفى اسماعيل حاجم دهيم

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 571.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

159

111822076018

بنين عبد الكريم حامد دحام

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 567.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

160

111822060030

نورهان سامي كامل كريم

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية العزة للبنات

 559.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

161

121821032103

محمد حسن شاجب غانم

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

162

101822114007

ايات غسان عون علي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية فلسطين للبنات

 535.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

163

111821028033

علي رافد عطوان فرج

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية السياب للبنين

 521.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

164

111821012050

محمد فارس حسين علي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الثوار للبنين

 520.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

165

131841232002

عبد الرحمن طالب شرموط احمد

احيائي

الرصافة االولى مدرسة المستنصرية االهلية تركيا  -دوزجه

 552.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

 647.0جامعة بغداد/كلية التمريض

166

141841018038

حسين ناصر عوده جوالن

احيائي

167

211842110028

رغد مؤيد علي حسين

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 643.0جامعة بغداد/كلية التمريض

168

211842090058

زهراء عدنان نصيف جاسم

احيائي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 639.0جامعة بغداد/كلية التمريض

169

131842112006

آيه حمدي حمادي حسن

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 639.0جامعة بغداد/كلية التمريض

170

211842098097

نور الهدى خالد محمود شالل

احيائي

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 638.0جامعة بغداد/كلية التمريض

171

141842145007

االء علي كريم سلمان

احيائي

ديالى

 573.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الرصافة الثانية اعدادية الجوهرة للبنات

172

101842097031

سما احمد كاظم شويل

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية ام سلمة للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

173

111842112077

نور صباح نوري متعب

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 534.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

174

111842127037

فاطمه كاظم مهدي عبد محسن

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية النهار للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

175

101842120124

هدى محمود منصور حسين

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية اجنادين للبنات

 528.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

176

111842107005

رنا مالك علوان حسين

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية بغداد األهلية للبنات

 496.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

177

111841004042

عمر علي حمد حسين

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية السيدية للبنين

 489.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

178

121842080008

انعام اسماعيل ابراهيم حمد

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية المشاهده للبنات

 477.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

179

131841003005

احمد ستار جبار نعمة

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنصار للبنين

 476.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

180

131842084005

ريام عبدالقادر خضير قدوري

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الفيحاء للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

181

111842070107

نور مصطاف عوده ابراهيم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

182

121842084003

اسماء خليل حبيب علي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات

 460.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

183

141841029034

عبد العظيم جاسم محمد حسن

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية ابن البيطار للبنين

 455.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

184

131842091106

كوثر اياد هاشم احمد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنتصار للبنات

 452.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

185

111841041023

مصطفى محسن سعدون رشيد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الفرات االهلية للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

186

101842110028

زهراء اكرم حمزه علوان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

187

101842103017

سجى محمد حسين محمد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرحمن للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

188

111842110073

فاطمة امير صاحب صادق

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المصطفى للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

189

111842129013

عذراء عبد هللا مكي عبود

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية تل السمر للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

190

111842074010

رحمه وليد مجيد محسن

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية العقيدة للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
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191

141842076076

مريم اسامه صادق بوري

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

192

141842140090

غدير خالد جاسب صبار

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الكرخ الثالثة

 434.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

193

121741002020

عبد الصاحب غالب عبد الصاحب كريم

احيائي

194

151842045046

فاطمه الزهراء رحيم بعرور فلك

احيائي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

ثانوية سيف الدولة للبنين

195

141842086006

آيه حيدر شبيب علي

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

196

101742077019

ديانا مهند جمعه جمعه

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 419.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

197

121742094197

هند محمد زيدان نعمه

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الفوز للبنات

 415.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

198

111842067029

حنين نوفل حميد عبد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية النهضة العلمية للبنات

 414.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

199

151742045028

زهراء حميد صفر محمد

احيائي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات

 411.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

200

121842107166

فاطمه حقي اسماعيل عكار

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الحرية للبنات

 403.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

201

111841209023

حيدر محمد حسين علوان

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية السيدية المسائية للبنين

 403.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

202

121842123009

ضحى حيدر علي محيسن

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية باب العلم للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

203

151842045027

زينب الحوراء رحيم بعرور فلك

احيائي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

204

141851021018

بسام حسن راضي حسن

تطبيقي

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين

 490.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

205

121852082013

ضحى نوري علي جاسم

تطبيقي

206

141851018022

اوس مؤيد رحيم حسن

تطبيقي

الكرخ الثالثة

 457.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

ثانوية طيبه للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

207

111852112014

زهراء عمر شهيد كاظم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 450.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

208

111852065033

شيماء علي ماجد احمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية األمل للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

209

111851026009

احمد ثامر حسن عبد هللا

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي العلمية للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

210

111751019063

نايف حارث نايف علوان

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية ذو النورين للبنين

 444.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

211

111852072042

لمى عبد الكريم احمد فرحان

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية البتول للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

212

141851021011

الحسين عدنان رحمن جاسم

تطبيقي

213

121852096011

فاطمة جمال الدين عبد هللا اسماعيل

تطبيقي

الكرخ الثالثة

214

211751030015

علي فالح حسن خليل

تطبيقي

ديالى

تطبيقي

 442.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين
ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

اعدادية الوجيهية للبنين

 431.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

215

131852071046

نبأ احمد حاتم جاسم

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

216

131821001026

حسن حقي مجيد محسن

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنين

 550.0جامعة بغداد/كلية اللغات

217

131822071120

نبأ طه ياس محمود

ادبي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 542.0جامعة بغداد/كلية اللغات

218

141822107010

تبارك ليث سالم صادق

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الخنساء للبنات

 537.0جامعة بغداد/كلية اللغات

219

111822060004

بنين فراس طه محمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية العزة للبنات

 525.0جامعة بغداد/كلية اللغات

220

111822112016

ايه رزاق حمد عبد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 524.0جامعة بغداد/كلية اللغات

221

131821030032

سرمد فراس صادق عبد االمير

ادبي

222

121822111003

رقيه عبد الرزاق خلف حسن

ادبي

الرصافة االولى اعدادية السياب للبنين
الكرخ الثالثة

 517.0جامعة بغداد/كلية اللغات

ثانوية ام البنين للبنات -الوقف الشيعي

 506.0جامعة بغداد/كلية اللغات

223

151821008009

احمد علي مهدي عبد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 503.0جامعة بغداد/كلية اللغات

224

151821008073

عبد هللا كريم رشيد عبد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 501.0جامعة بغداد/كلية اللغات

225

101821060044

حسين خميس جمعة خلف

ادبي

226

131821029036

عبد الرحمن حازم محمد ابراهيم

ادبي

227

121821008001

ابراهيم خليل حسين ناصر

ادبي

228

131822071036

دينا معروف احمد محمد

ادبي

الكرخ االولى

 495.0جامعة بغداد/كلية اللغات

اعدادية رسول السالم للبنين

الرصافة االولى اعدادية الصفا للبنين
الكرخ الثالثة

 494.0جامعة بغداد/كلية اللغات
 493.0جامعة بغداد/كلية اللغات

ثانوية البالد للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات
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229

اعدادية االزدهار للبنات

121822090035

طيبه عالء قمري بدر

ادبي

230

131822102026

مالك محمد مظفر حسين

ادبي

الرصافة االولى ثانوية النعمان للبنات
الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات

المجموع
 492.0جامعة بغداد/كلية اللغات
 491.0جامعة بغداد/كلية اللغات
 487.0جامعة بغداد/كلية اللغات

231

141822070032

رقيه رياض عبدالرسول رضا

ادبي

232

111822112032

تبارك غانم معيوف حسون

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية اللغات

233

191821071055

محمد خميس ابراهيم جديع

ادبي

االنبار

اعدادية الخوارزمي للبنين

 486.0جامعة بغداد/كلية اللغات

234

131822099019

دعاء جميل فاروق جميل

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الفوز للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية اللغات

235

151821013043

عباس علي عبد هللا باكي

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الوارثين للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية اللغات

236

141821061020

ايمن شهاب احمد رشيد

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية شفق النور للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

237

261822083068

هدى فؤاد ابراهيم خلف

ادبي

واسط

اعدادية الكوثر للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

238

111822070045

شيماء كريم عليوي خميس

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

239

141822092025

سها سالم محمود كريم

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية ريحانة الرسول للبنات

 482.0جامعة بغداد/كلية اللغات

240

111822076057

زهراء كاظم شافي زغير

ادبي

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 482.0جامعة بغداد/كلية اللغات

241

131821042017

حسين طارق مجيد خلف

الكرخ الثانية

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الفراتين للبنين

 482.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 480.0جامعة بغداد/كلية اللغات

242

141822067020

بشائر صالح حسين فياض

ادبي

243

121822102007

ايه عبد الرسول محمد كاظم

ادبي

الكرخ الثالثة

أعدادية الفاطميات للبنات

 479.0جامعة بغداد/كلية اللغات

244

111821150076

غيث محمد رشيد حسن

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

 478.0جامعة بغداد/كلية اللغات

245

101822099036

نور رعد يونس رشيد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 477.0جامعة بغداد/كلية اللغات

246

321821048006

عبد العزيز عبد الرحمن عبد االله عبد

ادبي

السليمانية

ثانوية روناكي للبنين

 477.0جامعة بغداد/كلية اللغات

247

101821027090

ماهر محمود محمد دهله

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المتنبي للبنين

 476.0جامعة بغداد/كلية اللغات

248

231822140004

تبارك هويدي جاسم علوان

ادبي

بابل

ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية اللغات

249

131822112015

ديار سعدون ناجي وحيد

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية اللغات

250

141822140007

بنين خالد جاسب صبار

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية اللغات

251

141822076001

اسيل علي عبد الكريم عباس

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 474.0جامعة بغداد/كلية اللغات

252

151821015111

مصطفى عماد مهدي علك

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الزهاوي للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية اللغات

253

101822118084

هنادي عادل ابراهيم شوكت

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية اللغات

254

211842143019

براق منصور كامل علوان

احيائي

ديالى

ثانوية الحريه للبنات

 548.0جامعة بغداد/كلية اللغات

255

121842102031

رغد عصام حسين فرج

احيائي

الكرخ الثالثة

أعدادية الفاطميات للبنات

 543.0جامعة بغداد/كلية اللغات

256

131841031025

رضا خلف حمود جبر

احيائي

الرصافة االولى اعدادية المستنصرية للبنين

 528.0جامعة بغداد/كلية اللغات

257

141852086003

تبارك رائد سليم احمد

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية اللغات

258

111822065032

زهراء طالب جواد كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية األمل للبنات

 570.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

259

111822076079

شيماء جبار علي كتيب

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

260

141822140041

شهد عبد االمير عبد نور علي

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 559.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

261

111821051022

علي فرج جبار مثكال

ادبي

ثانوية االحرار للبنين

 556.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

262

151821008029

حسن علوان سكوند سلمان

ادبي

الكرخ الثانية

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

263

111822104016

حوراء عبد الخالق جاسم بدن

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية ذات العيون للبنات

الكرخ الثانية

ثانوية اسماء للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
 548.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
 546.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

264

111822100023

كوثر علي حميد حسين

ادبي

265

131822101013

براء مالك عبد محمد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

266

141822075023

انوار محمد ردام ويس

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية صفية للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  7من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

267

101822093010

يسر حيدر علي سعيد

268

131822079003

اسراء محمد تركي مهدي

الفرع

المحافظة

ادبي

الكرخ االولى

ادبي

المدرسة
ثانوية اليرموك للبنات

المجموع
 545.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
 541.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة االولى ثانوية شمس الحرية للبنات

269

121821044033

سجاد عبدالكريم حسن كاطع

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنين

 538.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

270

111821181108

محمد يوسف يعكوب يوسف

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الزكاة االدبية للبنين

 538.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

271

151821008120

محمد شناوة عطية سعيد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 536.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

272

141821031076

محمد عبد الزهرة جمعه احمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية سامراء للبنين

 534.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

273

101822076036

مريم عايد صالح عايد

ادبي

اعدادية الكرخ للبنات

 534.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

274

141822127023

دعاء احمد يحيى حسن

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية المعالي للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

275

211821018019

عبد هللا راغب راضي عباس

ادبي

الكرخ االولى
ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 532.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

276

151822047071

سجى عماد علوان حسون

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الهدى للبنات

 531.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

277

131822077047

طيبه احمد حمودي توفيق

ادبي

الرصافة االولى ثانوية االعتدال للبنات

 531.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

278

121822104026

غفران محمد منزل عبطان

ادبي

الكرخ الثالثة

279

211821038146

محمد شعالن صالح حسين

ادبي

ديالى

ثانوية االنوار للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية الطلع النضيد للبنين

 529.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

280

131821042040

صالح ثامر نجم عبود

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الفراتين للبنين

 529.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

281

141822116008

زينب علي عيسى سلطان

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الوهج للبنات

 527.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

282

121842089002

أيه احمد سعدي عبد الواحد

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية جرير للبنات

 556.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

283

101842077008

ايه سعدون صداع مصلح

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 543.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

284

111842070113

هدى محمد كاظم جواد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 532.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

285

141841026053

مؤمل جاسم فيصل حسن

احيائي

 523.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثانية اعدادية دار الحكمة للبنين

286

101842105032

عبير نجم خضير عبد حمود

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الوثبة للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

287

111842072069

فاطمه عالء حسين حمد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية البتول للبنات

 502.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

288

191841052018

حمودي اسماعيل حمود غضا

احيائي

االنبار

ثانوية دمشق للبنين

 501.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

289

141842067062

منى حسن علي عباس

احيائي

290

121842107227

هاجر عصام خليل احمد

 501.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الحرية للبنات

291

111842110103

نور علي ذياب عبد السادة

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المصطفى للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

292

111841023019

صاحب علي خزعل عليوي

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

293

151842040116

نور البتول قاسم محمد هامل

احيائي

 493.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات

294

121842231016

بنين عبد الستار حميد علي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية طوعة المسائية للبنات

 492.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

295

111842074012

رسل عطيه احمد سكران

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية العقيدة للبنات

 491.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

296

141851178005

حسن علي فاضل عباس

تطبيقي

 504.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثانية ثانوية الكراده االهليه للبنين

297

111851006129

مؤمل منتصر جبار غانم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية ذو الفقار للبنين

 497.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

298

111852076009

تبارك خليل ابراهيم محمود

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

299

261851050010

حسين مطر علي نذير

تطبيقي

واسط

اعدادية دجلة االهلية للبنين

 490.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

300

121851013009

حسن علي خضير اسماعيل

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية الجواهري للبنين

 489.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

301

111851002044

مصطفى محمد شياع رشام

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الفارابي للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

302

211841033033

صكبان اسماعيل عبد هللا رسول

احيائي

ديالى

اعدادية صدى التأميم للبنين

 577.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

303

221841023104

مهند حسين محمد نبهان

احيائي

ذي قار

اعدادية الدواية للبنين

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

304

191841063019

يزن جاسم طهمان علي

احيائي

االنبار

اعدادية االيمان للبنين

 551.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
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الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

305

101841011012

احمد عجيل فاضل فياض

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االسراء للبنين

 545.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

306

111842218049

كوثر عاصي حمزه يوسف

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

ميسان

 532.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

307

281842070005

ايات علي عبد العزيز شالل

احيائي

308

151842053091

نبأ سامي جودة فرحان

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية زها حديد للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

اعدادية الزوراء للبنات

309

141841047087

علي فالح حميد عليوي

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية النهوض للبنين

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

310

271842086003

بنين باسم جابر عباس

احيائي

كربالء

ثانوية الصالحات االهلية للبنات

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

311

211842139131

مالك احمد عبد الحميد خميس

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

312

101842115140

فاطمة جالل جاسم محمد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 522.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

313

211841034034

عالء ضاري عرابي نزاري

احيائي

ديالى

اعدادية مندلي للبنين

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

314

101842118007

اسماء حامد عدنان طه

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

315

121842109052

زهراء علي محمد علي عبد الكريم

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكوثر للمتميزات

 517.4جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

316

131841010058

عامر سعد كريم احمد

احيائي

317

231842125027

ريام عبد الواحد خضير حسين

احيائي

الرصافة االولى االعدادية المركزية للبنين
بابل

 517.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
 515.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

اعدادية عشتار للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

318

151841020014

حسين محمد فاخر عبد الصاحب

احيائي

319

211842165045

صفا محمد ستار لطيف

احيائي

ديالى

320

101842110001

أزهار ماجد ناجي حميد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

321

121841022028

حذيفة عبد الوهاب عبد اللطيف حمادي

احيائي

الكرخ الثالثة

أعدادية الطارمية للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

322

111842121025

زهراء علي شويع اسماعيل

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الرباط للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

323

211842137084

نبأ امير حيدر تمر

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

324

211851026020

فاضل حسان صالح مهدي

تطبيقي

ديالى

ثانوية الفارابي للبنين

 570.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

325

111852070024

علياء هادي خليل بكر

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 552.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

326

111851025004

ايمن عماد اسماعيل دعيبل

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 536.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

327

101852094007

رغد احمد علي داود

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

328

251851122021

امير فرحان كريدي حسون

تطبيقي

النجف

اعدادية المربد المركزية المختلطة

 502.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

329

101851009008

سلطان عالوي كاظم عبد

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الرافدين للبنين

 501.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

330

271851032016

حسين علي فزع مروح

تطبيقي

كربالء

ثانوية البيان للبنين

 499.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

331

121852114035

هاجر نجم عبد هللا حسن

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية اآلفاق للبنات

 491.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

332

111851026079

علي يحيى سلمان كريم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي العلمية للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

333

261821026025

زياد راضي صالح شمال

ادبي

واسط

اعدادية طه االمين للبنين

 619.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

334

141822093038

زهراء سعد علي لفته

ادبي

ثانوية العروة الوثقى للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

 592.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الرصافة الثانية ثانوية النزاهة للبنات

335

121822174005

صفا طالب محمد جواد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الفاتح المختلطة

 592.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

336

101821040009

حمود عبد السالم حمود صالح

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الواسطي للبنين

 591.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

337

141821049071

مجيد موسى ماضي كاطع

ادبي

338

111821166001

ابراهيم عطا هللا مخيف جاسم

ادبي

339

151822055029

زهراء حميد عبد الصاحب مطشر

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية ابن خلدون للبنين
الكرخ الثانية

 589.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
 587.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

ثانوية خير االنام للبنين

الرصافة الثالثة اعدادية السيدة نرجس للبنات
الكرخ الثالثة

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية
 558.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

340

121821034157

مرتضى حيدر شهيد عبدالحر

ادبي

341

141822134025

زهراء رحيم عبيد اشناوه

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية ام ايمن للبنات

 556.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

اعدادية الخطيب للبنين

342

151822050042

زهراء كاظم حرفش نهير

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية زهرة الربيع للبنات

 553.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

صفحة  9من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة
الكرخ الثالثة

المدرسة
ثانوية ابن الهيثم للبنين

المجموع

343

121821036023

محمود محسن عالوي سرحان

ادبي

344

141822108024

خديجه جواد كاظم حبيب

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االمال للبنات

 552.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

345

141821012061

علي ليث رزاق كامل

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 550.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

346

141822081033

سمر مازن كريم احمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية التاخي للبنات

 550.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

 553.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

347

101821032026

عمر بالل حاتم عبد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الفجر الجديد للبنين

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

348

111821054025

صباح احمد عطية محمود

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية السيوطي للبنين

 542.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

349

131822071131

نور ستار جابر دريعي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 541.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

350

141822142016

فاطمة حيدر مهدي شمسي

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الواحة الخضراء للبنات

 538.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

351

141822076082

فاطمة نصير نجم عبد هللا

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 535.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

352

101821040003

ايمن اسماعيل ابراهيم محمد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الواسطي للبنين

 534.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

353

111822071056

زهراء فؤاد علي خير هللا

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 532.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

354

141822109045

ضحى سالم نصيف جاسم

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الشمائل للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

355

141822093078

نبأ ستار عابر سلمان

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية النزاهة للبنات

 527.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الكرخ الثانية

القبول

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

356

111822081005

اميمه فالح عبد اللطيف سطاي

ادبي

357

151822040098

فاطمه علي جاسم جبر

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات

 521.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

اعدادية عمر المختار للبنات

358

141842133003

ايه ماجد عبد مجيد

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الناصرة للبنات

 562.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

359

121842104021

عذراء صادق عبد زيد حسن

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية االنوار للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

360

101852221041

فاطمه هادي عبد محسن

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية اسوان المسائية للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

361

231822094009

زينب داود سلمان عبيد

ادبي

بابل

ثانوية االسكندرية للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

362

111822086022

ساره احمد حسين علي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية عشتار للبنات

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

363

151822040076

سفانه خالد فاخر شبوط

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات

 478.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

364

141822065041

سالي مالك شالكه علي

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية السجود للبنات

 639.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

365

111822127042

منار كنعان هادي محمد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية النهار للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

366

111822075027

زينب حسن فاضل خماس

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

367

111822079039

عائشه عماد عبد الحمزه فيصل

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية هند للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

368

111822220013

ايمان عبد االئمه عبد مرزوق

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الوفاء المسائية للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

369

111822076058

زهراء كريم رشك كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 523.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

370

141822069017

حوراء مجيد جبار جذاح

ادبي

371

111822075002

ابتسام كريم محمد سلمان

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االبتهال للبنات
الكرخ الثانية

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات
 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

372

141822083025

ميالد عوده شبير جبار

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الفضائل للبنات

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

373

151822054020

بلسم صباح خليفه سلمان

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

374

141822069019

ختام حسين عبد هللا ناصر

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االبتهال للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

375

111822065070

مريم حسين علي عويد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية األمل للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

376

101822110004

اسماء عبد الكريم حمد ذياب

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

 504.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

377

211822099015

جميلة سعدون جميل محمد

ادبي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 503.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

378

111822084017

ايه احمد مزاحم صخي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

 503.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

379

111822109086

فاطمة نضال فاهم مهدي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية البصرة للبنات

 502.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

380

111822095071

سفانه صبيح علوان سلمان

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 499.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

صفحة  10من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

381

111822136054

زينه شاكر يوسف أحمد

382

141822124047

طيبه نزار جبار معرب

الفرع

المحافظة

ادبي

الكرخ الثانية

ادبي

المدرسة
اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الرصافة الثانية ثانوية نور الهدى للبنات

383

111822100027

مريم محمد موسى جعفر

ادبي

الكرخ الثانية

384

211822147012

جنات محمود سرحان ذعار

ادبي

ديالى

385

111822093004

اسماء محمد كريز علي

ادبي

الكرخ الثانية

386

151822042031

زهراء عبد الواحد ماهر جبر

ادبي

المجموع

 492.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

ثانوية اسماء للبنات

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

اعدادية الخيزران للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

ثانوية الدورة األهلية للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الرصافة الثالثة اعدادية النجاة للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

387

111842085059

فرح كامل مهدي عبد هللا

احيائي

الكرخ الثانية

اعداديه االنوار للبنات

 591.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

388

111842108010

جنات اسعد هادي عباس

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية زبيدة للبنات

 523.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

389

141842108078

مريم جبار خليف عبيد

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية االمال للبنات

 504.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

390

131842101050

نبأ شاكر محمود احمد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

391

141852140004

بتول حسن خلف عطيه

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 563.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

392

141852401012

عذراء نعمه سلمان راشد

تطبيقي

الرصافة الثانية الخارجيات

 516.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

393

111822084047

زينه حسين عبيد حسين

ادبي

الكرخ الثانية

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

اعدادية حماة للبنات

394

111822112059

زهراء عماد الدين علي حسن

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 442.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

395

101822094016

سالي قصي مجيد رشيد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 460.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

396

131822118128

فاطمه زيدان اخليف حمدي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

397

141822098019

رنين رعد خلف فليح

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الجمهورية للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

398

111822071022

براق قيس فرج عبد هللا

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 529.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

399

111822088026

مريم فالح حسن مشعان

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الزهراء للبنات

 524.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

400

111821002025

سجاد حيدر شعالن عمران

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الفارابي للبنين

 492.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

401

121821019004

رضا جمعه قاسم كزار

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكرامة للبنين

 492.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

402

111821015149

نورس ثامر اسماعيل عبد هللا

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العامل للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

403

141821026037

حنا وليد حنا منصور

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية دار الحكمة للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

404

141821030086

مهيمن سالم عزيز ظالل

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية ابي عبيدة للبنين

 490.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

405

111822136077

فاطمه طالب عيسى ابراهيم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

406

101822108007

ايات مبدر ناجي داود

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الحضارة للبنات

 479.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

407

111822070072

مها سعد حمدي سليم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 478.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

408

121821034028

بهاء علم فهد جبر

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الخطيب للبنين

 478.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

409

101821200075

مروان فرحان محمد عطيه

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية أبي غريب المسائية للبنين

 477.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

410

131821259046

همام مازن عبد الستار عبد الجبار

ادبي

الرصافة االولى ثانوية العهد الجديد المسائية للبنين

 476.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

411

121822098075

مريم عبد الساده صاحب عبد الحسن

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشيماء للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

412

211821039039

مرتضى عدنان عناد احمد

ادبي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنين

 471.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

413

101822090048

هبه حمزه محمد نجم

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

 470.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

414

101822109035

رشا صالح حسن خميس

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

415

101821015046

علي هاشم جابر حسن

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 468.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

416

141822070080

فاطمه علي محمد هاشم

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

417

131822095042

هوازن عمر محمود عباس

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

418

111822068034

غفران حسن عوده سعيد

ادبي

الكرخ الثانية

 467.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

اعدادية الجمهورية للبنات

صفحة  11من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية
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الفرع

المدرسة

المحافظة

المجموع

419

151822048118

نورة حسين صالح خلف

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الفيحاء للبنات

 466.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

420

151822048042

زهراء حسين ونيس هليل

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الفيحاء للبنات

 466.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

421

131842098016

أيه سعود بريس داوود

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الشعب للبنات

422

111842067004

آيه نبيل ابراهيم ظاهر

احيائي

423

131851023008

جعفر صادق جعفر شفيق

تطبيقي

424

141822065001

أنوار جعفر كفيل سمير

ادبي

425

101822099022

ريم رياض خلف احمد

ادبي

426

151821020013

امير عبد الهادي حسن محيسن

ادبي

الكرخ الثانية

 524.0جامعة بغداد/كلية اآلداب
 520.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

ثانوية النهضة العلمية للبنات

الرصافة االولى اعدادية الشماسية للبنين

 468.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الرصافة الثانية ثانوية السجود للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الكرخ االولى

 460.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 455.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

427

191821347032

حسين كامل مهدي عبد هللا

ادبي

االنبار

ثانوية المجمع المسائي للبنين

 465.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

428

101822106025

هاجر عصام سلمان علي

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية عتبة بن غزوان للبنات

 464.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

429

111822068042

مينه عالء فاضل جاسم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الجمهورية للبنات

 454.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

430

121821036003

ادريس خالد مهدي حمودي

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية ابن الهيثم للبنين

 453.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

431

111822128011

رهف خالد حمزة موسى

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية بنات العراق للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

432

101821005012

حسين صادق حسن علوان

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية العراقي للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

433

101821017056

علي ساهر عبد االمير مهدي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المصطفى للبنين

 466.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

434

141821015087

محمد راشد فياض فرحان

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 465.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

435

141821003055

رسول محمد عرمش درمان

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

436

121822112108

نرجس طه كاظم دهش

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية النصر للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

437

111821059019

حسين قيس خوام مناحي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية االهداف االدبية للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

438

141821015055

عبد الوهاب غازي علي محمد

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

439

211821026018

عبد الحسين حامد خزعل صبري

ادبي

ديالى

ثانوية الفارابي للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

440

211821060015

كريم سلمان عبد عباس

ادبي

ديالى

ثانوية سعد للبنين

 447.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

441

141822223033

عذراء عدنان حسين محمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 447.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

442

141821015020

حسن علي حسن سريبت

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

443

111821164012

وسام حمزه عاشور جاسم

ادبي

444

131822118027

بشرى حسن مهدي عبد الهادي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية مصطفى جواد المختلطة

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية
 442.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

445

111822068017

رحمه صادق كاظم شحاذه

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الجمهورية للبنات

 441.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

446

111821150079

قتيبة حمود عداي احمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

 441.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

447

141822069050

فاطمه شهاب حمد صالح

ادبي

 440.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الرصافة الثانية ثانوية االبتهال للبنات

448

101822079009

زكيه زبير صبار زبير

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية حطين للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

449

111821031028

محمود يوسف نجم جبار

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية القيروان للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

450

141822073061

ضحى عامر جبر حافظ

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية النعيم للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

451

101822107034

مريم احمد خزعل شاطي

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الحكمة للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

452

101822110049

سارة احمد منصور حسين

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

 437.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

453

141821015079

عمر علي عبد عباس

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

454

151822080032

سفانة صبار بجاي زوير

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية سمية المسائية للبنات

 437.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

455

111822076097

فاطمه عبد هللا مزيد فرج

ادبي

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

456

151821020091

محمد طالب ياسر كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

 433.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

صفحة  12من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المحافظة

المجموع

457

131822096023

غفران مكي محمد حسن

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الرشيد للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

458

141822100094

نور ثامر عبود زبار

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

459

141822100078

فاطمه محمد عبد نوام

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

460

141842108030

زمن عباس نعمه حسن

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية االمال للبنات

 460.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

461

101842123002

اية عماد صميت خشان

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية التراث العربي للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

462

111851021024

بالل عادل عثمان عبيد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

463

231822117094

مالك مهدي كاظم حسون

ادبي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 648.0جامعة بغداد/كلية األعالم

464

151821006051

عباس فوزي حميد عواد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 508.0جامعة بغداد/كلية األعالم

465

131822086073

نور محمد سلمان فيصل

ادبي

الرصافة االولى اعدادية نازك المالئكة للبنات

 507.0جامعة بغداد/كلية األعالم

466

111821051003

احمد علي جاسم احمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية االحرار للبنين

 505.0جامعة بغداد/كلية األعالم

467

121821018053

مرتضى احمد جاسم غالي

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية األعالم

468

131822075035

وسناء رعد عبد اللطيف صالح

ادبي

469

211822145039

زينب سعد ناظم ماضي

 503.0جامعة بغداد/كلية األعالم

الرصافة االولى ثانوية االستقالل للبنات

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 492.0جامعة بغداد/كلية األعالم

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الحرية للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية األعالم

470

121842107088

زهراء حسين سلمان مهدي

471

141822093028

رانيا محمد صغير شنيت

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية النزاهة للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

472

151822045069

زينب فريد صدام بريسم

ادبي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

473

111822157006

ختام فواز عبيد ذرب

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية النضال المختلطة

 443.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

474

101821047007

سجاد صاحب جاسب بنداوي

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنين

 442.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

475

121822125003

آيه علي داود سالم

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الرباب للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

476

101821035003

احمد جمعة كامل ابراهيم

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية صاحب البراق للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

477

131822070080

هاجر احمد طه ياسين

ادبي

478

211821026023

علي اكرم جليل امين

 440.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

ادبي

ديالى

ثانوية الفارابي للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

479

121842107143

شهد ياسين جاسم حسين

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الحرية للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

480

131842073024

دانيه مازن ثامر يحيى

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنات

 470.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

اعدادية الصويرة للبنين

 461.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

اعدادية الفاو للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

اعدادية الرفاعي للبنات

 691.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

481

261841012056

عامر هاني هاشم غركان

احيائي

واسط

482

231852111018

زينب علي عبد االمير عاصي

تطبيقي

بابل

483

221842168006

رواء حسن حافظ خير هللا

احيائي

ذي قار

484

131842100017

حوراء داود سلمان محمد

احيائي

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 691.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

485

211841020060

محمد االمين قاسم محمد مغير

احيائي

ديالى

ثانوية الجواهري للبنين

 689.3الجامعة المستنصرية/كلية الطب

486

211842139064

زينب اوس محمد عبد الكريم

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 689.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

487

251841012114

محمد مصطفى محمد حسين يونس

احيائي

النجف

اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 689.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

488

141842094175

مينا جاسم عباس جاسم

احيائي

489

121842020015

رغداء طالب جميل عبد

احيائي

الكرخ الثالثة

490

191841040018

بالل شاكر حسن ضيدان

احيائي

االنبار

491

131842101027

زينه مكي كامل خماس

احيائي

492

181841044020

عبد الرحمن حميد حمد خلف

احيائي

صالح الدين

493

211841052048

عمر علي عبد هللا جار هللا

احيائي

ديالى

494

101841013153

معاذ فريد فارس عبد القادر

احيائي

الكرخ االولى

 688.1الجامعة المستنصرية/كلية الطب

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات
ثانوبة ذو النورين للبنين

 688.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 688.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب
 687.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات
ثانوية السالم للبنين

 686.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

اعدادية االمام الزهري للبنين

 686.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

اعدادية الخضراء للبنين

 686.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب
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495

111842073075

مريم محمود طلب لطيف

احيائي

496

141842149002

اسماء غالب نافع رحيم

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية القيم االهلية للبنات

497

131841018011

حذيفة محمد صالح محمد

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 679.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

498

141841019009

احمد فريق نوري مهدي

احيائي

الرصافة الثانية إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 678.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

499

111842105079

مريم محمد عبد الرحيم شكري

احيائي

اعدادية التعاون للبنات

 675.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

500

141842145138

نجاة حسن علي جميل

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية مريم العذراء للبنات

المجموع
 686.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب
 680.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

 675.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

الرصافة الثانية اعدادية الجوهرة للبنات

501

271842160163

غدير حسين علوان عطيه

احيائي

كربالء

اعدادية النهوض المسائية للبنات

 673.0الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

502

211842119019

صفا محمد عبد الكريم جاسم

احيائي

ديالى

ثانوية االقتدار للبنات

 665.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

503

111842100019

فاطمه كريم لفته حمزه

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية اسماء للبنات

 664.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

504

141842067015

رسل جاسم حمادي صالح

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 663.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

505

131842091095

صباح سلمان داود سلمان

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنتصار للبنات

 662.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

506

211842103056

هدى محمود سلمان محمد

احيائي

ديالى

اعدادية المنتهى للبنات

 662.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

507

231841020009

ابو الحسن احمد حسن سلمان

احيائي

بابل

اعدادية الحلة للبنين

 661.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

508

101842078045

ريام مصطفى عامر محسن

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزات  -المنصور

 659.4الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

509

131841005026

عبدالرحمن وضاء حسين عبدالحافظ

احيائي

510

111842066046

فاطمة هادي صالح جواد

احيائي

511

141852079044

نور الهدى عزيز محمد شلش

تطبيقي

512

211852160024

صفا جليل ابراهيم مصطفى

تطبيقي

ديالى

513

111851032027

عبد العزيز ابرار محمد مهدي ابراهيم

تطبيقي

الكرخ الثانية

514

131851006067

مصطفى سالم صبحي نوري

تطبيقي

515

101851155028

نور الحسن عداي عطا هللا حسون

تطبيقي

الكرخ االولى

516

221851039074

ياسين قاسم محمد علوان

تطبيقي

ذي قار

517

121851205031

محمد اسماعيل دهش الفي

تطبيقي

الكرخ الثالثة

518

141852125016

طف محمد حسين عباس

الرصافة االولى اعدادية الرسالة للبنين
الكرخ الثانية

 659.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة
 659.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

ثانوية البياع العلمية للبنات

 634.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 598.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

ثانوية رابعة العدوية للبنات

 595.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

اعدادية الحكيم للبنين

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

الرصافة االولى اعدادية السويس للبنين
ثانوية صقر قريش المختلطة

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

اعدادية الكرمة للبنين

 579.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 570.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية الفرح للبنات

 557.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

519

111852086003

اندلس خضر خلف شهاب

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية عشتار للبنات

 557.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

520

121851043017

عبد هللا عالء جمعة راضي

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية سومر للبنين

 555.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

521

111851018031

عامر وليد محمود عبد الكريم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية تطوان للبنين

 555.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

522

141851048053

منتظر محمود عبد وناس

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية اسد بغداد للبنين

 547.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

523

131852094003

االء زياد طارق صبري

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الخنساء للبنات

 546.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

524

141851005033

علي الرضا هشام عبد المنعم خضير

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 544.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

525

221851079006

حسين ثامر مطير مطرود

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االمام الصادق (ع) للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

526

121842109031

راميه حسين ناصر حسين

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكوثر للمتميزات

 631.9الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

527

101842115196

هبه عبد السالم علي منير

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 623.2الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

528

141842094196

هدى خالد عباس محمود

احيائي

529

201842101006

ايالف وسام برهان طيب

احيائي

530

251841031811

مصطفى طارق حسون كاظم

احيائي

531

131852117074

مها فراس نجم عبدهللا

تطبيقي

532

111851021043

سجاد محمود محمد ياسين

تطبيقي

 622.1الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات
كركوك

ثانوية  9نيسان للبنات

 618.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 614.1الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الرصافة االولى اعدادية الحريري للبنات
الكرخ الثانية

 609.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب
 606.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

اعدادية دمشق للبنين

صفحة  14من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

533

101842139003

بسمل طارق مجيد رمضان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرواد االهلية للبنات

 634.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

534

121842098037

زهراء سالم هادي عريمش

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشيماء للبنات

 605.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

535

141841019024

حسين علي حسين مخرمش

احيائي

الرصافة الثانية إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 604.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

536

111841017036

مرتضى وائل عبد الصاحب عبود

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ابن سينا للبنين

 604.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

537

211841011004

احمد حسن اسد حسن

احيائي

ديالى

اعدادية خانقين للبنين

 599.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

538

141841064009

حيدر محمد عبد علي عمار

احيائي

539

191842246050

سارة حيدر ذياب خضير

احيائي

540

131851029001

ابراهيم احمد رزوقي مصطفى

تطبيقي

541

161851085084

علي جواد كاظم غانم

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية المكارم االهلية للبنين
االنبار

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
 580.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

اعدادية الياقوت للبنات

الرصافة االولى اعدادية الصفا للبنين
البصرة

 557.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 530.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

542

141851012009

حسين عالء غايب رحمان

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

543

141852068012

رقيه رشيد توفيق خضير

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية حطين للبنات

 565.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

544

141851019072

مصطفى احمد فاضل موازي

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

545

121851020044

وسام سرحان صبار ثميل

تطبيقي

الكرخ الثالثة

 529.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

ثانوبة ذو النورين للبنين

546

141852077022

زينب محمد صادق محمد جعفر علي

تطبيقي

الرصافة الثانية اعداية الهدى للبنات

 523.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

547

131842117186

ورود قاسم فنجان عنبر

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الحريري للبنات

 631.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

548

101842115200

هدى سامي غفوري عباس

احيائي

549

151842080033

دعاء احمد حسين قاسم

احيائي

الكرخ االولى

 617.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

اعدادية الرسالة للبنات

الرصافة الثالثة اعدادية سمية المسائية للبنات

 595.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

550

181842176084

طيبه عالء احمد علي

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنات

 593.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

551

111852110022

رانيا وليد عبد الكريم مدلول

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية المصطفى للبنات

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

552

101852090006

تبارك حسام ثابت نعمان

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

 500.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

553

131851034021

طه ساطع هاشم عباس

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 521.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

554

131852118085

هدى منصور عبداللطيف شمران

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

 521.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

555

141852067001

آصاله حازم وحيد رشيد

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 515.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

556

131852099009

رويده عبدالقادر جبار صالح

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية الفوز للبنات

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

557

101852120044

غسق برق سلمان حسن

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية اجنادين للبنات

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

558

121851015018

علي فاضل سليم مجيد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية شباب اليوم االهلية للبنين

 501.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

559

141852106006

حواء عبد الحسين مناتي شافي

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية المعرفة للبنات

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

560

131852098001

آية صالح حسين نعمة

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الشعب للبنات

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

561

111852075027

ضحى محمد يوسف صايل

تطبيقي

562

141851012005

ارشد محمد حسين جسام

تطبيقي

563

111852114038

هبه اياد عباس ثاني

تطبيقي

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 492.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

الكرخ الثانية

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 491.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

الكرخ الثانية

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

اعدادية المنهل للبنات

564

131842111030

رغد فرحان حميد علي

احيائي

الرصافة االولى اعدادية السيف العربي للبنات

 589.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

565

141841016054

عباس رائد سليم كريم

احيائي

الرصافة الثانية إعدادية الجمهورية للبنين

 573.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

566

141842094074

زهراء منير رؤوف عبد االمير

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 571.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

567

101842100093

منار لؤي محمد علي

احيائي

الكرخ االولى

 570.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

ثانوية المتميزات  -الخضراء

568

151842050007

اخالص ذياب حمود عذاري

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية زهرة الربيع للبنات

 570.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

569

141842079032

رسل مبدر علي صالح

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 569.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

570

101842077035

زهراء حامد جاسم احميد

احيائي

الكرخ االولى

 569.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

ثانوية السياب للبنات

صفحة  15من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة
الكرخ الثالثة

المدرسة

571

121841025044

عباس باسم عبد الخالق حميد

احيائي

572

151842049038

نرجس عبد الحسين ياسين معارج

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية امنة الصدر للبنات

573

131842070009

اسماء يونس صبار مهدي

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

574

101842137058

طيبه عمر عبد العزيز عبد الرحمن

احيائي

575

131842100021

ديمه محمد عبدالستار عبدالجبار

احيائي

576

111842068092

هاجر خالد خضير عبد هللا

احيائي

الكرخ الثانية

الكرخ االولى

اعدادية السبطين للبنين

المجموع
 569.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم
 568.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم
 568.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم
 566.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

اعدادية اللباب االهلية للبنات

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 566.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

اعدادية الجمهورية للبنات

 565.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

577

251842085015

دعاء هادي جعفر خلف

احيائي

النجف

اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 564.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

578

211842291047

رسل يونس عبد الخالق ابراهيم

احيائي

ديالى

ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 561.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

579

101842098007

رفل حسين شاكر احمد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية النبوغ للبنات

 561.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

580

141842122014

نور عدنان جاسم ابراهيم

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 559.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

581

151842050093

هيام يوسف نايف عبيد

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية زهرة الربيع للبنات

 559.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

582

121851010023

مهيمن ماهر حسن سليم

تطبيقي

الكرخ الثالثة

583

211851266001

أكرم صباح توفيق عزيز

تطبيقي

ديالى

ثانوية التاجي للبنين

 516.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

ثانوية رواد السالم المختلطة

 512.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

584

131852101023

سناء سلمان حسين فياض

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 508.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

585

141851004024

ليث عباس حسن محمد

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية النورين للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

586

111852070037

نورهان جاسم محمد عبد هللا

تطبيقي

اعدادية االمال للبنات

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الكرخ الثانية

587

131851012123

محمدالباقر سليم زاير مطر

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

588

131852102009

ضحى فيصل خزعل احمد

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية النعمان للبنات

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

589

101851016042

محمد احمد كاظم شويل

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

590

111842104007

براء عصام رجه فرحان

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ذات العيون للبنات

 559.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

591

141842067025

زينه علي عبد عباس

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

592

131842119003

ايالف عبدالحسن ياسين ابراهيم

احيائي

الرصافة االولى اعدادية المركزية للبنات

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

593

131842087077

فاطمه عبدالكريم موسى محمد

احيائي

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد االهلية للبنات

 533.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

594

101851155029

وليد خالد مسلم هالل

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

كربالء

ثانوية البساط االخضر للبنين

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

595

271851034030

عباس مخلص عبدالرضا دخيل

تطبيقي

596

131822102009

رسل محمود عدنان عبد اللطيف

ادبي

الرصافة االولى ثانوية النعمان للبنات

 598.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

597

101822113007

بدور سالم ابراهيم علي

ادبي

اعداية المعراج للبنات

 588.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

598

131822107008

أيه جعفر رحمه الرسن

ادبي

الكرخ االولى

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

الرصافة االولى اعدادية يافا للبنات

599

111822061048

نوال عبد الكريم محمد راضي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الزيتونة للبنات

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

600

111822072024

حنين عادل عليوي محسن

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية البتول للبنات

 501.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

601

141822079092

فيان اراس محمد امين عبد القادر

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 500.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

602

131822073130

ميس محمد ناجي شاكر

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنات

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

603

141822068052

ميادة قاسم حشار حسين

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية حطين للبنات

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

604

131822092057

ميس محمد حسن محمد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية البسالة للبنات

 524.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

605

131822110030

هند حسن حسين علوان

ادبي

الرصافة االولى ثانوية بنت الهدى للبنات

 523.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

606

111821021114

عمر عالء الدين وائل محمود نديم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 523.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

607

101821018029

مصطفى جاسم محمد خضير

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االمين للبنين

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

608

111821051014

عباس سعد محمد غزال

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية االحرار للبنين

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  16من 88
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ت
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المحافظة
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609

111822070020

جنان احمد دواح صالح

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

610

121822125099

نور الهدى محمد عبود محيبس

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الرباب للبنات

 519.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 519.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

611

111821052069

علي حمود علي عوفي

ادبي

612

141822083024

ميعاد عوده شبير جبار

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الفضائل للبنات

613

141821018061

علي وسام عبد احمد

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

614

121821003074

عمار سالم محمود يوسف

ادبي

الكرخ الثالثة

 518.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
 517.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
 516.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية االمام الرضا للبنين

615

141841007084

مصطفى مؤيد فخري جمعه

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزين للبنين

 540.7الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

616

141842067023

زينب سعد احمد فيصل

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 514.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

617

151842080049

زهراء سعد دريول رضيو

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية سمية المسائية للبنات

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

618

131841034025

صبري عزيز عبدالكريم عبدهللا

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

619

211842153026

شمس حميد ذياب ابراهيم

احيائي

620

141842073088

مهى جواد علي جميل

احيائي

621

111842080018

بشرى عامر حسين جياد

احيائي

ديالى

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية االمال للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثانية اعدادية النعيم للبنات
الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنات

الكرخ االولى

اعدادية الداودي للبنين

622

101841029007

ايمن نجم الدين عبد هللا علي

احيائي

623

131851001035

عبدالرحمن محمد عدنان شهاب

تطبيقي

624

121851205024

عمار صفاء خليل ابراهيم

تطبيقي

الكرخ الثالثة

625

191851066016

حماد حامد زيدان عواد

تطبيقي

االنبار

626

181821315020

يونس فالح حسن ابراهيم

ادبي

صالح الدين

627

131821026045

عبد المحسن محسن نصر هللا جاسم

ادبي

628

121822112115

هبه علي حسين امين

ادبي

629

141822133064

نور فالح ظاهر حاجم

ادبي

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنين

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية الكرمة للبنين

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية المهيمن المختلطة

 622.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الرصافة االولى اعدادية وادي الرافدين للبنين
الكرخ الثالثة

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية النصر للبنات

 554.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية
 527.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية
 520.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الرصافة الثانية اعدادية الناصرة للبنات

630

101822096012

بتول حيدر كاظم ماضي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية البيان للبنات

 519.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

631

121822103046

مريم يونس خليل صكر

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الوفاق للبنات

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

632

141821012041

طاهر محمود مطلب حسون

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

633

101821041021

زبير حسين خليل علي

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الرضوانية للبنين

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

634

111821207043

علي االكبر رياض خضير جدوع

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية بغداد المسائية للبنين

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

635

151822047048

زهراء عباس راعي خلف

ادبي

636

121821003047

عباس مشتاق دحام مظلوم

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الهدى للبنات
الكرخ الثالثة

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية
 501.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

اعدادية االمام الرضا للبنين

637

131821025027

علي صالح مهدي حسين

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 500.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

638

131822077065

نبأ عدنان شلوا علي

ادبي

الرصافة االولى ثانوية االعتدال للبنات

 500.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

639

151821007187

مخلد صادق حاتم محمد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

 499.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

640

131821019024

عباس جواد احمد كريم

ادبي

الرصافة االولى اعدادية سيناء للبنين

 499.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

641

211821051031

مصطفى حسن خلف عليوي

ادبي

ثانوية المغيرة للبنين

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

642

141821031084

مصطفى عبد الزهرة جمعه احمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية سامراء للبنين

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

643

131842070174

فاطمه جميل عبدالرسول رضا

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 553.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الرصافة الثانية إعدادية بطل خيبر للبنين

 530.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

ديالى

644

141841011137

مهند قاسم زغير مسلم

احيائي

645

211841034054

محمد جاسم محمد حكمان

احيائي

ديالى

اعدادية مندلي للبنين

 528.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

646

231841011067

عمر ذياب محسن خضير

احيائي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 524.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

صفحة  17من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني
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المدرسة
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المجموع

647

151842053026

رسل حردان عبد الكاظم فالح

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية زها حديد للبنات

 512.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

648

151842051066

ساره حيدر هادي عباس

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية الماثر للبنات

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

649

231841031027

جمال عادل رشيد خضر

احيائي

بابل

اعدادية السجاد للبنين

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

650

241842117031

دموع جليل شباط ناصر

احيائي

الديوانية

اعداديه يافا للبنات

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

651

131842091046

حوراء نجم عبدهللا جالي

احيائي

652

221851013042

رضا طالب ناصر حسين

تطبيقي

ذي قار

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الرصافة االولى اعدادية االنتصار للبنات
اعدادية السالم للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

653

231851001014

حسين خالد جاسم محمد

تطبيقي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

654

241851017059

علي حسين علي تايه

تطبيقي

الديوانية

اعدادية المصطفى للبنين

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

655

101851208017

عبد الكريم عباس عواد عداي

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية الصقر المسائية للبنين

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

656

151821006102

مقتدى جبار جاسم حسن

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

657

131822070041

شمس علي فاضل حمد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

658

131821003049

ليث اكرام عبد الرحمن يوسف

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االنصار للبنين

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

659

121821036016

علي قاسم عباس عبد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية ابن الهيثم للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

660

101822117036

فاطمه علي عبد االمير رعيد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية بغداد للبنات

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

661

121822105168

وجدان نصير عبد االمير عويز

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الزهور للبنات

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

662

131822070075

نور الهدى عبد الوحيد رشيد قهرمان

ادبي

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

663

101821015036

عالء الدين ابن خلدون سعدون عبد المجيد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

664

101822114001

أصاله عادل عباس مهدي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية فلسطين للبنات

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

665

101822103025

غدير عبد جبار مشجل

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الرحمن للبنات

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

666

111822164017

وجدان محمد شهيد محمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية مصطفى جواد المختلطة

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

667

131822097040

غسق مرتضى لعيبي لفته

ادبي

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الرصافة االولى ثانوية الزهراء للبنات

668

111822101050

ميس شاكر محمود عالوي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المستقبل للبنات

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

669

101821017026

ذو الفقار محمد كاظم عبد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المصطفى للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

670

111822152007

نبأ غازي عبد حمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية المربد المختلطة

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

671

131822084030

مريم ضياء عبد هللا علي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الفيحاء للبنات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

672

151821009116

علي كاظم عزيز زنيد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية المصطفى للبنين

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

673

141841042023

علي عامر عزيز رشيد

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الصفوة األهلية للبنين

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

674

111851016040

عبد الباسط مصطفى حامد وادي

تطبيقي

الكرخ الثانية

675

211821048017

مصطفى محمد غازي محمد

ادبي

ديالى

676

131822097036

صفا حيدر عبد علي جواد

ادبي

677

111822089053

نور الهدى طالب رحيم بنيان

ادبي

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

ثانوية دمشق للبنين

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الرصافة االولى ثانوية الزهراء للبنات
الكرخ الثانية

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 442.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

678

131822073098

غسق اسعد نعيم محمد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنات

 442.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

679

141822134022

رويده احمد محمود عبود

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية ام ايمن للبنات

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

680

131822101002

اروى احمد علي حسين

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

681

151822042022

رانيا قاسم محمد حسن

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية النجاة للبنات

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

682

101821040017

عبد الرحمن اسماعيل عبد عباس

ادبي

683

151821002059

علي ستار جبار عالوي

ادبي

684

111821204045

حسام خالد جميل حسن

ادبي

الكرخ االولى

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية الواسطي للبنين

الرصافة الثالثة اعدادية البراق للبنين
الكرخ الثانية

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية الرشيد المسائية للبنين

صفحة  18من 88

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

685

141821049094

مهدي جالل حسين كاظم

ادبي

686

111822105014

تبارك حيدر صالح مهدي

ادبي

687

131821017041

حميد محمد نشاة حميد

ادبي

688

151822040010

ايات جمهور زغير عباس

ادبي

689

121821018026

صادق مؤيد مجيد هاشم

ادبي

690

141822136044

زينب حميد فرحان مسلم

ادبي

المدرسة

المحافظة

الرصافة الثانية اعدادية ابن خلدون للبنين
الكرخ الثانية

المجموع
 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

اعدادية التعاون للبنات

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة االولى اعدادية المتنبي للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الكرخ الثالثة

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة الثانية ثانوية آمنة الصدر للبنات

691

101822129020

نور اسماعيل عبد عباس

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية حليمة السعدية للبنات

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

692

111822127029

سبأ غسان داود حسين

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية النهار للبنات

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

693

101822101021

رفيده يوسف عبد عبد هللا

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

694

111821047019

نمير احمد محمود خليل

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية المهند للبنين

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

695

141821400065

عباس عبود سلمان حدوان

ادبي

696

111821054050

ميثاق جاسم محمد صباح

ادبي

الرصافة الثانية الخارجيون
الكرخ الثانية

 473.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
 473.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

اعدادية السيوطي للبنين

697

141821003037

حسين علي حسين نعمة

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

698

141822136085

هديل عبد الحسين حمودي مجدي

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية آمنة الصدر للبنات

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

699

121821175017

علي سامي عباس سلمان

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية المفاخر المختلطة

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

700

111821022023

ذي يزن خضر خلف شهاب

ادبي

الكرخ الثانية

الثانوية المعينية للبنين

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

701

131822074007

االء احمد عادل جواد

ادبي

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة االولى اعدادية الوزيرية للبنات

702

231822128006

ايه احمد محسن مزعل

ادبي

بابل

ثانوية مصطفى جواد للبنات

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

703

211821231003

ماضي مبارك احمد عباس

ادبي

ديالى

ثانوية احمد شوقي المختلطة

 468.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

704

211821248041

محمد غازي جبار عباس

ادبي

ديالى

اعدادية سراجق المختلطة

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

705

211822094046

نبأ عبد الرحمن ابراهيم كيطان

ادبي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

706

111821033111

منصور يحيى منصور حسين

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية البلد االمين للبنين

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

707

151821003013

امير عباس عداي غالي

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية العراق الناهض للبنين

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

708

151821008121

محمد صادق حكيم حسين سالم

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

709

121822127031

حنين جبار عبد محمود

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الخمائل للبنات

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

710

191821086044

علي طه مجبل شريمط

ادبي

االنبار

ثانوية الواقدي للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

711

121822118023

زينه مجيد عبد االمير حميد

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية العزة للبنات

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

712

111821007073

محمد علي قاسم كريم غانم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الخبير للبنين

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

713

101821159007

زياد رياض مصحب حسن

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الشموخ المختلطة

714

141821003069

طه جليل جبار سرحان

ادبي

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة الثانية اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

715

231821034006

أحمد علي عبود رضيان

ادبي

بابل

اعدادية الوركاء للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

716

121822174009

هاجر جاسم محمد جواد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الفاتح المختلطة

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

717

141822067005

أمنه زاهد نجم عبود

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

718

151821007070

سجاد جاسم هدام عاتي

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

719

141741003009

امير حمزة عبد الحسن حمود

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

720

141842114030

هديل حامد ابراهيم حسين

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الصفوة االهلية للبنات

 499.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

721

111842082001

أسيل جودة درب خضير

احيائي

722

141842086066

رغد فوزي عبد الحسن عواد

احيائي

الكرخ الثانية

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية عائشة للبنات

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات

صفحة  19من 88

 494.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

723

101841032001

احمد ذياب احمد محيميد

724

131842110013

مريم عبدالرزاق مجيد عبد

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ االولى

احيائي

المدرسة
اعدادية الفجر الجديد للبنين

المجموع

القبول

 492.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
 492.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة االولى ثانوية بنت الهدى للبنات

725

111842084013

االء هادي خميس احمد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

726

101842137004

اساور محمد مصطفى كمال ذياب

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية اللباب االهلية للبنات

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

727

111842085068

منال كامل خضير داود

احيائي

الكرخ الثانية

اعداديه االنوار للبنات

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

728

131841026038

يس عبدالرضا عبدالحسين محسن

احيائي

729

111841008028

علي محمد جاسم مجمان

احيائي

الكرخ الثانية

730

261842251014

سجى عباس عايد رداد

احيائي

واسط

731

101852091014

ساره ستار سليمان كاظم

تطبيقي

الكرخ االولى

732

131851015028

عبدهللا عادل جاسم حسن

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية وادي الرافدين للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ابي ايوب االنصاري للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

ثانوية الجامعة للبنات

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الرصافة االولى إعدادية الفراهيدي للبنين

733

111852109022

زهراء عبد علي سيد امير

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية البصرة للبنات

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

734

101852155001

احداق هادي عبد محسن

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

735

141852140037

سجى خالد حميد داود

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

736

151821008028

حسن جاسم عودة جبر

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

737

211822401022

ساره اكرم جليل امين

ادبي

ديالى

الخارجيات

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

738

101821035025

علي شهاب احمد عبد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية صاحب البراق للبنين

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

739

131822100012

حنين مدحت رشيد حميد

ادبي

740

111822102021

زهراء عادل ابراهيم كزار

ادبي

الكرخ الثانية

741

211841022016

زيد رضا احمد حسين

احيائي

ديالى

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

ثانوية تبوك للبنات

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

اعدادية الشهيد خليل للبنين

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

742

161842228052

زينب حبيب عبد السيد عاصي

احيائي

البصرة

اعدادية العشار للبنات

 692.0جامعة البصرة/كلية الطب

743

161842202069

زينب ظافر سالم كاظم

احيائي

البصرة

ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 687.0جامعة البصرة/كلية الطب

744

151841007030

حسن هادي حسين محمد

احيائي

 675.0جامعة البصرة/كلية الطب

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

745

191842153019

تبارك جمال مهدي عبدهللا

احيائي

االنبار

ثانوية االنبار للبنات

 668.1جامعة البصرة/كلية الطب

746

241842102044

رحاب شمخي جبر جهاد

احيائي

الديوانية

اعدادية السنية للبنات

 666.0جامعة البصرة/كلية الطب

747

211841005123

مصطفى معد خلف موسى

احيائي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 665.0جامعة البصرة/كلية الطب

748

231842110043

هدير ليث ابراهيم نعمه

احيائي

بابل

ثانوية السدة للبنات

 664.0جامعة البصرة/كلية الطب

749

141841028048

عباس سلمان رسن فزيع

احيائي

 664.0جامعة البصرة/كلية الطب

الرصافة الثانية اعدادية اليقظة للبنين

750

251841031867

منتظر محمد جابر هادي

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 664.0جامعة البصرة/كلية الطب

751

221842178104

نور الهدى محمد شياع حسن

احيائي

ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 664.0جامعة البصرة/كلية الطب

752

221841080041

مرتضى حنون عبد الساده مهوس

احيائي

ذي قار

ثانوية الكرار للمتميزين

 663.4جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

753

241842111101

هبه عبد االمير عوده حمزة

احيائي

الديوانية

اعدادية الشافعية للبنات

 663.0جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

754

101842100014

انفال شهاب أحمد شهاب

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزات  -الخضراء

 662.3جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

755

211842099067

مي سالم علي حسين

احيائي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 662.0جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

756

161842165370

فاطمه محمود يوسف مراد

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 658.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

757

161842184009

اسراء محمد مهلهل جميل

احيائي

البصرة

ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 657.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

758

191842166033

زينب نوري تركي عبد العزيز

احيائي

االنبار

اعدادية العرفان للبنات

 652.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

759

161842152233

يسرى سعد غالي زغير

احيائي

البصرة

ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 651.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

760

161842187015

زينب احمد سالم صبر

احيائي

البصرة

ثانوية االندلس االهلية للبنات

 658.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

صفحة  20من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

761

161842237016

سجى عادل عبد الجليل منصور

احيائي

البصرة

اعدادية العروبة للبنات

 651.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

762

181842271044

مريم اسماعيل طه اسماعيل

احيائي

صالح الدين

ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 649.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

763

101841026182

عمر طالب جاسم محسن

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 648.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

764

121841032062

علي يحيى مسعف جياد

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 647.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

765

321841060042

محمد جاسم محمد كاظم

احيائي

السليمانية

ثانوية جيا المسائية للبنين

 647.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

766

201842180087

نور عرفان عاصي عمر

احيائي

كركوك

اعدادية كلية كركوك للبنات

 646.6جامعة البصرة/كلية الصيدلة

767

211841003046

ذو الفقار أنور محمد خلف

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 646.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

768

221851051068

ياسين اسماعيل شنان ياسين

تطبيقي

ذي قار

اعدادية القيثارة للبنين

 616.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

769

161852165041

ساره سعد ناصر جحيف

تطبيقي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 609.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

770

221851036072

محمد جواد عبد الكاظم جلود

تطبيقي

ذي قار

اعدادية كربالء للبنين

 595.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

771

161852207039

فاطمة عبد الحر سالم عبد هللا

تطبيقي

البصرة

ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 615.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

772

161851034053

سالم جابر طماش بطاح

تطبيقي

البصرة

اعدادية الزبير للبنين

 591.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

773

161851038112

ناظم نجم خزعل حطاب

تطبيقي

البصرة

ثانوية ادم االهلية للبنين

 588.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

774

161851033131

مهند حسام لفته عباس

تطبيقي

البصرة

اعدادية اليرموك للبنين

 570.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

775

161841085017

عبد هللا عبد المنعم عبد هللا يوسف

احيائي

البصرة

ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 617.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

776

161842380054

فوزية صقر سعود عبد العزيز

احيائي

البصرة

ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 644.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

777

281851014024

منتظر سمير امين صالح

تطبيقي

ميسان

ثانوية قلعة صالح للبنين

 591.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

778

121851007049

عبد هللا عباس هاشم هالل

تطبيقي

الكرخ الثالثة

اعداديةالصدرين للبنين

 657.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

779

161851085080

عدنان عبد هللا عدنان عيسى

تطبيقي

البصرة

ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 643.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

780

281852058024

مريم عبود فرج موزان

تطبيقي

ميسان

ثانوية العذراء للبنات

 642.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

781

281842050058

نور رائد حمودي جاسم

احيائي

ميسان

ثانوية النضال للبنات

 537.0جامعة البصرة/كلية العلوم

782

161842166009

سرى عدي عبد الكريم عيسى

احيائي

البصرة

ثانوية الكنوز النموذجية للبنات

 536.0جامعة البصرة/كلية العلوم

783

211842159012

زينب جاسم خليل ابراهيم

احيائي

ديالى

ثانوية الطائف للبنات

 530.0جامعة البصرة/كلية العلوم

784

161842223010

زهراء حسين حامد داغر

احيائي

البصرة

اعدادية البيان للبنات

 526.0جامعة البصرة/كلية العلوم

785

161841127009

علي جاسم محمد جاسم

احيائي

البصرة

ثانوية علم الهدى االهلية للبنين

 520.0جامعة البصرة/كلية العلوم

786

161841073002

زيد طارق عبد السيد علي

احيائي

البصرة

ثانوية السياب االهلية للبنين

 519.0جامعة البصرة/كلية العلوم

787

291841005087

كاظم هادي عبد حمود

احيائي

المثنى

اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 513.0جامعة البصرة/كلية العلوم

788

221841272015

مسلم عدنان كاظم ذرب

احيائي

ذي قار

ثانوية المرفأ المختلطة

 512.0جامعة البصرة/كلية العلوم

789

161842184059

خلود علي خلف حسن

احيائي

البصرة

ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 509.0جامعة البصرة/كلية العلوم

790

161842204025

عائشة ثامر يريو عبد النبي

احيائي

البصرة

ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 501.0جامعة البصرة/كلية العلوم

791

221842204046

حوراء رعد جاسم محمد

احيائي

ذي قار

ثانوية القلعة االهلية للبنات

 483.0جامعة البصرة/كلية العلوم

792

161851025008

حسين حسن حميد حمود

تطبيقي

البصرة

ثانوية الدير للبنين

 550.0جامعة البصرة/كلية العلوم

793

161852184002

اباء محمد جاسم محمد

تطبيقي

البصرة

ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 523.0جامعة البصرة/كلية العلوم

794

161851062017

حيدر فاضل عبود احمد

تطبيقي

البصرة

اعدادية حجر بن عدي للبنين

 511.0جامعة البصرة/كلية العلوم

795

161851363129

علي كريم غضبان عبد العباس

تطبيقي

البصرة

ثانوية المدينة المسائية للبنين

 499.0جامعة البصرة/كلية العلوم

796

161851062014

حيدر جابر خضير عباس

تطبيقي

البصرة

اعدادية حجر بن عدي للبنين

 496.0جامعة البصرة/كلية العلوم

797

161751027021

عبد هللا حاتم حسون صنهير

تطبيقي

البصرة

اعدادية القرنة للبنين

 496.0جامعة البصرة/كلية العلوم

798

161851355080

حكيم جابر طماش بطاح

تطبيقي

البصرة

ثانوية الزبير المسائية للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية العلوم

صفحة  21من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

799

281851022046

علي حسين علي مزعل

تطبيقي

ميسان

اعدادية ابن زيدون للبنين

 479.0جامعة البصرة/كلية العلوم

800

221841249001

جعفر عذيب بريسم ظاهر

احيائي

ذي قار

ثانوية بحر العلوم المختلطة

 483.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

801

221842255003

ايمان غالي شلوحي شاهر

احيائي

ذي قار

اعدادية المسار المختلطة

 471.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

802

221841372017

محمد عطيه محيسن فارس

احيائي

ذي قار

ثانوية الخورنق االهلية للبنين

 457.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

803

161842208060

نوال قصي محمد فالح

احيائي

البصرة

اعدادية غزة للبنات

 482.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

804

241842117100

كوثر سمير بيدي عواد

احيائي

الديوانية

اعداديه يافا للبنات

 477.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

805

161851363158

محمد باقر ثامر صبار جياد

تطبيقي

البصرة

ثانوية المدينة المسائية للبنين

 498.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

806

161822168023

عذاري حمزة عباس راضي

ادبي

البصرة

اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 571.0جامعة البصرة/كلية القانون

807

161822230016

خالده عالء فليح عبد الرزاق

ادبي

البصرة

اعدادية الخنساء للبنات

 539.0جامعة البصرة/كلية القانون

808

161821033007

باقر علي هاشم عبد علي

ادبي

البصرة

اعدادية اليرموك للبنين

 535.0جامعة البصرة/كلية القانون

809

161822237008

بنين ناجي عبد الزهره رعيد

ادبي

البصرة

اعدادية العروبة للبنات

 533.0جامعة البصرة/كلية القانون

810

211842098049

زينب حسن فاضل عباس

احيائي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 612.0جامعة البصرة/كلية التمريض

811

101842101079

كريمه نايف تركي احمد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 556.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

812

161851007058

عبد الرحمن عبد الهادي مطر خميس

تطبيقي

البصرة

اعدادية البصرة للبنين

 408.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

813

161751371024

أحمد علي زناد جوير

تطبيقي

البصرة

اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

814

221821310002

اكرم حمزة عدنان عبد

ادبي

ذي قار

اعدادية التاميم المسائية للبنين

 511.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

815

161821044006

اسماعيل حقي اسماعيل رجب

ادبي

البصرة

اعدادية ابي الخصيب للبنين

 458.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

816

161821044034

كاظم داود كاظم داود

ادبي

البصرة

اعدادية ابي الخصيب للبنين

 431.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

817

141821028112

مرتضى حيدر نعيم جابر

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية اليقظة للبنين

 429.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

818

161822171016

ايه محمد عبد الرضا زغير

ادبي

البصرة

اعدادية األبلة للبنات

 427.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

819

161821046012

ايمن اسماعيل عبد الكريم اسماعيل

ادبي

البصرة

اعدادية حمدان للبنين

 425.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

820

161821046036

صالح رياض صالح عبد الرزاق

ادبي

البصرة

اعدادية حمدان للبنين

 423.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

821

281841104016

كرار عبد الحسين شاتي متيت

احيائي

ميسان

ثانوية النصر المختلطة

 439.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

822

111841017028

علي وائل عبد الصاحب عبود

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ابن سينا للبنين

 433.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

823

161842209069

نرمين عبد المحسن عماش عنيد

احيائي

البصرة

اعدادية الشنقيطي للبنات

 412.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

824

121741022004

احمد سعدي خلف عايد

احيائي

الكرخ الثالثة

أعدادية الطارمية للبنين

 409.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

825

161851364037

بهاء كريم عبود داغر

تطبيقي

البصرة

ثانوية الدير المسائية للبنين

 458.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

826

161851127005

انور اشرف جاسم ثامر

تطبيقي

البصرة

ثانوية علم الهدى االهلية للبنين

 450.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

827

281852078024

زينب حسين عبد حمادي

تطبيقي

ميسان

اعدادية البيان للبنات

 450.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

828

161752182004

بدور عبد العزيز جراد عبد العزيز

تطبيقي

البصرة

ثانوية اللؤلؤة االهلية للبنات

 448.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

829

161822243077

هاجر علي هاشم عبد علي

ادبي

البصرة

ثانوية دجلة للبنات

 509.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

830

161821055006

حسين جواد كاظم رسن

ادبي

البصرة

ثانوية الشعب للبنين

 461.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

831

161822148013

مروة محسن جنام ثويني

ادبي

البصرة

ثانوية المشرق العربي للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

832

271821020013

حسين عدنان حسين جبر

ادبي

كربالء

اعدادية الرجيبة للبنين

 412.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

833

241841018029

حيدر جاسم محمد مهدي

احيائي

الديوانية

اعدادية الجواهري للبنين

 421.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

834

221852134011

دعاء رحيم نغماش خنياب

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

 464.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

835

161842243012

ايات رشاش محمد عالوي

احيائي

البصرة

ثانوية دجلة للبنات

 569.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

836

161841069069

مصطفى علي امجور سهر

احيائي

البصرة

اعدادية زيد بن حارثة للبنين

 567.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة
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القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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المدرسة

المجموع

837

221841039049

سجاد صباح عبد هللا سويجت

احيائي

ذي قار

اعدادية الكرمة للبنين

 521.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

838

161841030044

محمد امين صالح جاسم

احيائي

البصرة

اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 502.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

839

221842209106

سجى طالب حمود بدر

احيائي

ذي قار

اعدادية السوق للبنات

 459.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

840

221842394054

هاجر صافي عوبان نصار

احيائي

ذي قار

ثانوية السبطين االهلية للبنات

 456.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

841

161742209053

هدى هادي جبير منصور

احيائي

البصرة

اعدادية الشنقيطي للبنات

 455.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

842

161842184133

زينب نصر حبيب حسين

احيائي

البصرة

ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 445.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

843

221851370022

محمد كاظم مهدي جاسم

تطبيقي

ذي قار

ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 545.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

844

161852240043

ساره مهدي شاني خضراوي

تطبيقي

البصرة

اعدادية الخالصة للبنات

 510.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

845

291851004191

مصطفى سوادي فضيل معن

تطبيقي

المثنى

اعدادية المثنى للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

846

161852162006

جنات مفيد خالد عبد اللطيف

تطبيقي

البصرة

ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 482.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

847

161821041028

علي محمد ثامر شاهر

ادبي

البصرة

اعدادية ذو النورين للبنين

 556.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

848

161822241016

دعاء عدنان محسن حسن

ادبي

البصرة

اعدادية الوثبة للبنات

 554.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

849

161822209030

دالل واصف عزيز صفوك

ادبي

البصرة

اعدادية الشنقيطي للبنات

 501.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

850

161821027049

منتظر جواد كاظم حسن

ادبي

البصرة

اعدادية القرنة للبنين

 479.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

851

161822214008

صفا عماد منشد كحيط

ادبي

البصرة

ثانوية نور الزهراء للبنات

 470.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

852

161822209048

سميه قحطان عدنان معتوق

ادبي

البصرة

اعدادية الشنقيطي للبنات

 451.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

853

161822179043

نور الهدى مكي جميل هاشم

ادبي

البصرة

اعدادية التراث العربي للبنات

 445.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

854

161841128002

جعفر حازم نوري مهوس

احيائي

البصرة

ثانوية االمال االهلية للبنين

 491.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

855

161822213026

فاطمة جبار مجيد حسين

ادبي

البصرة

اعدادية المرفأ للبنات

 564.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

856

161822171059

هبة سمير سالم طاهر

ادبي

البصرة

اعدادية األبلة للبنات

 406.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

857

161722211008

افراح صيوان جابر بدر

ادبي

البصرة

ثانوية الماجدات للبنات

 400.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

858

111822121001

اسراء عباس فرج صبيح

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الرباط للبنات

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

859

221822180003

زينب مجيد بدر كاطع

ادبي

ذي قار

ثانوية االمان للبنات

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

860

161822148018

هالة احمد صباح عبد الصمد

ادبي

البصرة

ثانوية المشرق العربي للبنات

 448.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

861

161822170049

منار طارق كاظم علي

ادبي

البصرة

اعدادية االندلس للبنات

 432.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

862

161721020045

عباس فاضل جواد حسين

ادبي

البصرة

اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 384.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

863

161721017003

احمد طالب فاضل فهد

ادبي

البصرة

اعدادية االكرمين للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

864

161852190004

الهام حميد نصوري عدالن

تطبيقي

البصرة

ثانوية الكفاح االهلية للبنات

 480.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

865

161851018014

حسين عبد الرضا هبيل محسن

تطبيقي

البصرة

ثانوية الكنوز االهلية للبنين

 460.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

866

171842231251

مالك سعود احمد ادهام

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 691.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

867

171842305102

فرح وليد احمد محمد

احيائي

نينوى

اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 690.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

868

171841011119

سعد اياد عبد القادر جاسم

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 690.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

869

131842244012

هالة دحام مجيد محمد

احيائي

الرصافة االولى أكاديمية بغداد األهلية في تركيا  -جورم

 681.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

870

171842290187

فاطمه حسين علي الحسن

احيائي

نينوى

اعدادية الزهور للبنات

 681.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

871

171842274093

زهراء حكمت محمود عبد هللا

احيائي

نينوى

اعدادية ابن االثير للبنات

 681.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

872

171842266003

اسيل عبد المحسن حسن محمد

احيائي

نينوى

ثانوية الرافدين االهلية للبنات

 675.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

873

211842094047

ساره نهاد مصطاف سالم

احيائي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 675.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

874

171842294187

طيبه عزام مزهر مصطفى

احيائي

نينوى

اعدادية الطالئع للبنات

 672.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل
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القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني
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قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
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الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

875

171842288047

ايالف بشار شهاب احمد

احيائي

نينوى

اعدادية بلقيس للبنات

 677.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

876

171842235177

ميادة فتاح خلف صالح

احيائي

نينوى

اعدادية الفاو للبنات

 674.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

877

171842286340

مينا احمد زكي حمدي

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

 669.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

878

171842231212

غفران دحام جسام محمد

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 666.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

879

171842267137

هدى ياسين محمد حسين

احيائي

نينوى

اعدادية الفراتين للبنات

 664.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

880

191841009122

عبد الودود عايد هادي محمد

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 663.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

881

171841053021

محمد عبد هللا حمد جاد هللا

احيائي

نينوى

ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 660.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

882

141841021043

خطاب عمر ابراهيم جهاد

احيائي

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين

القبول

 660.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

883

331842080061

فاطمه احمد شيخو اسماعيل

احيائي

دهوك

ثانوية نينوى المسائية للبنات

 658.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

884

311841006011

ايوب معتصم سعد هللا ايوب

احيائي

اربيل

ثانوية هلمات للبنين

 657.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

885

171842237211

مروه بشير حازم عزيز

احيائي

نينوى

اعدادية اليمن للبنات

 656.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

886

171842235119

سارة فتاح خلف صالح

احيائي

نينوى

اعدادية الفاو للبنات

 653.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

887

101841011056

محمد جبار شحاذة دنبوس

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االسراء للبنين

 653.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

888

171852286022

رهف باسل محفوظ علي

تطبيقي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

 637.5جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

889

171851015083

عبد هللا حسين علي عبد

تطبيقي

نينوى

اعدادية الزهور للبنين

 565.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

890

171851039022

حسام ابراهيم خلف حمد

تطبيقي

نينوى

ثانوية الزاوية للبنين

 540.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

891

191851083001

انس حامد عبد هللا فرحان

تطبيقي

االنبار

ثانوية دار األرقم األهلية للبنين

 534.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

892

191851011017

زيد خالد عدنان عبد

تطبيقي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 527.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

893

171851011048

حسين محمد خلف ملوح

تطبيقي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 526.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

894

311851072029

عمر علي تومان سلمان

تطبيقي

اربيل

ثانوية حمرين المسائية للبنين

 515.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

895

191851084013

عبد هللا ياسين شامي عبد هللا

تطبيقي

االنبار

ثانوية سد حديثة للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

896

311851009020

ليث فوزي علي صكر

تطبيقي

اربيل

اعدادية االمين للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

897

201852117010

رايه محمد شريده زغير

تطبيقي

كركوك

اعدادية الهدى للبنات

 504.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

898

311841024139

مؤمن ياسر احمد شيت

احيائي

اربيل

ثانوية النصر النموذجيه للبنين

 635.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

899

171841022161

محمد سعد حازم يونس

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزين االولى للبنين

 634.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

900

181851036010

حسين احمد حسين احمد

تطبيقي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

 552.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

901

171841011255

محمد اياد عبد القادر جاسم

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 580.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

902

171841011117

سرمد خالد محمد علي

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 565.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

903

171852298003

امنة عماد حازم محمد

تطبيقي

نينوى

ثانوية المعرفة للبنات

 503.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

904

201851009026

صادق عادل نجم الدين صالح

تطبيقي

كركوك

اعدادية ابن خلدون للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

905

111851025002

احمد جبار عبد هللا حمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 484.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

906

161851355184

علي جاسم ثامر كايم

تطبيقي

البصرة

ثانوية الزبير المسائية للبنين

 582.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

907

171852240009

شيماء سعيد محمد محمود

تطبيقي

نينوى

ثانوية الزاوية للبنات

 609.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

908

201851007027

كرار محمد حسين عبد العباس

تطبيقي

كركوك

اعدادية الفرات للبنين

 601.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

909

211852090037

شيماء عبد الوهاب عبد اللطيف حميد

تطبيقي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 576.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين

910

171841028075

حكم باسل يوسف علي

احيائي

نينوى

اعدادية الصديق للبنين

 595.0جامعة الموصل/كلية العلوم

911

111842070079

عهد نواف خلف حميدان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 577.0جامعة الموصل/كلية العلوم

912

171842321042

ايناس ايمن عبد الغني سعيد

احيائي

نينوى

ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 568.0جامعة الموصل/كلية العلوم

صفحة  24من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

913

171841103043

ضياء يونس خلف حمود

احيائي

نينوى

اعدادية زمار للبنين

 556.0جامعة الموصل/كلية العلوم

914

171842321151

سارة خالد فيصل حامد

احيائي

نينوى

ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 554.0جامعة الموصل/كلية العلوم

915

331842058019

هال زياد خلف علي

احيائي

دهوك

ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحين

 550.0جامعة الموصل/كلية العلوم

916

171841011352

مهند خير هللا محمد جرجيس

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 546.0جامعة الموصل/كلية العلوم

917

311841024014

احمد حسين محمد مصطفى

احيائي

اربيل

ثانوية النصر النموذجيه للبنين

 537.0جامعة الموصل/كلية العلوم

918

171841026027

احمد عبد الباسط توفيق طه

احيائي

نينوى

اعدادية االمجاد للبنين

 535.0جامعة الموصل/كلية العلوم

919

331842041008

رحمة علي تومان سلمان

احيائي

دهوك

ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 534.0جامعة الموصل/كلية العلوم

920

211851053018

صباح نوري عبد الرحمن دخيل

تطبيقي

ديالى

ثانوية نوح للبنين

 442.0جامعة الموصل/كلية العلوم

921

171852321012

بسمه بسام يحيى فتحي

تطبيقي

نينوى

ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية العلوم

922

171842315040

حنين ابراهيم عواد خلف

احيائي

نينوى

اعدادية مكة المكرمة للبنات

 506.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

923

201842139016

بشرى رباح طه محمد

احيائي

كركوك

ثانوية البيداء للبنات

 489.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

924

171841028130

عبد الرحمن فارس يونس عبد الرحمن

احيائي

نينوى

اعدادية الصديق للبنين

 485.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

925

191842229054

هاجر حميد فهد سعود

احيائي

االنبار

اعدادية الروابط للبنات

 472.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

926

171842288219

عبير صبحي فتحي عبود

احيائي

نينوى

اعدادية بلقيس للبنات

 467.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

927

331842038031

ساره سعد رشيد محمد

احيائي

دهوك

ثانوية نينوى الثانية للبنات

 466.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

928

111842114076

فاطمه الزهراء محمد حسين داود

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المنهل للبنات

 461.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

929

181841016064

لؤي نعمان صالح خلف

احيائي

صالح الدين

اعدادية الخصم للبنين

 459.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

930

171842277190

نور حازم محمد احمد

احيائي

نينوى

اعدادية ميسلون للبنات

 457.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

931

171842279103

ميعاد قاسم يحيى خليل

احيائي

نينوى

ثانوية الثورة للبنات

 448.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

932

171842296116

عال باسل محمود محمد

احيائي

نينوى

اعدادية التحرير للبنات

 447.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

933

311841003007

زامل ثائر طه الطيف

احيائي

اربيل

ثانوية سيوان للبنين

 532.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

934

171842231266

نبأ عدنان بشير داؤد

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

935

191841055003

قتيبة احمد حمادي سليمان

احيائي

االنبار

ثانوية الرحمة للبنين

 440.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

936

201841048126

عمر غافل عبد هللا جمعه

احيائي

كركوك

اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

937

201852114008

ايالف عطيه خلف عبد الحي

تطبيقي

كركوك

ثانوية الحريري للبنات

 429.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

938

191851070005

انور خالد ستار ابراهيم

تطبيقي

االنبار

اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

939

191751066024

علي ربيع كريم عباس

تطبيقي

االنبار

اعدادية الكرمة للبنين

 381.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

940

171821027102

عالء نبيل علي مصطفى

ادبي

نينوى

اعدادية النيل للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

941

171822403070

رشا رضوان محمد زكي

ادبي

نينوى

الخارجيات  -ايسر

 479.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

942

171822401045

نورا خالد رمضان سلطان

ادبي

نينوى

الخارجيات  -ايمن

 467.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

943

171822291024

تقوى عامر غانم حامد

ادبي

نينوى

اعدادية المربد للبنات

 460.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

944

171821010088

وليد خير هللا محمد جرجيس

ادبي

نينوى

اعدادية ابي تمام للبنين

 460.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

945

171821144151

مصطفى جمال محمد مصطفى

ادبي

نينوى

اعدادية الشافعي للبنين

 456.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

946

171721143026

زياد ازهر محمد شيت

ادبي

نينوى

اعدادية الشهاب للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

947

171822263007

مها ابراهيم علي جديع

ادبي

نينوى

ثانوية تلول ناصر للبنات

 392.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

948

171822283045

زهرة احمد محسن علي

ادبي

نينوى

اعدادية الكفاح للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

949

171822290041

حنين داؤد سالم طه

ادبي

نينوى

اعدادية الزهور للبنات

 389.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

950

171821048027

عمر سعد حمود محمود

ادبي

نينوى

ثانوية جرناف غربي للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية الحقوق
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القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

951

171841154016

عبد الرحمن ياسين طه ياسين

952

211821064024

محمد سهيل عبد الرزاق عبد هللا

953

111821051007

احمد موسى محمود حبيب

ادبي

954

171821027098

عبد المحسن حسان محسن حسون

ادبي

955

141721019068

عمار محمد جاسم ابو الهنى

المدرسة

المجموع

احيائي

نينوى

ثانوية النبراس األهلية للبنين

 575.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

ادبي

ديالى

اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 450.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

الكرخ الثانية

ثانوية االحرار للبنين

 414.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

نينوى

اعدادية النيل للبنين

 387.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

956

171842281096

سارة طارق حسين علي

احيائي

نينوى

اعدادية الرسالة للبنات

 470.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

957

331842020009

زهره فارس حميد محمد

احيائي

دهوك

ثانوية تل عدس للبنين

 650.0جامعة الموصل/كلية التمريض

958

171841073015

صفوان رشيد فتاح عزيز

احيائي

نينوى

ثانوية وردك للبنين

 638.0جامعة الموصل/كلية التمريض

959

171842299026

ايه جمال سعيد حسين

احيائي

نينوى

ثانوية القادسية للبنات

 625.0جامعة الموصل/كلية التمريض

960

171842272021

نور موفق مال هللا محمود

احيائي

نينوى

ثانوية منارة شبك للبنات

 623.0جامعة الموصل/كلية التمريض

961

171842317046

سارة نواف عبدهللا محمد

احيائي

نينوى

ثانوية المأمون للبنات

 613.0جامعة الموصل/كلية التمريض

962

171841162124

ممتاز علي حسين سلطان

احيائي

نينوى

ثانوية المعتصم باهلل للبنين

 484.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

963

201842131022

هاجر نجدت سليمان محمد

احيائي

كركوك

ثانوية االوائل االهلية للبنات

 436.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

964

171842267108

غفران احمد عبد هللا محمد

احيائي

نينوى

اعدادية الفراتين للبنات

 436.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

965

201841302030

ازاد نجم نوري رضا

احيائي

كركوك

اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 427.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

966

251841001010

احمد حسين محمد علي حسين

احيائي

النجف

اعدادية النجف المركزية للبنين

 459.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

967

171721001060

علي حميد خضر حسين

ادبي

نينوى

اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 499.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

968

211821248042

محمد فالح جدوع علي

ادبي

ديالى

اعدادية سراجق المختلطة

 463.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

969

211821030056

مصطفى سعد عبد الرحمن رشيد

ادبي

ديالى

اعدادية الوجيهية للبنين

 433.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

970

191821067010

قتاده مزهر كهر علي

ادبي

االنبار

اعدادية بروانة للبنين

 433.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

971

171822357068

وئام حسن حمادي يونس

ادبي

نينوى

ثانوية تطوان المسائية للبنات

 424.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

972

211821038057

زياد حافظ اسماعيل محمد

ادبي

ديالى

اعدادية الطلع النضيد للبنين

 420.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

973

171721207151

عمر رعد احمد سعيد

ادبي

نينوى

ثانوية نينوى للبنين

 410.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

974

101821004002

احمد جبار صالح محمد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية عمر المختار للبنين

 409.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

975

231821001069

محمد داود سلمان عبيد

ادبي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 393.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

976

211821258009

عبد هللا محمود مالك خليل

ادبي

ديالى

ثانوية البارقة المختلطة

 393.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

977

171721207083

سعد فرحان محمد علي

ادبي

نينوى

ثانوية نينوى للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

978

211821226013

حسن موفق حميد علوان

ادبي

ديالى

اعدادية المتنبي المختلطة

 387.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

979

211822146036

ساره علي سويدان عليوي

ادبي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 380.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

980

311821004041

عمر عبد الرحمن صبار ثويني

ادبي

اربيل

ثانوية االمل للبنين

 377.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

981

171842357107

ريم هشام طه عنتر

احيائي

نينوى

ثانوية تطوان المسائية للبنات

 428.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

982

271841045009

حسين سامي محمد خلف

احيائي

كربالء

اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

983

171851053009

حيدر ابراهيم نهر ناصر

تطبيقي

نينوى

ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 444.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

984

171851178080

محمد باقر علي حسين خضر

تطبيقي

نينوى

اعدادية الصادق االمين للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

985

171851217023

عثمان عمر فاروق محمد

تطبيقي

نينوى

ثانوية ابن سينا االهلية للبنين

 418.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

986

111851201009

احمد عصام كامل محمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 413.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

987

171842231131

زينب وعد فتحي عبد هللا

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 592.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

988

171842274177

نور عزيز عارف فتحي

احيائي

نينوى

اعدادية ابن االثير للبنات

 592.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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989

171842325015

مشاعل عماش سحل فرهود

احيائي

نينوى

ثانوية عوينات للبنات

 589.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

990

171842290133

زينه احمد فاضل حسين

احيائي

نينوى

اعدادية الزهور للبنات

 569.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

991

171842273078

رغد جمال محمد يحيى

احيائي

نينوى

اعدادية الخنساء للبنات

 532.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

992

171842285211

هدى رمزي يونس حسين

احيائي

نينوى

اعدادية زينب للبنات

 528.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

993

171841025107

عمر محمد حمد حسين

احيائي

نينوى

اعدادية الراية للبنين

 527.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

994

171841077022

داود محمد علي عبد العزيز

احيائي

نينوى

ثانوية المصطفى للبنين

 520.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

995

171841171008

سفيان عصام حسين حمادي

احيائي

نينوى

ثانوية عمر قابجي للبنين

 515.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

996

171842291019

امل اسماعيل عويد حسن

احيائي

نينوى

اعدادية المربد للبنات

 513.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

997

171842290030

أميره احمد فاضل حسين

احيائي

نينوى

اعدادية الزهور للبنات

 504.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

998

171841028231

محمد محسن امين محمد

احيائي

نينوى

اعدادية الصديق للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

999

171841156028

محمد خالد محيميد جاسم

احيائي

نينوى

ثانوية الشهيد ابراهيم المرير للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1000

171841161010

احمد رعد حسون جاسم

احيائي

نينوى

اعدادية الرضواني للبنين

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1001

171841119027

محمد وعد خضر يونس

احيائي

نينوى

ثانوية الوحدة العربية للبنين

 488.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1002

191841028034

محمد اسماعيل ابراهيم محسن

احيائي

االنبار

اعدادية الصقالوية للبنين

 483.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1003

191841066017

اياد عبد محمد احمد

احيائي

االنبار

اعدادية الكرمة للبنين

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1004

271851047019

عبد الحكيم حسن قاسم الياس

تطبيقي

كربالء

ثانوية الشهيد وسام شريف للبنين

 520.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1005

201852229011

نجوى جمعة مصطفى عباس

تطبيقي

كركوك

ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطة

 515.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1006

171852235006

االء محمد محمود حمدي

تطبيقي

نينوى

اعدادية الفاو للبنات

 500.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1007

171852236035

سناء خضر قاسم خضر

تطبيقي

نينوى

ثانوية الحوراء للبنات

 486.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1008

171852277020

زهراء حازم محمد احمد

تطبيقي

نينوى

اعدادية ميسلون للبنات

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1009

211851272026

حسين علي حسين عباس

تطبيقي

ديالى

اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1010

201851014007

محمد بدر شاكر حمود

تطبيقي

كركوك

ثانوية التون كوبري للبنبن

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1011

171821018003

ابو بكر احمد جميل محمد

ادبي

نينوى

اعدادية سارية للبنين

 576.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1012

171821077007

اسعد مجبل نزال خليف

ادبي

نينوى

ثانوية المصطفى للبنين

 558.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1013

171821031039

معن صالح جمعة حميد

ادبي

نينوى

ثانوية العريج للبنين

 555.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1014

171822297078

هبه صفوان غازي عبد الكريم

ادبي

نينوى

اعدادية اشبيلة للبنات

 521.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1015

171822289009

امنة عامر حميد احمد

ادبي

نينوى

اعدادية االصمعي للبنات

 518.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1016

171822237066

صابرين محمد عزيز مصطفى

ادبي

نينوى

اعدادية اليمن للبنات

 511.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1017

141822079039

رسل طالب غيفة داود

ادبي

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

1018

171721207043

حسام حمود فريح عواد

ادبي

نينوى

ثانوية نينوى للبنين

 475.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1019

171822244020

ياسمين عبد هللا جعفر علي

ادبي

نينوى

اعدادية بعشيقة للبنات

 472.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1020

171821055008

احمد محمد احمد ثالج

ادبي

نينوى

ثانوية الموالي للبنين

 471.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1021

171721207003

احمد رعد احمد سعيد

ادبي

نينوى

ثانوية نينوى للبنين

 469.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1022

171822300040

مروة قصي شكر قاسم

ادبي

نينوى

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1023

171821033005

بيان عبد هللا حسين صالح

ادبي

نينوى

ثانوية الشورة للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1024

171821063063

محمد حسين علي حسن

ادبي

نينوى

ثانوية تل عبطة للبنين

 460.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1025

171821036039

محمد عبد الجبار علي عبد هللا

ادبي

نينوى

ثانوية تلول ناصر للبنين

 450.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1026

171821032080

محمود يوسف مجيد الياس

ادبي

نينوى

ثانوية حمام العليل للبنين

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  27من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1027

171842357086

رحمه احمد جاسم محمد

احيائي

نينوى

ثانوية تطوان المسائية للبنات

 622.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1028

171842286205

سارة عالء الدين حسين عبد هللا

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

 586.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1029

171852283017

دالل علي يوسف فتحي

تطبيقي

نينوى

اعدادية الكفاح للبنات

 600.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1030

171822230001

ابتسام دويرج حميد جمعة

ادبي

نينوى

ثانوية ام المؤمنين للبنات

 386.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1031

171842317027

دعاء عبدالجبار قاسم خضر

احيائي

نينوى

ثانوية المأمون للبنات

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1032

171842273159

نور حسين حسن محمد

احيائي

نينوى

اعدادية الخنساء للبنات

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1033

171842297090

غفران جرجيس خلف صالح

احيائي

نينوى

اعدادية اشبيلة للبنات

 450.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1034

171842325023

هيام عماش سحل فرهود

احيائي

نينوى

ثانوية عوينات للبنات

 434.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1035

241852115024

زينب بريد كايم معيدي

تطبيقي

الديوانية

اعدادية الهدى للبنات

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1036

171752273031

ساره سعد عبدالحميد جاسم

تطبيقي

نينوى

اعدادية الخنساء للبنات

 388.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1037

241822123010

رحمة عصام عبد الواحد ابراهيم

ادبي

الديوانية

اعدادية الحوراء للبنات

 559.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1038

171821400029

بدران محمود خلف موسى

ادبي

نينوى

الخارجيون  -ايمن

 429.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1039

171822290083

ساره قحطان نزار احمد

ادبي

نينوى

اعدادية الزهور للبنات

 393.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1040

171821041014

محمود حميد محمد سليمان

ادبي

نينوى

ثانوية الحود فوقاني للبنين

 384.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1041

171822242032

صفاء سعد خليل صالح

ادبي

نينوى

اعدادية القيارة للبنات

 381.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1042

331822040038

نورس نذير عمر عبد هللا

ادبي

دهوك

اعدادية ام الربيعين للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1043

171821026208

مزاحم احمد محمد بالل

ادبي

نينوى

اعدادية االمجاد للبنين

 374.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1044

131741007002

احمد كنعان ولي احمد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية المثنى بن حارثة للبنين

 444.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1045

171842289142

لينه باسل يوسف علي

احيائي

نينوى

اعدادية االصمعي للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1046

171851069010

عبد هللا شامل أحمد عكلة

تطبيقي

نينوى

اعدادية قره قوش للبنين

 449.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

1047

171821402122

مؤمن منهل يونس ياسين

ادبي

نينوى

الخارجيون  -ايسر

 541.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1048

171821206047

حسين صالح عبد هللا حسوني

ادبي

نينوى

ثانوية مخيم الجدعة للنازحين

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1049

171821015127

محمد سليمان داؤد صالح

ادبي

نينوى

اعدادية الزهور للبنين

 443.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1050

171821027070

طه ثائر ادريس ياسين

ادبي

نينوى

اعدادية النيل للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1051

171821016034

حمزه محرم عبد هللا سلطان

ادبي

نينوى

اعدادية أبي حنيفة للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1052

171822035001

اسراء طالل محمد عبد هللا

ادبي

نينوى

ثانوية اصفية  1للبنين

 414.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1053

171822041017

غالية محمد امحيل سليمان

ادبي

نينوى

ثانوية الحود فوقاني للبنين

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1054

171821064015

جمال جاسم محمد شيت

ادبي

نينوى

ثانوية الوركاء للبنين

 398.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1055

171721001092

محمد محمود حمادي طه

ادبي

نينوى

اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 395.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1056

171822235005

اسيل احمد ابراهيم محمد

ادبي

نينوى

اعدادية الفاو للبنات

 392.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1057

171842251181

ندى صديق بكر الياس سلو

احيائي

نينوى

اعدادية الرشيدية للبنات

 512.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1058

171841214004

جمال خالد جمال أحمد

احيائي

نينوى

ثانوية دار الحكمة االهلية للبنين

 484.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1059

171841350113

عمر الياس خضر محمد

احيائي

نينوى

اعدادية الشعب المسائية للبنين

 468.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1060

101741016014

جميل امجد جميل محيسن

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 465.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1061

171841103099

مهند يونس خلف حمود

احيائي

نينوى

اعدادية زمار للبنين

 456.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1062

111842112019

براء ماجد احمد عباس

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1063

171842314037

داليا سالم عادل سليمان

احيائي

نينوى

ثانوية سومر للبنات

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1064

171841002002

انس ثامر يوسف ياسين

احيائي

نينوى

االعدادية المركزية للبنين

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  28من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1065

171741207057

محسن ياسين حسن فرحان

احيائي

نينوى

ثانوية نينوى للبنين

 443.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1066

171842317029

دالل ياسر عبدهللا احمد

احيائي

نينوى

ثانوية المأمون للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1067

171852314029

زينه يوسف محمد عبد هللا

تطبيقي

نينوى

ثانوية سومر للبنات

 435.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1068

171851143095

صالح محمد محمود محمد

تطبيقي

نينوى

اعدادية الشهاب للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1069

171851351020

حارث ابراهيم شريف محمد

تطبيقي

نينوى

اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1070

201751229003

محمد جمعة مصطفى عباس

تطبيقي

كركوك

ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطة

 421.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1071

191851011031

عبد هللا احمد علي مسير

تطبيقي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 422.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

1072

131821012021

امير عبد الرسول شمال عبد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية االثار

1073

171842291027

اميمة داؤد سلطان احمد

احيائي

نينوى

اعدادية المربد للبنات

 587.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

1074

101851014071

علي احمد يونس مهدي

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية القدس للبنين

 564.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1075

281851001091

علي رائد راشد سلطان

تطبيقي

ميسان

اعدادية الثورة للبنين

 556.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1076

131852108007

نبا سعد فاضل محمد

تطبيقي

1077

111851037042

عبد هللا رافد جواد حفيني

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية المتميزات
الكرخ الثانية

1078

141842103014

زهراء جمعه لطيف عباس

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية العقيدة للبنات

1079

321842020037

زهراء زكي علي حسين محمد

احيائي

1080

151852048010

خديجة محمد مراد نظر

تطبيقي

1081

101851013016

الحسين زاهد فخري رشيد

تطبيقي

السليمانية

 554.2الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

ثانوية زين العابدين للبنين

ثانوية كرميان للبنات

 537.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك
 625.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة
 608.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة

الرصافة الثالثة اعدادية الفيحاء للبنات
الكرخ االولى

القبول

 555.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس
 552.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

اعدادية الخضراء للبنين

1082

131842117103

ضحى شهاب احمد علوان

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الحريري للبنات

 589.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

1083

141841021105

عمر هيثم ضياء احمد

احيائي

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين

 587.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

1084

131852073013

ايه محمود حسين علي

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنات

 604.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

1085

131841037009

الحارث قاسم رسول حسن

احيائي

الرصافة االولى ثانوية القيروان للمتميزين

 618.1الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1086

201842395119

نور علي مزاحم صديق

احيائي

كركوك

1087

231851031015

سيف محمد رحمان قادر

تطبيقي

بابل

1088

131842092020

زينب سمير عطروز نجم

احيائي

1089

101841002053

عبد هللا صباح نوري عبد الحميد

احيائي

1090

141851203070

محمد علي عبد الكريم عجيل

تطبيقي

ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 614.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

اعدادية السجاد للبنين

 606.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الرصافة االولى اعدادية البسالة للبنات
الكرخ االولى

 592.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة
 585.6الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

ثانوية المتميزين-الخضراء

الرصافة الثانية اعدادية  15شعبان المسائية للبنين

 549.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

1091

101842110061

نور الهدى خالد نغيمش فارس

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

 576.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

1092

121841201015

حسين فليح عبد الرضا جواد

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 575.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

1093

131851016009

حيدر خضير احمد سعيد

تطبيقي

 517.6الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

الرصافة االولى ثانوية المتميزين

1094

101841036010

عبد هللا عماد محمد رشاد عبد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المنار األهلية للبنين

 582.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

1095

111851058072

علي طهماز علي حسين

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 538.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

1096

101842095009

االء فؤاد حمد حمود

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية دجلة للبنات

 613.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية

1097

131852071043

مريم منير فرج راضي

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

1098

111842070054

زينه محمد طالب سالمه

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 611.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي

1099

101842110027

زبيده نمير عبد المجيد عبيد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

 637.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز

الرصافة االولى اعدادية الرسالة للبنين

 631.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز

 589.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية

1100

131851005054

منتظر قاسم عباس حسين

تطبيقي

1101

111842071071

نسيبة احمد خضير حسون

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 628.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

1102

111852102010

رقية صدام حسين علوان

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية تبوك للبنات

 602.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

صفحة  29من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

1103

191842174001

اسيا بشير خليل عبد الهادي

1104

151851008016

سجاد علي سعد مهاوي

الفرع

المحافظة

احيائي

االنبار

تطبيقي

المدرسة
ثانوية العدل للبنات

المجموع

القبول

 623.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم البصريات االلكترونية

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين

 591.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم البصريات االلكترونية

1105

111841019033

محمد علي جاسم احمد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ذو النورين للبنين

 580.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

1106

101842126002

تبارك عدنان كاظم حمزة

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية احباب الرحمن االهلية للبنات

 574.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

1107

111842074041

فاتن محمود عبد فرحان

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية العقيدة للبنات

 552.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

1108

141852086008

دعاء فيصل كاظم عباس

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات

 525.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

1109

281842052022

رسل أمجد محمد علي

احيائي

ميسان

ثانوية بطلة كربالء للبنات

 558.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

1110

101851013080

محمد عبد هللا خلف زرزور

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 511.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

1111

151842054161

نسرين ستار جبار عذاب

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 565.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد الصناعية

1112

101842115034

تقى سعد ماجد محمد رشيد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 564.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد الصناعية

1113

101851020031

براق نشأت رشيد عبد الكريم

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

 543.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد الصناعية

1114

111842114031

ديانا لؤي مجيد مخلف

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المنهل للبنات

 583.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

1115

111842074035

طيبه محمود عبد فرحان

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية العقيدة للبنات

 577.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

1116

111852110059

هبة محمد جبار عبد الرحيم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية المصطفى للبنات

 510.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

1117

221842159014

رسل صالح ابراهيم شحل

احيائي

ذي قار

ثانوية الزهراء للمتميزات

 599.8الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

1118

101842086098

مرا محمد يونس محمد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية التفوق االهلية للبنات

 547.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

1119

141851030028

محمد عباس فاضل شلبه

تطبيقي

 509.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

الرصافة الثانية اعدادية ابي عبيدة للبنين

1120

251842074060

مروه طارق حسون كاظم

احيائي

النجف

ثانوية المتميزات

 686.9جامعة الكوفة/كلية الطب

1121

211842291121

نبأ عامر حسن خلف

احيائي

ديالى

ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 683.0جامعة الكوفة/كلية الطب

1122

131842108054

لينا محمد كاظم علي

احيائي

1123

251842062176

ختام هاتف وحيد عكض

احيائي

النجف

1124

111842080026

تمارا علي عيدان رشيد

احيائي

الكرخ الثانية

1125

251842062632

مالذ منير علي حسن

احيائي

النجف

1126

101842115033

تقوى هللا هيثم احمد عبد هللا

احيائي

الكرخ االولى

 682.0جامعة الكوفة/كلية الطب

الرصافة االولى ثانوية المتميزات
ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 682.0جامعة الكوفة/كلية الطب

اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 681.0جامعة الكوفة/كلية الطب

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 680.7جامعة الكوفة/كلية الطب

اعدادية الرسالة للبنات

 679.0جامعة الكوفة/كلية الطب

1127

251842062474

عال حسين يوسف محمد سعيد

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 665.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

1128

191841009022

احمد فرحان عواد خلف

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 665.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

1129

251842100607

مريم عالء لطيف محمد

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 663.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

1130

251842076039

زهراء مجيد عبد الزهره شنه

احيائي

النجف

اعدادية عبد هللا بن الحسين للبنات

 661.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

1131

141842079043

زهراء عزيز محمد شلش

احيائي

 659.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

1132

251842062039

اسراء كريم حمود كاظم

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 671.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1133

261841155040

مصطفى سالم عبيد حمزه

احيائي

واسط

اعدادية حامل اللواء المختلطة

 656.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1134

191841026052

عبد هللا عماد جميل سعيد

احيائي

االنبار

اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 651.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1135

251842062258

زهراء باسم شنان غلك

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 651.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1136

201841051010

طه محمود مرهون مشعان

احيائي

كركوك

اعدادية توركمن ئيوي للبنين

 650.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1137

231841034034

سيف باسم مهدي عبيد

احيائي

بابل

اعدادية الوركاء للبنين

 650.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1138

251842062473

عال احمد كاظم حسين

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 650.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

1139

251851150042

امير كريم عباس علي

تطبيقي

النجف

اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 605.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

1140

161851094108

واثق نعيم مريز علي

تطبيقي

البصرة

ثانوية بقية هللا األهلية للبنين

 552.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

صفحة  30من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1141

101851155014

ظيف سعد ابراهيم فياض

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 545.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1142

241852169008

زينب فرج مشكور عباس

تطبيقي

الديوانية

ثانوية النورين االهلية المختلطة

 559.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1143

221851060007

علي حسين جاسم حسين

تطبيقي

ذي قار

ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنين

 532.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1144

251842101110

غدير غالب نعمه كاظم

احيائي

النجف

ثانوية القمة االهلية للبنات

 623.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1145

251851157025

حيدر عبد هللا عبد دحام

تطبيقي

النجف

ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 526.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1146

251842100634

ميس واثق عبد هللا عمران

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 624.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

1147

251842100394

زينب مثنى ابراهيم سلطان

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 586.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

1148

251852104028

ضحى سامي هويدي حسون

تطبيقي

النجف

ثانوية السجايا الحسنة للبنات

 542.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

1149

221851214008

رياض عوده علي جساب

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االيمان المختلطة

 497.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

1150

131851030010

العباس فاضل هاشم حمودي

تطبيقي

1151

241852114021

حرير زياد محمد طارق عبعوب

تطبيقي

الديوانية

 488.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

الرصافة االولى اعدادية السياب للبنين
اعدادية الخنساء للبنات

 483.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

1152

251842100169

حوراء احمد ناجي عبد الحسين

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 547.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1153

211841051016

مرتضى حامد محمود كاظم

احيائي

ديالى

ثانوية المغيرة للبنين

 539.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1154

181841006040

زيد انمار عبد المطلب هاشم

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنين

 536.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1155

181841085005

حر لقمان هادي عبد العظيم

احيائي

صالح الدين

اعدادية الروافد للبنين

 514.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1156

251841031052

احمد فارس غضبان عبدالعباس

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 496.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1157

231842126019

تبارك كريم احمد مطر

احيائي

بابل

ثانوية قرطبة للبنات

 495.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1158

251842059188

زهراء جليل شالل عداي

احيائي

النجف

اعدادية االصيل المركزية للبنات

 492.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1159

211841012025

سعد حسين علي كمر

احيائي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 485.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1160

241841003180

محمد مظفر كامل جبار

احيائي

الديوانية

اعدادية قتيبة للبنين

 485.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1161

241842093006

اشراق حسن عبد عبود

احيائي

الديوانية

اعدادية سكينة للبنات

 482.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1162

251852059131

زهراء حسن جابر عباس

تطبيقي

النجف

اعدادية االصيل المركزية للبنات

 480.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1163

221851058016

عالء كاظم رزوقي طالل

تطبيقي

ذي قار

ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 459.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1164

221751053036

علي شمخي جبر غالي

تطبيقي

ذي قار

ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 441.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1165

231851011046

مصطفى علي محمد خلف

تطبيقي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 440.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

1166

271842160133

سبأ ياس محمد علي

احيائي

كربالء

اعدادية النهوض المسائية للبنات

 457.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1167

271842089021

رويده فائز حسون محمد علي

احيائي

كربالء

ثانوية المدائن للبنات

 452.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1168

291851153115

شاهر عدنان جابر محيسن

تطبيقي

المثنى

ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 448.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1169

251821039007

علي زهير زيدان جبر

ادبي

النجف

ثانوية ايليا االهلية للبنين

 429.0جامعة الكوفة/كلية القانون

1170

221821269009

عبد الكريم نعمه تركي مجبل

ادبي

ذي قار

ثانوية الحبوبي المختلطة

 444.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1171

141821025038

غيث سعد كاظم عبدالحسن

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية صنعاء للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1172

101821042011

عبد اهللا عبد الرحمن نايف خضير

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الطارق للبنين

 407.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1173

231822117043

زهراء عزيز حيدر حسون

ادبي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 392.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1174

251841031079

اكرم اياد عبدالعادل حمزه

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 636.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

1175

251842100695

نور ضياء حميد حمزة

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 623.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

1176

221842393069

زينب محمد شياع زوين

احيائي

ذي قار

ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 607.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

1177

211842097019

بدور عبد الهادي وهيب احمد

احيائي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 599.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

1178

251842108098

زهراء فاضل كاظم جاسم

احيائي

النجف

ثانوية براثا االهلية للبنات

 598.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

صفحة  31من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

1179

121841030107

علي حيدر نور الدين ياسين

1180

231842113038

ناديه صاحب كاظم رسن

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ الثالثة

احيائي

بابل

المدرسة

المجموع

اعدادية الكاظمية للبنين

 451.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

ثانوية الكفاح للبنات

 400.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1181

101851202028

عز الدين احمد زرزور ضامن

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية الغزالي المسائية للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1182

231852091044

مروه حيدر صاحب عبد علي

تطبيقي

بابل

اعدادية ام البنين للبنات

 394.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1183

211851003009

احمد علي محمود جعفر

تطبيقي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 393.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1184

231822136030

غفران يونس مهدي مكطاف

ادبي

بابل

ثانوية عبد المطلب للبنات

 456.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1185

261821158007

باقر كاظم جاسم محمد

ادبي

واسط

ثانوية الفرسان المختلطة

 446.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1186

121822091042

ورود خالد ابراهيم امين

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية التضحية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1187

261821025036

عبد هللا رياض جابر حمد

ادبي

واسط

اعدادية المدينة المنورة للبنين

 411.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1188

231821251220

هاشم فارس طه علي

ادبي

بابل

اعدادية الحلة المسائية للبنين

 411.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1189

231821031056

محمد جعفر عبيد حميد

ادبي

بابل

اعدادية السجاد للبنين

 391.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1190

241841017004

احمد عبد اإلله كامل عنون

احيائي

الديوانية

اعدادية المصطفى للبنين

 574.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

1191

251821008067

حيدر عبد الباري حامد مجيد

ادبي

النجف

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 514.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1192

211821040011

حسين جواد كاظم صالح

ادبي

ديالى

ثانوية القلعه للبنين

1193

141821205143

محمد كاظم حسين ناصر

ادبي

 439.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة الثانية ثانوية الصباح المسائية للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1194

211821018020

عبد هللا مجيد محمود جبر

ادبي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 410.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1195

231821031075

ياسر عامر محسن مزعل

ادبي

بابل

اعدادية السجاد للبنين

 408.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1196

211821215011

محمد علي سلمان سفر

ادبي

ديالى

ثانوية الواحة المختلطة

 407.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1197

211821222012

علي جمال عبود كريم

ادبي

ديالى

ثانوية ثابت بن قرة المختلطة

 406.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1198

271821031059

حسين هادي صالح مهدي

ادبي

كربالء

اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 404.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1199

211821050010

علي حسن جعفر علي

ادبي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 401.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1200

241822119010

زهراء عقيل هادي كاظم

ادبي

الديوانية

اعدادية الفردوس للبنات

 393.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1201

251842106001

احالم سلمان جاسم محمد

احيائي

النجف

ثانوية السماح االهلية للبنات

 448.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1202

251841031828

مصطفى كريم حسين عباس

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 435.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1203

251741009239

محمد رياض حسين حسن

احيائي

النجف

اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 427.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1204

251842058011

رقيه لفته عبار جاسم

احيائي

النجف

اعدادية المنار االهلية للبنات

 409.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1205

101851026124

مصطفى حسين علي حسين

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 451.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1206

251852055017

هالة ثائر عبد الحسن حسن

تطبيقي

النجف

ثانوية النجوم األهلية للبنات

 436.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1207

251851200032

علي حسين كاظم عمران

تطبيقي

النجف

ثانوية القمة االهلية للبنين

 432.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1208

251821012330

ياسين سامي حسين رحيم

ادبي

النجف

اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 544.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1209

251822122080

فاطمه رزاق كاظم عبود

ادبي

النجف

اعدادية المربد المركزية المختلطة

 531.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1210

251821012315

مقتدى محمد جواد عبد القادر عبد المطلب

ادبي

النجف

اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 527.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1211

251821024091

حمزه عباس فاضل لفتة

ادبي

النجف

اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 513.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1212

251841205145

ليث هيثم غازي كزار

احيائي

النجف

ثانوية براثا االهلية للبنين

 511.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1213

251851034010

زيد عالء الدين رزاق حسن

تطبيقي

النجف

ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنين

 466.0جامعة الكوفة/كلية التربية

1214

251822080042

زهراء جواد كاظم علي

ادبي

النجف

اعدادية شجرة الدر للبنات

 428.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1215

251822120001

بنين عاد شاكر جبار

ادبي

النجف

ثانوية الصالحين المختلطة

 422.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1216

251822102005

بيداء وليد سرحان بريسم

ادبي

النجف

ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنات

 408.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

صفحة  32من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

1217

231822178006

سميه صالح جرد كاظم

ادبي

بابل

1218

251842062155

حنين سعد صحن حوير

احيائي

النجف

المدرسة

المجموع

ثانوية القاهرة المختلطة

 405.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 511.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1219

121842091031

مريم ماجد صادق محمد

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية التضحية للبنات

 445.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1220

251842059092

بيار جبار مناتي عيسى

احيائي

النجف

اعدادية االصيل المركزية للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1221

251842100171

حوراء جاسم شمسي حسن

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1222

221842153221

غفران ماضي عباس حمود

احيائي

ذي قار

اعدادية بدر الكبرى للبنات

 437.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1223

211842150007

حوراء احمد عبد عباس

احيائي

ديالى

ثانوية القوارير للبنات

 432.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1224

251852062012

بنين عقيل حسين محمد

تطبيقي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 462.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1225

251821038005

زيد عباس كاظم مهدي

ادبي

النجف

ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 455.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1226

251821024122

سجاد عقيل مهدي جعفر

ادبي

النجف

اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 452.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1227

131821040004

امير علي حسين عتيوي

ادبي

 378.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

الرصافة االولى ثانوية األجيال األهلية للبنين

1228

251842102037

كوثر نزال حسن يوسف

احيائي

النجف

ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنات

 560.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1229

221721041065

هاني سالم عالوي ماشي

ادبي

ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

 403.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1230

231822120023

ياسمين خالد عبد لهمود

ادبي

بابل

اعدادية بلقيس للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1231

231821015027

وهاب رزاق برهي رزوقي

ادبي

بابل

ثانوية الحلة للبنين

 398.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1232

231822128014

حسناء قاسم محمد غدير

ادبي

بابل

ثانوية مصطفى جواد للبنات

 390.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1233

231821011105

محمد عدنان عبد وحيد

ادبي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 390.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1234

231822093090

مريم عبيد حسين جاسم

ادبي

بابل

اعدادية اسماء للبنات

 388.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1235

251842061036

نور الهدى محمد جواد حسين

احيائي

النجف

ثانوية الرملة للبنات

 426.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1236

241751029031

قياد علي فاضل عبد االمير

تطبيقي

الديوانية

اعدادية التآخي للبنين

 439.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1237

271842061002

آيات عبد الستار جبار عباس

احيائي

كربالء

ثانوية الزهراء للبنات

 504.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

1238

181841062020

عبد الرحمن جاسم محمد سالم

احيائي

صالح الدين

ثانوية القعقاع للبنين

 437.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

1239

291741004113

مرتضى عبد الحسن وداعه فرحان

احيائي

المثنى

اعدادية المثنى للبنين

 435.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

1240

251751044056

علي ثامر هاشم حسن

تطبيقي

النجف

اعدادية الفراهيدي االهلية للبنين

 471.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

اعدادية النصر المركزية للبنين

 439.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

اعدادية عمورية للبنات

 692.0جامعة تكريت/كلية الطب
 678.0جامعة تكريت/كلية الطب

1241

251851007041

حسن عالء شاكر عبد الزهره

تطبيقي

النجف

1242

181842183059

هديل حارث علي حسين

احيائي

صالح الدين

1243

321842029059

ماريا غانم محمد حسين

احيائي

السليمانية

ثانوية التحرير النموذجية للبنات

1244

321841010051

عبد هللا ياسين نصيف جاسم

احيائي

السليمانية

ثانوية التحرير للبنين

 678.0جامعة تكريت/كلية الطب

1245

181842259017

هديل لبيب مطر حمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 677.0جامعة تكريت/كلية الطب

1246

101842089031

مريم محمد جاسم عبد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الخضراء للبنات

 676.0جامعة تكريت/كلية الطب

1247

111841025058

عمر حسين عبد هللا حطاب

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 675.0جامعة تكريت/كلية الطب

1248

211842110046

زهراء محمود محمد محمود

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 673.0جامعة تكريت/كلية الطب

1249

181842161013

دانيه مهدي شهاب احمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية الدور للبنات

 662.0جامعة تكريت/كلية طب االسنان

1250

191841009120

عبد هللا ياس عبد هللا حرفوش

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 662.0جامعة تكريت/كلية طب االسنان

1251

171842123009

مريم قحطان عباس محمد ياسين

احيائي

نينوى

ثانوية الشهداء للبنين

 659.0جامعة تكريت/كلية طب االسنان

1252

201842334042

أيه ابراهيم شكور عزيز

احيائي

كركوك

اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 658.0جامعة تكريت/كلية طب االسنان

1253

191841013039

عبد هللا سعدون فليح حمد

احيائي

االنبار

اعدادية الفارس العربي للبنين

 658.0جامعة تكريت/كلية طب االسنان

1254

201841227016

عبد الكريم حازم حسن محمد

احيائي

كركوك

ثانوية شمالن المختلطة

 658.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

صفحة  33من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

1255

211842138024

تبارك طه عبد هللا غايب

احيائي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 652.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

1256

191841002029

صالح حاتم نايف روضان

احيائي

االنبار

اعدادية فلسطين للبنين

 652.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

1257

191842157068

نور جاسم محمد فيصل

احيائي

االنبار

ثانوية المعالي للبنات

 652.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

1258

191842137023

رسل مهند محمد نجم

احيائي

االنبار

ثانوية الخالد االهلية للبنات

 652.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

1259

111842113013

ايناس حسن عبد هالل

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المتميزات

 651.3جامعة تكريت/كلية الصيدلة

1260

211851005001

ابراهيم فليح حسن حسين

تطبيقي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 562.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

1261

121851020005

احمد عبد الوهاب سعيد جاسم

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوبة ذو النورين للبنين

 548.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

1262

101851011012

حارث شحاذه عواد مشكور

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية االسراء للبنين

 531.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

1263

211851005005

احمد خالد عبد هللا نجم

تطبيقي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 531.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

1264

181851084005

حسين عبد حمود شالل

تطبيقي

صالح الدين

اعدادية الباهلي المختلطة

 518.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

1265

121851010019

محمد صباح محمد منصور

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية التاجي للبنين

 490.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1266

211851266011

معتز مشعان عناد عباس

تطبيقي

ديالى

ثانوية رواد السالم المختلطة

 490.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1267

181841015031

مروان فيصل ضايع محمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية الجماهير المختلطة

 573.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1268

181841008022

محمود ابراهيم محمد صالح

احيائي

صالح الدين

ثانوية ابن االثير للبنين

 552.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1269

201842102037

روعه ثاير غازي حسين

احيائي

كركوك

اعدادية الواسطي للبنات

 552.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1270

181841032006

حسن علي تحسين ذنون

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت للمتميزين

 551.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1271

201851390050

محمد ارجان عبد هللا حمدي

تطبيقي

كركوك

اعدادية بارش للبنين-تركماني

 504.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1272

191851060028

مهند حميد مشري صكار

تطبيقي

االنبار

اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 484.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1273

181841160054

همام كريم بديوي عبد

احيائي

صالح الدين

ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنين

 648.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1274

181841044018

عامر عبد هللا حمدان صالح

احيائي

صالح الدين

ثانوية السالم للبنين

 639.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1275

101842116020

زينب خالد صالح عبطان

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المأمون للبنات

 624.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1276

171851028087

عمار اسامة احمد حسن

تطبيقي

نينوى

اعدادية الصديق للبنين

 532.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1277

181851002041

عبد الرحمن غازي تركي محمد

تطبيقي

صالح الدين

اعدادية الخطيب للبنين

 646.0جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن/قسم سيطرة المنظومات النفطية

1278

211851012001

احمد حاتم شمس رحم

تطبيقي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 605.0جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن/قسم سيطرة المنظومات النفطية

1279

181851015013

عبد العزيز ياسين عبد هللا محمد

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية الجماهير المختلطة

 589.0جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن/قسم سيطرة المنظومات النفطية

1280

181851015010

سلوان فيصل ضايع محمد

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية الجماهير المختلطة

 646.0جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن/قسم العمليات النفطية

1281

111851016060

عثمان رشيد حسين سلمان

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 633.0جامعة تكريت/كلية هندسة النفط والمعادن/قسم العمليات النفطية

1282

181842186041

فاطمه سعيد محمد محمود

احيائي

صالح الدين

اعدادية ميسلون للبنات

 608.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1283

181842170022

جنان حميد مطر نايف

احيائي

صالح الدين

ثانوية العلم للبنات

 592.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1284

331841070143

محمود بكتل سالم نايف

احيائي

دهوك

ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 565.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1285

191841007072

عبد الرحمن حماد عذاب سميط

احيائي

االنبار

اعدادية الخالدية للبنين

 550.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1286

191842151057

هاجر فنيش رجه عمر

احيائي

االنبار

ثانوية بروانة للبنات

 525.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1287

181842375001

انفال صالح حسين عبود

احيائي

صالح الدين

ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبنات

 524.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1288

171841053013

عبد الكريم راضي خالد خلف

احيائي

نينوى

ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 520.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1289

201842109034

زهره عزيز احمد شهاب

احيائي

كركوك

ثانوية دجلة للبنات

 520.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1290

181842245014

فرقد دهام شبيب دهام حسون

احيائي

صالح الدين

اعدادية البخاري للبنات

 518.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1291

181851015006

حمزة صالح علي صالح

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية الجماهير المختلطة

 508.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1292

211851013052

محمد هاشم محمد عبد

تطبيقي

ديالى

اعدادية كنعان للبنين

 475.0جامعة تكريت/كلية العلوم

صفحة  34من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

1293

181851010001

ابراهيم عبد هللا حسن ناصر

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية ابن كثير للبنين

 468.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1294

201851209022

عبد الرحمن محمد عيسى جاسم

تطبيقي

كركوك

اعدادية المنزلة المختلطة

 454.0جامعة تكريت/كلية العلوم

1295

181842209016

فاتن محمود ابراهيم حمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية دار السالم للبنات

 509.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

1296

181841136021

عبد هللا علي حسين جاسم

احيائي

صالح الدين

ثانوية العلم االهلية للبنين

 508.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

1297

101841026185

عمر يوسف نزال حميد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 494.5جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

1298

181841131027

مجيد حميد مطر نايف

احيائي

صالح الدين

ثانوية القبس للبنين

 515.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

1299

181841035110

محمد طاهر رضا دلف

احيائي

صالح الدين

ثانوية صدى العراق للبنين

 507.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

1300

181841160028

عمر كريم بديوي عبد

احيائي

صالح الدين

ثانوية كنوز المعرفة االهلية للبنين

 490.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

1301

181822242018

رند خالد احمد حمود

ادبي

صالح الدين

اعدادية اسماء للبنات

 621.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1302

181822271003

سجى عدنان غفوري شكور

ادبي

صالح الدين

ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 510.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1303

181822181022

فاطمة يالمان خير هللا علي

ادبي

صالح الدين

اعدادية طوز للبنات

 491.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1304

181821037027

يونس احمد صالح عسكر

ادبي

صالح الدين

اعدادية طوز للبنين

 453.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1305

181821009019

حمدان عدنان جرجيس موسى

ادبي

صالح الدين

ثانوية ابن خلدون للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1306

181821351070

مهدي صالح محمد حمود

ادبي

صالح الدين

ثانوية شهداء الضلوعية المسائية للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1307

181821022019

عبد هللا اسماعيل فياض علي

ادبي

صالح الدين

ثانوية الكفاح للبنين

 405.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1308

181841085040

علي عبد السالم عبد اللطيف صالح

احيائي

صالح الدين

اعدادية الروافد للبنين

 468.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1309

181851085032

مصطفى امجد هاني سعيد

تطبيقي

صالح الدين

اعدادية الروافد للبنين

 418.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

1310

181821022011

رسول اسكندر منديل صالح

ادبي

صالح الدين

ثانوية الكفاح للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

1311

111821015145

موسى عبد هللا كاظم محيبس

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العامل للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

1312

191842370045

ريم غبيش فرحان بردان

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 484.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

1313

201841022029

سفيان صالح ابراهيم صالح

احيائي

كركوك

اعداديه الرواد للبنين

 642.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1314

211841065035

سجاد جاسم محمد عبد هللا

احيائي

ديالى

اعدادية اولى القبلتين للبنين

 642.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1315

211842177020

ساره حاتم هذال عبد

احيائي

ديالى

ثانوية الرواسي للبنات

 625.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1316

211842143033

رنده عبد الستار جبار سردي

احيائي

ديالى

ثانوية الحريه للبنات

 621.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1317

211842140135

صابرين عدنان حكمان عايد

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 610.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1318

181842297006

ضمياء رزاق مشعل محمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية االلباب المختلطة

 590.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1319

231842096017

تبارك سامي عبد هللا عبود

احيائي

بابل

ثانوية التحرير للبنات

 582.1جامعة تكريت/كلية التمريض

1320

221842170021

ختام راشد وشيل محميد

احيائي

ذي قار

اعدادية صدى النجاح للبنات

 581.0جامعة تكريت/كلية التمريض

1321

191841114023

ساري عبد الهادي نواف بكر

احيائي

االنبار

ثانوية المجد االهلية للبنين

 466.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

1322

111841017033

محمد رحيم فرحان جويعد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ابن سينا للبنين

 457.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

1323

211841068012

فهد عامر حسين اسماعيل

احيائي

ديالى

ثانوية الفاروق للبنين

 451.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

1324

181841335017

عمر اسماعيل طه اسماعيل

احيائي

صالح الدين

اعدادية النهضة المسائية للبنين

 444.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

1325

181841311012

حسام حمد علي حسين

احيائي

صالح الدين

ثانوية الصقر المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

1326

101852120058

مريم ابراهيم خليل عبد اللطيف

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية اجنادين للبنات

 424.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

1327

181822181012

زهراء اصغر حميد ابراهيم

ادبي

صالح الدين

اعدادية طوز للبنات

 501.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1328

211821212028

منذر ابراهيم دخيل خميس

ادبي

ديالى

ثانوية المأمون المختلطة

 468.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1329

211821043012

حسين ثامر صالح رميض

ادبي

ديالى

اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 454.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1330

181821129013

عبد هللا طالل عريبي عبد هللا

ادبي

صالح الدين

ثانوية اليرموك للبنين

 453.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  35من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1331

111822065026

رقيه محمد كناوي صالح

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية األمل للبنات

 448.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1332

211821258011

عمر محمود ياسين حمد

ادبي

ديالى

ثانوية البارقة المختلطة

 439.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1333

211822101007

ايناس سعد احمد عبد

ادبي

ديالى

ثانوية عائشة للبنات

 433.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1334

211821023037

عبد هللا يونس عبود جاسم

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 431.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1335

201821035064

محمد حسين محمود عبد هللا

ادبي

كركوك

اعدادية تل علي للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1336

121821029036

محمود خالد شاكر محمود

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الريف للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1337

211821054070

مهند حسين حراز خلف

ادبي

ديالى

اعدادية القرطبي للبنين

 422.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1338

211821023069

مصطفى فالح حسن عبد الرحمن

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 410.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1339

211821043007

اكرم علي محمود عليوي

ادبي

ديالى

اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 407.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1340

181821127030

علي محمد فرحان حسن

ادبي

صالح الدين

اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1341

211821052011

صالح سعد عبد المحسن حسن

ادبي

ديالى

اعدادية االمام الزهري للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1342

211821038089

عبد الهادي اسماعيل محمود حسن

ادبي

ديالى

اعدادية الطلع النضيد للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1343

211821001102

مصطفى عباس كريم داود

ادبي

ديالى

اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1344

101821027017

انمار اركان خضير بدر

ادبي

الكرخ االولى

1345

241821203015

امير خضير جوده غافل

ادبي

الديوانية

اعدادية المتنبي للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

اعدادية التأميم المسائية للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1346

181842342004

دعاء مجيد لطيف عباس

احيائي

صالح الدين

ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنين

 512.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1347

181841019012

حسين حسام حسين جاسم

احيائي

صالح الدين

ثانوية العلم للبنين

 448.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1348

181841141011

بسام عبد الكاظم مزحم عبيد

احيائي

صالح الدين

اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 434.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1349

181841037051

محمد هاشم احمد علي

احيائي

صالح الدين

اعدادية طوز للبنين

 434.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1350

191841351012

سعد كريم نصيف خلف

احيائي

االنبار

ثانوية التحرير المسائية للبنين

 423.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1351

191842158017

ديانا جمعه شاحوذ سميط

احيائي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1352

181842347001

اسمهان سعد علي شهاب

احيائي

صالح الدين

ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 403.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1353

181852248011

نور عبد الخالق عباس احمد

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية المهج للبنات

 469.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1354

211851007031

خليل فرهود عبد هللا حسين

تطبيقي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 428.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1355

211851206001

احمد علي موسى علوان

تطبيقي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 421.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

1356

231821190009

حازم حمزه مطلك بارود

ادبي

بابل

ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

1357

211842293007

تقوى فاروق عبد القادر محمود

احيائي

ديالى

ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 463.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

1358

211842084001

اسيل حسين مصلح أحمد

احيائي

ديالى

ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 447.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

1359

201851022051

محمد عيدان افنش محمد

تطبيقي

كركوك

اعداديه الرواد للبنين

 441.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

1360

201842209029

حنين محمد جاسم حمد

احيائي

كركوك

اعدادية المنزلة المختلطة

 533.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1361

181842162027

زهور صكبان نصيف هندي

احيائي

صالح الدين

اعدادية الزوراء للبنات

 502.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1362

211841004026

حسين اسماعيل علي حسن

احيائي

ديالى

اعدادية المركزية للبنين

 502.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1363

211841270020

حسين عامر اسماعيل داود

احيائي

ديالى

اعدادية بوتان المسائية للبنين

 499.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1364

101842097006

اميمه علي حسين علي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية ام سلمة للبنات

 497.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1365

191841040011

الحمزة احمد حميد عبيد

احيائي

االنبار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 490.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1366

181841053011

بسام علي محمد رشيد

احيائي

صالح الدين

اعدادية الواسطي للبنين

 488.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1367

181842161048

نور حسن علي حساني

احيائي

صالح الدين

ثانوية الدور للبنات

 487.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1368

181842233009

حنين جودت صبري حسن

احيائي

صالح الدين

ثانوية ذي قار للبنات

 482.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  36من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1369

111841156025

خالد عبد اللطيف حاتم هدالن

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 480.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1370

181842278001

أمنة ذياب احمد علي

احيائي

صالح الدين

اعدادية االمام المختلطة

 479.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1371

211842140208

وداد ناصر عداي عيدان

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 477.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1372

211851071002

سجاد عبد أحمد حميد

تطبيقي

ديالى

ثانوية حطين االهلية للبنين

 483.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

1373

131852215001

فاطمة مصطفى زيدان خليفة

تطبيقي

1374

101751035025

عبد هللا عباس عواد عداي

تطبيقي

الكرخ االولى

1375

211851009051

مصطفى احمد طه عطوان

تطبيقي

ديالى

1376

181851081002

احمد جميل خلف حسن

تطبيقي

صالح الدين

1377

211821400025

حسين حاتم حبيب محمد

ادبي

ديالى

1378

181821010035

كامل احمد حسن ناصر

ادبي

صالح الدين

الرصافة االولى مدرسة بغداد االهلية في تركيا اسطنبول

 476.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

اعدادية صاحب البراق للبنين

 457.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

اعدادية جلوالء للبنين

 456.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

ثانوية آشور للبنين

 445.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

الخارجيون

 512.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

ثانوية ابن كثير للبنين

 496.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1379

211821213007

عبد هللا اسماعيل ابراهيم خضير

ادبي

ديالى

ثانوية النهروان المختلطة

 485.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1380

201822168008

تبارك احمد عباس احمد

ادبي

كركوك

ثانوية النصر للنازحات

 474.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1381

191821040022

رسول عبيس ظاهر كسار

ادبي

االنبار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 446.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1382

211822252006

انسام فرحان احمد حسين

ادبي

ديالى

ثانوية جبل النور المختلطة

 442.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1383

211821023016

حسن داخل عباس حميد

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 438.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1384

201821207048

قحطان اسماعيل حمادي حمد

ادبي

كركوك

ثانوية المعتصم المختلطة

 434.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1385

211821037021

علي عثمان محمد حسن

ادبي

ديالى

اعدادية ابن الرومية للبنين

 433.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1386

211821216002

احمد برهان عبود يحيى

ادبي

ديالى

ثانوية البوادي المختلطة

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1387

201821026041

خير هللا عبد احمد محمود

ادبي

كركوك

اعدادية الزاب للبنين

 428.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1388

201821204059

علي سليمان محمد خلف

ادبي

كركوك

ثانوية اشبيلية المختلطة

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1389

211822252011

ريهام فرحان احمد حسين

ادبي

ديالى

ثانوية جبل النور المختلطة

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1390

211821023048

علي هشام لطيف محمود

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1391

211821023003

ابراهيم مجيد اسماعيل ابراهيم

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 422.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1392

211821074024

روكان قيس صالح خلف

ادبي

ديالى

اعدادية بيخال للبنين

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1393

211821077026

حسان فالح عبد المهدي صابر

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1394

171821170050

منيف عويد محمد كليب

ادبي

نينوى

ثانوية بادوش للبنين

 412.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1395

191821101003

أنور أحمد عبود عبد هللا

ادبي

االنبار

ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 412.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1396

181821342040

مروان ابراهيم دخيل حسون

ادبي

صالح الدين

ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1397

181841305012

عمار خليل جرموط شاطي

احيائي

صالح الدين

ثانوية الصحابة المختلطة

 460.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1398

131841242024

ابراهيم احمد محمد مصطفى

احيائي

الرصافة االولى ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا  -انقرة

 451.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1399

201851001024

خلف تحسين عالوي مصطفى

تطبيقي

كركوك

اعدادية كركوك المركزية للبنين

 435.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

1400

181822247036

نور سعد رجب حسن

ادبي

صالح الدين

ثانوية الخنساء للبنات

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1401

211822233001

حوراء فاضل نجم جاسم

ادبي

ديالى

ثانوية رسل الرحمة المختلطة

 440.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1402

111822111033

زينب طالل عبد الرزاق زويد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية ابابيل للبنات

 437.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1403

211822182012

زهراء خليل ابراهيم محمد

ادبي

ديالى

ثانوية الهمم للبنات

 435.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1404

181822253006

سهير مهدي صالح خلف

ادبي

صالح الدين

ثانوية الباهلي للبنات

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1405

181822220002

اريج محي هالل مزعل

ادبي

صالح الدين

ثانوية الجاحظ للبنات

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1406

211822115006

دنيا فاضل عباس دبيس

ادبي

ديالى

ثانوية الحداثة للبنات

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

صفحة  37من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1407

121842020025

زينة خالد جاسم علي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوبة ذو النورين للبنين

 436.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1408

191842246057

سمية حازم محمد أسمير

احيائي

االنبار

اعدادية الياقوت للبنات

 427.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1409

191842197039

هناء عارف ابراهيم فراس

احيائي

االنبار

اعدادية الشيماء للبنات

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1410

211852136017

ريام ثائر عبد كاظم يحيى

تطبيقي

ديالى

اعدادية التحرير للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1411

271752055040

زهراء محمد حميد محمد حسن

تطبيقي

كربالء

اعدادية الثقافة للبنات

 413.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

1412

211852206001

آمال قيس حسين كريم

تطبيقي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
 556.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

الرصافة االولى اعدادية زهو العراق للبنات

1413

131822078050

نبأ قحطان كنعان خضر

ادبي

1414

181822252028

ماريا قحطان محمود مصطفى

ادبي

صالح الدين

1415

201821253019

عبد العزيز جمعة ايوب حمود

ادبي

كركوك

ثانوية الرباط المسائية للبنين

1416

211721214016

عبد هللا عبد الهادي رشيد عبد هللا

ادبي

ديالى

ثانوية تل االسمر المختلطة

 392.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1417

181821022015

سفيان اياد جاسم حماده

ادبي

صالح الدين

ثانوية الكفاح للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1418

181822252027

فاطمة محمد عبد المجيد حمدون

ادبي

صالح الدين

اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1419

201841001125

علي محمد شاكر محمود

احيائي

كركوك

اعدادية كركوك المركزية للبنين

 457.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1420

311841012030

عمر يوسف الياس عمر

احيائي

اربيل

ثانوية اربيل للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1421

231852145015

زينب عبد الخالق شناوه كاظم

تطبيقي

بابل

اعدادية امنة الصدر للبنات

 429.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1422

191841063018

هيثم جاسم عبد هللا جاسم

احيائي

االنبار

اعدادية االيمان للبنين

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1423

201841024025

عبد هللا عيسى سلطان حمد

احيائي

كركوك

ثانوية ام القرى للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1424

181741041032

ضامن احمد مخلف دواس

احيائي

صالح الدين

ثانوية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1425

171841049025

حسين خلف احمد حسين

احيائي

نينوى

ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1426

191851007019

صدام جمال احمد خلف

تطبيقي

االنبار

اعدادية الخالدية للبنين

 428.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1427

181851361027

عمر احمد عباس احمد

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 406.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

1428

211722117021

زينب اسماعيل غني حمود

ادبي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

1429

201841008025

طه عدنان عمر حسن

احيائي

كركوك

ثانوية اتا بكلر للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

1430

241841027118

محمد حسن حسون عباس

احيائي

الديوانية

اعدادية السجاد للبنين

 682.0جامعة القادسية/كلية الطب

1431

241842084018

روى علي جويح كاظم

احيائي

الديوانية

ثانوية المتميزات

 673.3جامعة القادسية/كلية الطب

1432

251841012025

حسين راجي حسين سلطان

احيائي

النجف

اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 672.0جامعة القادسية/كلية الطب

1433

231842090072

حوراء محمد جواد كاظم

احيائي

بابل

اعدادية المدحتية للبنات

 671.0جامعة القادسية/كلية الطب

1434

231842132080

مريم فراس غازي كريم

احيائي

بابل

ثانوية الحلة للمتميزات

 670.9جامعة القادسية/كلية الطب

1435

251842062110

بنين وليد كاظم جري

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 670.0جامعة القادسية/كلية الطب

1436

111842113062

طيبه علي حسين صخي

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المتميزات

 668.4جامعة القادسية/كلية الطب

1437

241842118054

زينب عبد الكاظم حميد عبد

احيائي

الديوانية

اعدادية الطليعة للبنات

 664.0جامعة القادسية/كلية طب االسنان

1438

111842103052

مالك مهند مهدي محمد صالح

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية اغادير للبنات

 658.0جامعة القادسية/كلية طب االسنان

1439

241841010137

يعقوب ظاهر كاظم حمادي

احيائي

الديوانية

اعدادية الحمزة للبنين

 656.0جامعة القادسية/كلية طب االسنان

1440

251842100664

نغم ليث سالم حسين

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 655.0جامعة القادسية/كلية طب االسنان

1441

191841019045

عبد الرحمن احمد عطيه عساف

احيائي

االنبار

اعدادية حديثة للبنين

 654.0جامعة القادسية/كلية طب االسنان

اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 429.0جامعة تكريت/كلية اآلداب
 405.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

1442

241842084032

ساره قاسم جبر فهد

احيائي

الديوانية

ثانوية المتميزات

 653.2جامعة القادسية/كلية الصيدلة

1443

111842102029

فاطمة الزهراء محمد عبد هللا حسن

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية تبوك للبنات

 653.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

1444

241842118043

زهراء عبد الكاظم حميد عبد

احيائي

الديوانية

اعدادية الطليعة للبنات

 650.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

صفحة  38من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

1445

111842105088

نبأ سمير جاسم سبع

1446

191841014011

ايسر راضي بنان نايل

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ الثانية

احيائي

االنبار

المدرسة

المجموع

اعدادية التعاون للبنات

 650.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

اعدادية هيت للبنين

 649.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

1447

241852122023

زينب محمد خضير عبد العباس

تطبيقي

الديوانية

اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 550.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

1448

241852122024

سمر محمد حسين جابر

تطبيقي

الديوانية

اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 534.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1449

241852134036

نور الهدى باسم غنام فرحان

تطبيقي

الديوانية

اعدادية الزهراء للبنات

 522.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

1450

261842086046

زهراء حبيب سعدون كاطع

احيائي

واسط

اعدادية الغدير للبنات

 639.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1451

221851002107

محمد هادي منجل سعيد

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

 559.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1452

231842087225

مريم سعد عباس حمزه

احيائي

بابل

اعدادية الخنساء للبنات

 545.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

1453

241842113010

صفاء احمد جليل ناصر

احيائي

الديوانية

اعدادية أم المؤمنين للبنات

 503.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1454

241841071019

حسين علي كريم عبد هللا

احيائي

الديوانية

اعدادية الغدير للبنين

 493.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1455

241841005171

منتظر كاظم عبدالحسن محمد

احيائي

الديوانية

اعدادية الصدرين للبنين

 480.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1456

261841027038

حسين راضي عبد شرهان

احيائي

واسط

اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنين

 478.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1457

241852082005

رسل فاضل صافي مهدي

تطبيقي

الديوانية

ثانوية المعارف األهلية للبنات

 466.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1458

221851212009

محسن احمد محسن حسون

تطبيقي

ذي قار

اعدادية ابي الخصيب المختلطة

 446.0جامعة القادسية/كلية العلوم

1459

191842188099

طيبه كريم عبد مبارك

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 521.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1460

231842109043

حوراء جاسم عبد السادة لهيمص

احيائي

بابل

اعدادية الزهراء للبنات

 517.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1461

241842104016

تغريد كدر تركي عضوب

احيائي

الديوانية

اعدادية اسماء للبنات

 476.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1462

271842070022

فاطمه عبد الحسين كاظم جاسم

احيائي

كربالء

ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 474.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1463

101842109076

مريم طاهر علوان شالل

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 474.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1464

231852089005

ايه حسين راضي ساهي

تطبيقي

بابل

اعدادية اليقظة للبنات

 469.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1465

331841001014

احمد محمد ابراهيم عبد الرحمن

احيائي

دهوك

اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 602.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

1466

241842124038

ثريا عدنان طالب جاسم

احيائي

الديوانية

اعدادية الدغارة للبنات

 570.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

1467

101842092003

دانيه كريم منهل مانع

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الكفاح العربي للبنات

 564.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

1468

241852110018

زهراء كاظم طالل غاوي

تطبيقي

الديوانية

ثانوية بلقيس للبنات

 482.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

1469

241821009036

قاسم كورز صباح كشيش

ادبي

الديوانية

اعدادية سومر للبنين

 535.0جامعة القادسية/كلية القانون

1470

241822096008

هدى حسن كريم كرمول

ادبي

الديوانية

اعدادية صنعاء للبنات

 531.0جامعة القادسية/كلية القانون

1471

241822103009

دعاء حسين صالح حسين

ادبي

الديوانية

اعدادية الديوانية للبنات

 456.0جامعة القادسية/كلية القانون

1472

211841001063

يوسف احمد محمود عزاوي

احيائي

ديالى

اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 642.0جامعة القادسية/كلية التمريض

1473

241842081007

الق جواد نعمه كاظم

احيائي

الديوانية

ثانوية الثقة االهلية للبنات

 462.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

1474

211841003064

عبد هللا احمد طه حمد

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 455.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

1475

211841005030

حسين هاشم محمد احمد

احيائي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 554.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

1476

241752139018

شهالء عامر عجه دواس

تطبيقي

الديوانية

اعدادية الفاضالت للبنات

 398.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

1477

221821376093

علي مراد عليوي ناصر

ادبي

ذي قار

اعدادية المثابرون للبنين

 492.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1478

241822122003

االء عبد الرضا كاطع عبود

ادبي

الديوانية

اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 465.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1479

241822118010

رحاب فوزي عبد الساده محمد

ادبي

الديوانية

اعدادية الطليعة للبنات

 449.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1480

221821046017

علي حميد عذيب جاسم

ادبي

ذي قار

اعدادية الفهود للبنين

 438.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1481

241822103007

حوراء حامد حمزه محل

ادبي

الديوانية

اعدادية الديوانية للبنات

 414.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1482

211821089040

كرار حيدر عباس علي

ادبي

ديالى

ثانوية القدر للبنين

 412.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  39من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

1483

241842220069

حنين كامل كريم محمد

1484

291852071008

بنين عبد الحسين هالل عزيز

الفرع

المحافظة

احيائي

الديوانية

تطبيقي

المثنى

المدرسة

المجموع

ثانوية الديوانية المسائية للبنات

 418.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية النجاة للبنات

 440.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1485

241851036102

مسلم عقيل علي ابراهيم

تطبيقي

الديوانية

اعدادية الزيتون للبنين

 436.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

1486

241822080001

استبرق عالوي حايف خيدور

ادبي

الديوانية

اعدادية خديجة للبنات

 622.0جامعة القادسية/كلية التربية

1487

241821011018

صادق عداي عبيد غاوي

ادبي

الديوانية

اعدادية عفك للبنين

 488.0جامعة القادسية/كلية التربية

1488

241822115015

بيادر عليوي فليح سلطان

ادبي

الديوانية

اعدادية الهدى للبنات

 448.0جامعة القادسية/كلية التربية

1489

241821207009

اكرم صباح هاشم مكطوف

ادبي

الديوانية

اعدادية البشير المسائية للبنين

 421.0جامعة القادسية/كلية التربية

1490

241842080023

بسعاد حبيب عبدهللا جالب

احيائي

الديوانية

اعدادية خديجة للبنات

 567.0جامعة القادسية/كلية التربية

1491

231842187012

منار كاظم عبد هللا رحمن

احيائي

بابل

ثانوية الحسينية المختلطة

 527.0جامعة القادسية/كلية التربية

1492

231842077080

عال حسين عجيل سعود

احيائي

بابل

اعدادية الغساسنة للبنات

 523.0جامعة القادسية/كلية التربية

1493

241842101028

زهراء فهران حلواص فضاله

احيائي

الديوانية

ثانوية التحرير للبنات

 521.0جامعة القادسية/كلية التربية

1494

241841027110

كاظم جبار عطيه كاظم

احيائي

الديوانية

اعدادية السجاد للبنين

 502.0جامعة القادسية/كلية التربية

1495

241842220421

هاجر فاخر علي نور

احيائي

الديوانية

ثانوية الديوانية المسائية للبنات

 495.0جامعة القادسية/كلية التربية

1496

241842220016

اسراء ميثم جاسم حسين

احيائي

الديوانية

ثانوية الديوانية المسائية للبنات

 493.0جامعة القادسية/كلية التربية

1497

241842220358

أبتسام مايع عراك مجبل

احيائي

الديوانية

ثانوية الديوانية المسائية للبنات

 492.0جامعة القادسية/كلية التربية

1498

231842115001

ارينا خضير جواد برير

احيائي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 489.0جامعة القادسية/كلية التربية

1499

241852149015

فاطمه علوان حبيب عباس

تطبيقي

الديوانية

اعدادية االنوار االهلية للبنات

 637.0جامعة القادسية/كلية التربية

1500

241852114008

ايناس عبيس عبد الكاظم حسين

تطبيقي

الديوانية

اعدادية الخنساء للبنات

 618.0جامعة القادسية/كلية التربية

1501

241852102026

ريام جبر جهاد سلطان

تطبيقي

الديوانية

اعدادية السنية للبنات

 570.0جامعة القادسية/كلية التربية

1502

241852146008

رسل عالوي موسى حمود

تطبيقي

الديوانية

ثانوية الصديقة للبنات

 551.0جامعة القادسية/كلية التربية

1503

221851006041

عبد هللا سعد ثامر فاضل

تطبيقي

ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

 521.0جامعة القادسية/كلية التربية

1504

111822102002

اشواق خالد سرحان احمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية تبوك للبنات

 387.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

1505

291821017066

حسين خيون بهاض خضر

ادبي

المثنى

االعدادية المهدوية للبنين

 435.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

1506

241821013026

عبد هللا ادريس متعب حمزة

ادبي

الديوانية

اعدادية فلسطين للبنين

 414.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

ادبي

الديوانية

اعدادية السنية للبنات

 403.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

1507

241822102045

شهالء رعد خضير برشاوي

1508

151841010005

احمد غالب اوشيل جبر

احيائي

1509

121822093025

طيبه محمد احمد محمد

ادبي

الكرخ الثالثة

1510

241821008011

ايوب راضي حسن حمزه

 461.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

الرصافة الثالثة اعدادية قباء للبنين
ثانوية الخلود للبنات

 385.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

ادبي

الديوانية

اعدادية الدغارة للبنين

 381.0جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

1511

191842198002

ابرار عدنان عبد المجيد عبد الحميد

احيائي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

 675.0جامعة االنبار/كلية الطب

1512

111841025004

احمد عزيز محمد منصور

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 673.0جامعة االنبار/كلية الطب

ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 673.0جامعة االنبار/كلية الطب

اعدادية البطولة للبنات

 672.0جامعة االنبار/كلية الطب
 670.0جامعة االنبار/كلية الطب

1513

191842217089

طيبه سمير حسين فارس

احيائي

االنبار

1514

101842110014

تبارك علي محمود عواد

احيائي

الكرخ االولى

1515

211841010022

حسين علي سويدان عليوي

احيائي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

1516

191842217076

سمارا جمال داود سليمان

احيائي

االنبار

ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 670.0جامعة االنبار/كلية الطب

1517

191842243075

نبأ مصدق رزيك ملغي

احيائي

االنبار

ثانوية الشفق للبنات

 668.0جامعة االنبار/كلية طب االسنان

1518

111842080102

مريم رشيد حميد شالل

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 663.0جامعة االنبار/كلية طب االسنان

1519

191842202016

حنين ياسين سليمان حمادي

احيائي

االنبار

ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 661.0جامعة االنبار/كلية طب االسنان

1520

191841060021

عثمان حمدان حامد محمد

احيائي

االنبار

اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 659.0جامعة االنبار/كلية طب االسنان

صفحة  40من 88
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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1521

191842153038

زينب علي كامل حسين

احيائي

االنبار

ثانوية االنبار للبنات

 668.0جامعة االنبار/كلية الصيدلة

1522

191842153087

نور غازي خليفه حردان

احيائي

االنبار

ثانوية االنبار للبنات

 658.0جامعة االنبار/كلية الصيدلة

1523

311842080053

ميمونه ابو بكر عبد العزيز محمود

احيائي

اربيل

ثانوية العلم النافع المسائية للبنات

 656.0جامعة االنبار/كلية الصيدلة

1524

191841015039

عبد القادر عبد العظيم دحام حسين

احيائي

االنبار

اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 655.0جامعة االنبار/كلية الصيدلة

1525

111842109021

تبارك احمد عالوي حمد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية البصرة للبنات

 655.0جامعة االنبار/كلية الصيدلة

1526

191852202008

رغد حميد حسن محمود

تطبيقي

االنبار

ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 669.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

1527

191851060001

احمد فرحان فليح حسن

تطبيقي

االنبار

اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 534.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

1528

101852113022

فاطمه سعد محمد رشيد

تطبيقي

الكرخ االولى

اعداية المعراج للبنات

 506.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

1529

191851104001

أبي احسان الطيف احمد

تطبيقي

االنبار

اعدادية ابن النفيس للبنين

 498.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

1530

191742173025

ريام وليد خالد طالب

احيائي

االنبار

اعدادية الكوثر للبنات

 598.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1531

191842243023

خلود ياسين حمد ذياب

احيائي

االنبار

ثانوية الشفق للبنات

 576.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1532

251842170227

غدير علي موسى دنانه

احيائي

النجف

اعدادية البتول المسائية للبنات

 520.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1533

191851002002

احمد ابراهيم محمد خلف

تطبيقي

االنبار

اعدادية فلسطين للبنين

 552.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1534

191841011177

محمد عبد اللطيف محمد فرحان

احيائي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 653.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

1535

191842198064

موج رحيم عمر ربيع

احيائي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

 648.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1536

191842183047

نور سليمان حماد عبد

احيائي

االنبار

ثانوية االندلس للبنات

 642.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1537

191841007034

انس حميد فيصل محمد

احيائي

االنبار

اعدادية الخالدية للبنين

 620.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1538

191842158034

سارة محمود عبد سلمان

احيائي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 597.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1539

191842193004

ايات حقي اسماعيل دايح

احيائي

االنبار

اعدادية الحريري للبنات

 589.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1540

191842234007

رانيا عدنان هالل جاسم

احيائي

االنبار

ثانوية الرافدين للبنات

 587.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1541

101841205047

سيف ثامر محمد سليمان

احيائي

الكرخ االولى

إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 587.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1542

191841110010

طه محمد طه حمادي

احيائي

االنبار

ثانوية الخالد االهلية للبنين

 584.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1543

191841003028

سيف الدين عماد حمود عثمان

احيائي

االنبار

اعدادية الرميلة للبنين

 583.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1544

191842217127

هدى دهام مسعف جياد

احيائي

االنبار

ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 580.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1545

191852154006

جيهان جمعه جاسم حمادي

تطبيقي

االنبار

ثانوية االزدهار للبنات

 509.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1546

191851020020

بهاء جمعه نوري جواد

تطبيقي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنين

 470.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1547

191852158007

رسل خميس محمد خليفه

تطبيقي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 459.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1548

101852113005

اصيل فائز سليمان ضاري

تطبيقي

الكرخ االولى

اعداية المعراج للبنات

 451.0جامعة االنبار/كلية العلوم

1549

191842153042

سبأ وجيه ضرار حنيفش

احيائي

االنبار

ثانوية االنبار للبنات

 507.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

1550

191842198067

نبراس صباح ابراهيم نصيف

احيائي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

 472.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

1551

191842158041

سرور مهدي موسى كسار

احيائي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 452.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

1552

111742115009

مريم شهاب احمد حسين

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية وهران للبنات

 449.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

1553

191842370069

صفا ربيع حمد خلف

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 553.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1554

191841002070

محمد نعيم غايب بردان

احيائي

االنبار

اعدادية فلسطين للبنين

 519.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1555

191842243017

تيسير نوري شكر محمود

احيائي

االنبار

ثانوية الشفق للبنات

 502.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1556

191842159041

زينب عمر عبد جديع

احيائي

االنبار

ثانوية االمام العادل للبنات

 496.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1557

191841003032

عبد الرحمن حمد شبيب حمادي

احيائي

االنبار

اعدادية الرميلة للبنين

 488.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1558

191822188046

كرم شعبان محمد سمير

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 604.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

صفحة  41من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني
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قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة
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المجموع

1559

191821020039

وليد عذال مجيد مناع

ادبي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنين

 555.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

1560

191821011017

زيد نوفل أمين خلف

ادبي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 542.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

القبول

1561

191821004029

عثمان منذر شاكر محمود

ادبي

االنبار

اعدادية الزيتون للبنين

 510.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

1562

111821021023

اسحاق جبر سعد حمد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 574.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1563

101721014037

عبد المهيمن غايب عبد عيد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية القدس للبنين

 438.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1564

101821041049

معتصم حسن رداد حسين

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الرضوانية للبنين

 418.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1565

111822061038

ليلى عماد رحيم محمد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الزيتونة للبنات

 407.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1566

101821032043

مصطفى مدحت حميد مسعود

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الفجر الجديد للبنين

 396.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1567

191842162050

فاطمة طارق حسين دويج

احيائي

االنبار

اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 409.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

1568

191852370017

سماء خميس محمد خليفه

تطبيقي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 405.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

1569

191822198006

اماني كريم حميد خنيفر

ادبي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

 607.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1570

191821345012

علي احمد رزيج حمادي

ادبي

االنبار

اعدادية بغداد المسائية

 491.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1571

191822369063

تغريد عباس خليفة احمد

ادبي

االنبار

ثانوية المآذن المسائية للبنات

 484.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1572

191821043080

وليد جبير محمود مخلف

ادبي

االنبار

اعدادية غرناطة للبنين

 475.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1573

191822155006

رسل سرحان عواد ذياب

ادبي

االنبار

ثانوية الزوراء للبنات

 467.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1574

191821040029

ضمد سعدون أحميد جاسم

ادبي

االنبار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 467.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1575

191842139007

اسماء عبدالستار عباس عذافه

احيائي

االنبار

ثانوية الخنساء االهلية للبنات

 457.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1576

191842157045

شهد علي عبيد جعفر

احيائي

االنبار

ثانوية المعالي للبنات

 451.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1577

121852102054

نوره بشار قيس عطا

تطبيقي

الكرخ الثالثة

أعدادية الفاطميات للبنات

 441.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

1578

191822371026

مروه خالد مالك مطر

ادبي

االنبار

ثانوية القائم المسائية للبنات

 458.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

1579

191822178015

حنان ردان عويد جدوع

ادبي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنات

 424.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

1580

191821287037

مصطفى عدنان عطر فتحي

ادبي

االنبار

اعدادية الرمانة المختلطة

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

1581

191842157010

اميره محمود معيوف عبد

احيائي

االنبار

ثانوية المعالي للبنات

 549.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1582

191842217113

نبأ محمد نواف محمد

احيائي

االنبار

ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 510.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1583

191842370030

ديار حميد رشيد علي

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 509.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1584

191842234032

نور هيثم يوسف حمد

احيائي

االنبار

ثانوية الرافدين للبنات

 499.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1585

191842226055

سوالف احمد عبد هللا جاسم

احيائي

االنبار

ثانوية االنفال للبنات

 493.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1586

191842217063

زينه عيد مخلف مذود

احيائي

االنبار

ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 488.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1587

191842160018

حنين ستار سامي خلف

احيائي

االنبار

ثانوية الرجاء للبنات

 488.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1588

191851058008

حيدر رياض خشان مخلف

تطبيقي

االنبار

اعدادية السالم للبنين

 484.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1589

191851029005

بركات ضياء جاسم حمادي

تطبيقي

االنبار

اعدادية العرفان للبنين

 454.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1590

191851003013

سدير عماد حمود عثمان

تطبيقي

االنبار

اعدادية الرميلة للبنين

 447.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

1591

191822241004

آية جبير عبد كرحوت

ادبي

االنبار

ثانوية الوفاء للبنات

 609.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1592

191821292008

احمد عباس علي حمد

ادبي

االنبار

ثانوية أضواء الفرات المختلطة

 496.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1593

191822188023

ريام يونس احمد ثامر

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 494.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1594

191821109035

ايهاب خميس حمد علي

ادبي

االنبار

اعدادية سومر االدبية للبنين

 462.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1595

191821053009

حذيفه عبد الحميد صالح اسماعيل

ادبي

االنبار

اعدادية الشموخ للبنين

 454.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1596

321822020016

ساره خميس احمد حسن

ادبي

السليمانية

ثانوية كرميان للبنات

 448.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  42من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1597

101821055027

عبد هللا ياسين خضر فضيل

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية بالل للبنين

 444.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1598

191821043014

امجد حميد حسين علوان

ادبي

االنبار

اعدادية غرناطة للبنين

 442.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1599

101821009061

مازن عايش ابراهيم حسن

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الرافدين للبنين

 442.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1600

211821023058

محمد حامد عبد خلف

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 441.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1601

191821037012

سيف حسام الدين جمعه عطيه

ادبي

االنبار

اعدادية الفجر للبنين

 433.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1602

191841050008

دحام رشيد خلف علي

احيائي

االنبار

ثانوية الرشاد للبنين

 479.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

1603

191822241022

زينب جبار عبد صالح

ادبي

االنبار

ثانوية الوفاء للبنات

 511.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1604

191822188049

مريم حمد كريمان عوده

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 478.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1605

191822370051

ريا رياض عبد الواحد علي

ادبي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 461.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1606

191822188015

حنين قيس داود فياض

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 432.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1607

191822158008

تماره جمعه محمد جاسم

ادبي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 429.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1608

191822194011

رحاب سليم اسماعيل ثامر

ادبي

االنبار

اعدادية الوثبة للبنات

 423.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1609

101722157009

هدى عادل حربي سرحان

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية المجد المختلطة

 421.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1610

191822370139

مريم شكر حجاب فيحان

ادبي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1611

191822158013

رحاب جمعه محمد جاسم

ادبي

االنبار

ثانوية قريش للبنات

 410.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1612

191822221011

سميه عباس صباح عبيد

ادبي

االنبار

ثانوية التسامح للبنات

 403.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1613

191822159009

سماح مهدي صالح فايز

ادبي

االنبار

ثانوية االمام العادل للبنات

 400.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1614

191842180011

شيماء ماجد ذياب خلف

احيائي

االنبار

ثانوية قبة الصخرة للبنات

 540.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1615

191842163046

صفا خضير عباس مصلح

احيائي

االنبار

اعدادية ماريا القبطية للبنات

 531.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1616

191842226060

شيماء جمال مجبل علي

احيائي

االنبار

ثانوية االنفال للبنات

 529.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1617

191842163099

ورود جاسم عبد فريج

احيائي

االنبار

اعدادية ماريا القبطية للبنات

 529.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1618

191842226054

سهام احمد سرحان حسن

احيائي

االنبار

ثانوية االنفال للبنات

 481.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1619

191842198075

هدى عدنان جميل محمد

احيائي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

 441.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1620

191852204005

جنان علي يوسف حمود

تطبيقي

االنبار

اعدادية حليمة السعدية للبنات

 483.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1621

191852154007

داليا هندي ساجر حمدان

تطبيقي

االنبار

ثانوية االزدهار للبنات

 431.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

1622

191821032063

كاطع فرحان عودة فرحان

ادبي

االنبار

اعدادية زنكورة للبنين

 435.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

1623

321822066019

استبرق عبد الرحمن صالح محمد

ادبي

السليمانية

ثانوية الزهراء المسائية للبنات

 433.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

1624

191821058017

زكريا علي عبد نايل

ادبي

االنبار

اعدادية السالم للبنين

 429.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

1625

191821026006

احمد خلف محمد نايل

ادبي

االنبار

اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 412.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

1626

191841071074

مصطفى حسين عيفان حمد

احيائي

االنبار

اعدادية الخوارزمي للبنين

 442.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

1627

101821041056

ياس منير ابراهيم خليل

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الرضوانية للبنين

 400.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

1628

191842178030

سجى ياسر حردان رشيد

احيائي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنات

 433.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

1629

111851025016

صهيب قاسم عبد حمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 432.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

1630

101841020048

حيدر احمد عبد حسن

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

 689.0الجامعة العراقية/كلية الطب

1631

131842070063

رانيا باسم محمود عتيوي

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات
الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

 685.6الجامعة العراقية/كلية الطب
 685.4الجامعة العراقية/كلية الطب

1632

141842094020

امينه غانم فرحان عبد

احيائي

1633

231841020054

حسن عباس محمد علي مهدي

احيائي

بابل

اعدادية الحلة للبنين

 685.0الجامعة العراقية/كلية الطب

1634

211841088028

سيف استبرق كريم وهيب

احيائي

ديالى

اعدادية صادق شريف للبنين

 685.0الجامعة العراقية/كلية الطب

صفحة  43من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة
الديوانية

المدرسة

1635

241842106026

جنات حازم عباس ابراهيم

احيائي

1636

141842066009

تقى نجم عبود كاطع

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 670.0الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

1637

141842112046

عال اياد سلمان جاسم

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية القديس توما األهلية للبنات

 670.0الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

1638

151842080047

زهراء جبار ناصر كنيهر

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية سمية المسائية للبنات

 669.0الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

1639

101852119019

فيان سعدي علوش رضا

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية ميسلون للبنات

المجموع
 671.0الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

 530.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

اعدادية الفاروق للبنات

1640

151851005045

حيدر نجم عبد الحسن زرزور

تطبيقي

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 522.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

1641

141851018139

يوسف محمد لفته ساجت

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

 519.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

1642

101852120055

لينا احمد محمد مخلف

تطبيقي

اعدادية اجنادين للبنات

 514.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

1643

131842070114

ساره عصام فؤاد احمد

احيائي

الكرخ االولى

القبول

 613.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

1644

101841002058

عبد هللا مهيب فازع محمد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزين-الخضراء

 611.1الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1645

111851016033

زين العابدين عامر احمد صالح

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 583.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1646

111842114008

ايالف حسين علي مرزه

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المنهل للبنات

 607.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

1647

131842104032

زينب موفق قادر علي

احيائي

الرصافة االولى ثانوية حنين النموذجية للبنات

 601.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

1648

131852092004

بتول فالح حسن محمد

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية البسالة للبنات

 572.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

1649

141821061037

حسين سالم علي خليل

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية شفق النور للبنين

 585.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

1650

141822151008

زينب عدنان عبد الرحمن محمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية التفاؤل المختلطة

 585.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

1651

111822108085

مالك زهير حكمت عبد

ادبي

1652

141822401041

حوراء عالء عبد الحسين عويد

ادبي

الكرخ الثانية

 578.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

ثانوية زبيدة للبنات

 577.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الرصافة الثانية الخارجيات

1653

111822118013

فرح صباح حسين علوان

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية نور العلم للبنات

 575.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

1654

101821016049

محمد عبد الباسط احمد حسن

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 498.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1655

191822259011

لبنى جبار رعد جاسم

ادبي

االنبار

ثانوية المعراج للبنات للنازحات

 489.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1656

111822102014

حوراء ضياء عبود مهدي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية تبوك للبنات

 488.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

1657

151821007132

علي محمد جاسم سلمان

ادبي

1658

101821018017

عبد هللا خميس سليمان رجه

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االمين للبنين

1659

111822098006

الرا حميد عواد كمر

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الطاهره للبنات

1660

131822079065

نور لؤي خليل جميل

ادبي

1661

111822098010

نور ناصر حسين سلمان

ادبي

 487.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية
 480.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية
 515.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الرصافة االولى ثانوية شمس الحرية للبنات
الكرخ الثانية

 515.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد
 513.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية الطاهره للبنات

1662

141822079100

مريم عبد هللا نجم عبد هللا

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 512.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1663

151821005014

حسين حبيب عبد النبي ديوان

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 510.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1664

111822070091

هديل حسام شمس حسين

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 510.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1665

101822079023

مريم وليد محمد عبد الكريم

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية حطين للبنات

 509.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1666

191842259012

هدى اياد شاهين عبد هللا

احيائي

االنبار

ثانوية المعراج للبنات للنازحات

 489.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1667

121841031130

كرار رضا غازي منديل

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية العقاد للبنين

 478.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1668

151841007020

باقر رحيم عبد الحسن قاسم

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

 476.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1669

141851004031

محمد فرج عربي غافل

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية النورين للبنين

 465.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

1670

121821032097

كرار علي ناجي تالي

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 495.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1671

101821055036

قتيبة شحاذة عواد مشكور

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية بالل للبنين

 487.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1672

111821181008

احمد طالب احمد حمادي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الزكاة االدبية للبنين

 475.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

صفحة  44من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

1673

111821032037

علي حميد جبر عكظ

1674

211821006028

مهدي اسماعيل صادق مهدي

1675

121842120002

بان محمود علي يوسف

1676

211842209005

رقيه كامل احمد غضيب

الفرع

المحافظة

ادبي

الكرخ الثانية

ادبي

ديالى

احيائي

الكرخ الثالثة

احيائي

ديالى

المدرسة

المجموع

اعدادية الحكيم للبنين

 474.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

ثانوية الحسن بن علي للبنين

 474.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

ثانوية التجدد للبنات

 520.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

ثانوية السهول المختلطة

 507.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1677

101842108016

رقيه حامد احمد ناصر

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الحضارة للبنات

 500.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1678

231842095012

بدور خضير صاحب حسن

احيائي

بابل

ثانوية المسعودي للبنات

 485.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1679

231841255030

حسين ناهض خليبص عبادي

احيائي

بابل

ثانوية الرواد المسائية للبنين

 485.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1680

221851045021

حيدر اسود مدلول عكله

تطبيقي

ذي قار

ثانوية الجبايش للبنين

 473.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1681

111852151013

ميس عزيز دلف عبيد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية االبتكار المختلطة

 469.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

1682

131822081001

تبارك حسين عبد العالي كسار

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعي

 515.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1683

141822122001

أسماء صالح حطحوط شارع

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 484.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1684

141822067019

بروج صباح كريم سعيد

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1685

211822206016

ندى حسن هجول عبد االمير

ادبي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 475.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1686

141822075041

براء علي كاظم حسن

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية صفية للبنات

 473.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1687

111822133009

اكرام حسين نجم عبد هللا

ادبي

ثانوية المعرفة للبنات

 472.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الكرخ الثانية

1688

131822075026

مريم عمران محمد خلف

ادبي

الرصافة االولى ثانوية االستقالل للبنات

 472.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1689

141822102008

ايمان مجيد فليح حسن

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية المهج للبنات

 472.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1690

111822095068

سراب وادي حسن هادي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 472.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1691

101822108025

زينه خميس ندى عبد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الحضارة للبنات

 468.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1692

141822143011

جوهره سعد جريان فيحان

ادبي

1693

211822156009

زهراء حسن احمد كاظم

ادبي

ديالى

1694

111822401061

طيبه محمد علوان عبد

ادبي

الكرخ الثانية

1695

131822104033

ضحى فوزي موحي جعفر

ادبي

1696

141842076069

فاطمه خليل ابراهيم خليل

احيائي

الرصافة الثانية االعدادية المركزية للبنات

 468.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

اعدادية فدك للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الخارجيات

 463.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الرصافة االولى ثانوية حنين النموذجية للبنات

 461.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 498.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

1697

211822133049

لمى وسام عزيز عباس

ادبي

ديالى

1698

111822084103

ميالد سامي هادي سحاب

ادبي

الكرخ الثانية

1699

211821038074

عبد الحميد شالل عبد الخالق هذال

ادبي

ديالى

1700

111822071076

شيماء نعمان راشد طارش

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 441.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

اعدادية حماة للبنات

 431.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

اعدادية الطلع النضيد للبنين

 499.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

اعدادية التقى للبنات

 487.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1701

141821061072

صادق فرج كاظم فليح

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية شفق النور للبنين

 464.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1702

141822122020

شهد عبد المنعم اسماعيل حسين

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 459.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1703

111822088022

شيماء فالح حسن مشعان

ادبي

الكرخ الثانية

 458.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

ثانوية الزهراء للبنات

1704

131821015022

زكريا يحيى محمود ارميض

ادبي

الرصافة االولى إعدادية الفراهيدي للبنين

 452.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1705

131822099027

زهراء محمد حسون جاسم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الفوز للبنات

 452.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1706

111822111031

زهراء محمد جوده زويد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية ابابيل للبنات

 451.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1707

191822246002

براء ابراهيم حمادي سالم

ادبي

االنبار

اعدادية الياقوت للبنات

 450.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1708

101821013001

ابراهيم لطيف خلف عواد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 450.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1709

151822045022

حريه علي عبد هللا باكي

ادبي

1710

101822095024

مريم كنعان يونس حميد

ادبي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات
الكرخ االولى

القبول

 450.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب
 448.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

ثانوية دجلة للبنات

صفحة  45من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

1711

211821262015

علي هاشم حسين عبد

ادبي

ديالى

ثانوية الهداية المختلطة

 447.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1712

111821052009

أمجد شاكر كريم ليلو

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 447.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الكرخ الثالثة

اعدادية االمام الرضا للبنين

 447.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1713

121821003053

عبد محمد عبد عبد هللا

ادبي

1714

131822081003

حنين مسلم زبون حسن

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعي

 446.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1715

131821045108

مقتدى تركي مطشر كريم

ادبي

الرصافة االولى اعدادية شط العرب للبنين

 446.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

1716

211822110019

رانيا احمد حسين عليوي

ادبي

ديالى

1717

111822063032

هند قحطان محمد عراك

ادبي

الكرخ الثانية

1718

141842133047

فاطمه عوده مريوش مناتي

احيائي

1719

191851013035

ياسين وليد علوان عبد الحليم

تطبيقي

االنبار

1720

121822123014

زهراء صالح ثجيل صالح

ادبي

الكرخ الثالثة

1721

151822044106

نورا محمد جاسم سلمان

ادبي

اعدادية القدس للبنات

 446.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

ثانوية زرقاء اليمامة للبنات

 446.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب
 504.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الرصافة الثانية اعدادية الناصرة للبنات
اعدادية الفارس العربي للبنين

 462.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

ثانوية باب العلم للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

الرصافة الثالثة اعدادية الرميلة للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

1722

111821210069

عمار قاسم احمد جاسم

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 440.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1723

111822099057

نوران رعد خميس مهدي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية هالة بنت خويلد للبنات

 437.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 430.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

أعدادية الفاطميات للبنات

 429.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 429.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1724

221821307058

علي ثامر مطير مطرود

ادبي

ذي قار

1725

121822102030

رؤى حافظ فنر ربيع

ادبي

الكرخ الثالثة

1726

211822133024

زبيدة رشيد حسن صفر

ادبي

ديالى

1727

131821004074

نسيم لطيف احمد جاسم

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 429.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1728

111822105072

هدى عبد الستار شلش صبر

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التعاون للبنات

 427.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1729

111821164007

علي هادي عبيد هالل

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية مصطفى جواد المختلطة

 427.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1730

111822071099

الرا نبيل خليل ناصر

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 425.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1731

211822133003

ام البنين منعم مهدي حسين

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 424.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1732

101821052018

علي عباس فاضل عباس

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية عمار بن ياسر للبنين

 424.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1733

211822217005

زينب نجم عبد قنبر

ادبي

ديالى

ثانوية المهتدي باهلل المختلطة

 424.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1734

111822095070

سرى محمد عدنان خضير

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 422.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

ديالى

ثانوية الحسن بن علي للبنين

 422.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1735

211821006027

منتظر زهير حسين علوان

ادبي

1736

141822093082

نور الهدى توفيق سالم خرنوب

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية النزاهة للبنات

 422.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1737

131821033001

أحمد حازم صالح عبد

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الفسطاط للبنين

 421.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1738

141822122019

سهام خالد عبد غزيوي

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 421.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1739

111822069027

مريم عدنان عبد حسين

ادبي

1740

141721024020

احمد كاظم جودة شبيب

ادبي

الكرخ الثانية

 421.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

اعدادية رقية للبنات

 421.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الرصافة الثانية إعدادية بشار بن برد للبنين

1741

211822181023

علياء جمعه خلف علي

ادبي

ديالى

ثانوية الصديقة للبنات

 420.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1742

211821226007

بسام كاظم ناصر حسين

ادبي

ديالى

اعدادية المتنبي المختلطة

 420.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1743

121822104034

هديل كاظم الفي هليل

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية االنوار للبنات

 418.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1744

221822323015

رؤى عقيل شريف محمد

ادبي

ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

 418.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1745

231842271087

حوراء غانم مردان محمد

احيائي

بابل

اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 461.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1746

131742097027

زهراء محمد قاسم سوزه

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الزهراء للبنات

 447.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1747

141852067033

نور قائد طالب عبود

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 428.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

1748

211821077021

اوس طالل حامد احمد

ادبي

ديالى

 477.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

اعدادية الرواد للبنين
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1749

111821059108

ياسر عامر زيدان خلف

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية االهداف االدبية للبنين

 475.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1750

101821018007

امير عبد الرحمن لطيف مدحي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االمين للبنين

 475.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1751

271822088023

حوراء هيبت الدين مسلم ساعد

ادبي

كربالء

اعدادية عكاظ للبنات

 471.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1752

121822089018

تماره احمد لطفي عباس

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية جرير للبنات

 462.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1753

121821018038

عمار علي حميد جاسم

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 459.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1754

101821013012

احمد مؤتمن توفيق علي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 459.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1755

101822101056

نور الهدى عارف داود محمد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 458.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1756

211821078031

محمد احمد محمود خلف

ادبي

ديالى

ثانوية االحواز للبنين

 457.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1757

131821023071

مرتضى رشيد مجيد علي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الشماسية للبنين

 456.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1758

111821029126

هيثم احمد فرحان عناد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الشاكرين للبنين

 455.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1759

101842115039

حنين تاج الدين جعفر حبيب

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 519.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

1760

231842087271

هدى طاهر منعم حسوني

احيائي

بابل

اعدادية الخنساء للبنات

 695.0جامعة بابل/كلية الطب

1761

231842088316

نور الهدى حسين علي حميدي

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

 686.0جامعة بابل/كلية الطب

1762

231842088074

خديجه يحيى حسن جاسم

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

 684.0جامعة بابل/كلية الطب

1763

231841173051

سالم حاتم وهاب شنان

احيائي

بابل

اعدادية الفجر المختلطة

 683.0جامعة بابل/كلية الطب

1764

211841003098

كرار جعفر صادق محمد

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 683.0جامعة بابل/كلية الطب

1765

231842271070

جوالن جبار حسين معيلف

احيائي

بابل

اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 681.0جامعة بابل/كلية الطب

1766

121842094208

هدايه هادي محمد كاظم

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الفوز للبنات

 679.0جامعة بابل/كلية الطب

1767

231842123044

سرى حميد سامي فرهود

احيائي

بابل

اعدادية سكينة بنت الحسين للبنات

 678.0جامعة بابل/كلية الطب

1768

231841280005

ايهم محمد يحيى محمد

احيائي

بابل

ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنين

 678.0جامعة بابل/كلية الطب

1769

141842066015

حوراء جليل مفتن وجر

احيائي

1770

181842176064

زينه طالل حسن مسربت

احيائي

صالح الدين

الرصافة الثانية اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 677.0جامعة بابل/كلية طب حمورابي

اعدادية بلد للبنات

 677.0جامعة بابل/كلية طب حمورابي

1771

211842117004

زهراء علي عبد فليح

احيائي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 677.0جامعة بابل/كلية طب حمورابي

1772

231842079028

صبا عيسى جبر كاظم

احيائي

بابل

ثانوية الوركاء للبنات

 676.0جامعة بابل/كلية طب حمورابي

1773

111841010033

عبد المهيمن بحر محي عبود

احيائي

الكرخ الثانية

1774

211841283001

حسام زيدان خلف عبد هللا

احيائي

ديالى

ثانوية المتميزين

 668.4جامعة بابل/كلية طب االسنان

ثانوية المالذ المسائية للبنين

 664.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

1775

111842121013

تقى عباس محسن رويضي

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الرباط للبنات

 662.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

1776

111841023022

عباس عادل عبد المجيد غزال

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنين

 662.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

1777

131842108069

نورالهدى محمدحمه رحيم معروف

احيائي

1778

211841014095

محمد محمود ياسين خلف

احيائي

1779

151841015017

حسين خلف سوادي فنجان

احيائي

الرصافة االولى ثانوية المتميزات
ديالى

 660.9جامعة بابل/كلية طب االسنان

اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

الرصافة الثالثة اعدادية الزهاوي للبنين

 659.0جامعة بابل/كلية طب االسنان
 659.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

1780

231842102033

غدير حسين هادي جيجان

احيائي

بابل

ثانوية الجنائن للبنات

 675.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1781

211842122028

محروسه منتظر صالح عبد الحسين

احيائي

ديالى

ثانوية الحمائم للبنات

 659.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1782

231841169054

مثنى عبد المحسن عبد هللا زعيري

احيائي

بابل

ثانوية االنفال المختلطة

 656.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1783

211842138064

زينب عبد المجيد علي حسين

احيائي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 655.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1784

231841020319

ياسر علي شبيب جعفر

احيائي

بابل

اعدادية الحلة للبنين

 655.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1785

231842118013

حوراء عباس سالم كاظم

احيائي

بابل

ثانوية اآلمال للبنات

 652.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

1786

131842070235

نور الهدى محسن علوان هادي

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 652.0جامعة بابل/كلية الصيدلة
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1787

111842102039

نور بشير احمد عثمان

1788

271852060005

ايه عبد الرضا محمد علي عبد الرضا

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ الثانية

تطبيقي

كربالء

المدرسة

المجموع

ثانوية تبوك للبنات

 651.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

اعدادية النجاح للبنات

 603.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

اعدادية االمام الزهري للبنين

 539.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

ثانوية المدى االهلية للبنين

 538.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

ثانوية العامل للبنين

 524.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
 524.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1789

211851052032

محمد اسماعيل عبد عطيه

تطبيقي

ديالى

1790

161851135039

سالم علي عوده مري

تطبيقي

البصرة

1791

231851026013

ضرغام رحيم حالن شالل

تطبيقي

بابل

1792

161851001153

محمد حيدر سلمان جابر

تطبيقي

البصرة

االعدادية المركزية للبنين

1793

281851006033

حسين جبار عبد الرضا عبد الحسن

تطبيقي

ميسان

اعدادية العمارة للبنين

 523.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1794

221852113020

فاطمة حسين محمد اسماعيل

تطبيقي

ذي قار

ثانوية الرازي األهلية للبنات

 523.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1795

231841024032

علي ناظر هادي عبدان

احيائي

بابل

ثانوية ذي قار للبنين

 618.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1796

101841002037

طه عالء احمد ابراهيم

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزين-الخضراء

 612.6جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1797

231842148004

اًيات حسين عباس شالش

احيائي

بابل

ثانوية التراث للبنات

 609.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1798

261851014065

مجتبى جاسم محمود رحيم

تطبيقي

واسط

اعدادية العزيزية للبنين

 573.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1799

241842121009

امنه احمد طه ابراهيم

احيائي

الديوانية

اعدادية دمشق للبنات

 645.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

القبول

1800

221851019042

علي جبار زغير ماهو

تطبيقي

ذي قار

اعدادية المرتضى للبنين

 479.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة

1801

271842059071

فاطمه عباس عبد الساده برهان

احيائي

كربالء

اعدادية اليرموك للبنات

 553.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن

1802

231841071025

عبد هللا علي حسين عبد هللا

احيائي

بابل

ثانوية المنار االهلية للبنين

 553.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

1803

231851040027

سرمد علي مزهر حرش

تطبيقي

بابل

اعدادية ابن السكيت للبنين

 509.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

1804

161842153009

بتول علي غني صيوان

احيائي

البصرة

اعدادية اكثم بن صيفي للبنات

 550.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

1805

271842161046

فاطمه خليل ابراهيم عبد هللا

احيائي

كربالء

اعدادية الروابي المسائية للبنات

 585.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

1806

221841302024

مجتبى علي جميل حذيه

احيائي

ذي قار

اعدادية الغراف المسائية للبنين

 553.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

1807

231851069043

غيث غالب وحيد مهدي

تطبيقي

بابل

ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنين

 513.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

1808

231841054041

خليل محمد هاشم حميدي

احيائي

بابل

اعدادية الشوملي للبنين

 578.0جامعة بابل/كلية العلوم

1809

231842088091

رسل محمد جاسم عبد

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

 526.0جامعة بابل/كلية العلوم

1810

111841025045

عبد هللا عنيد عبود فواز

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 526.0جامعة بابل/كلية العلوم

1811

211842244015

ميعاد جسام نصيف جاسم

احيائي

ديالى

ثانوية الحكماء المختلطة

 517.0جامعة بابل/كلية العلوم

1812

211842121074

فاطمة حسين علي ياسين

احيائي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 511.0جامعة بابل/كلية العلوم

1813

211841030071

مصطفى عدنان هدلوش قدوري

احيائي

ديالى

اعدادية الوجيهية للبنين

 497.0جامعة بابل/كلية العلوم

1814

201842131013

ساره نجدت سليمان محمد

احيائي

كركوك

ثانوية االوائل االهلية للبنات

 491.0جامعة بابل/كلية العلوم

1815

111841029017

علي كريم مرزة راشد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الشاكرين للبنين

 489.0جامعة بابل/كلية العلوم

1816

231841206040

مصطفى جواد متعب كاظم

احيائي

بابل

ثانوية سيناء المختلطة

 481.0جامعة بابل/كلية العلوم

1817

261842126002

أسيل محمد مزهر عرموط

احيائي

واسط

اعدادية مصباح الهدى للبنات

 478.0جامعة بابل/كلية العلوم

1818

271852065015

رسل كامل عبد االمير مهدي

تطبيقي

كربالء

اعدادية جمانة بنت ابي طالب

 519.0جامعة بابل/كلية العلوم

1819

231852078005

اسراء صالح مهدي موسى

تطبيقي

بابل

اعدادية المناذرة للبنات

 502.0جامعة بابل/كلية العلوم

1820

231852115021

سميه عبد العباس كاظم سلمان

تطبيقي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 464.0جامعة بابل/كلية العلوم

1821

271852054002

االء رسول محمد علي عبد علي

تطبيقي

كربالء

ثانوية الرقيم للبنات

 464.0جامعة بابل/كلية العلوم

1822

241842093017

بشرى كامل محرج طابور

احيائي

الديوانية

اعدادية سكينة للبنات

 473.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

1823

231842079020

زهراء نعمه عباس كريفع

احيائي

بابل

ثانوية الوركاء للبنات

 467.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

1824

231842081037

ساره حمزه عباس عبيد

احيائي

بابل

ثانوية الرفعة للبنات

 457.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات
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1825

271842059003

آيات حسين نوري كريم

1826

231842105040

نور الهدى صالح حسن عبيد

الفرع

المحافظة

احيائي

كربالء

احيائي

بابل

المدرسة

المجموع

اعدادية اليرموك للبنات

 454.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

ثانوية الباقر للبنات

 448.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 606.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 549.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات
 548.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

1827

231842142116

سالي كريم ياسين حسن

احيائي

بابل

1828

271842094018

حوراء عبد االمير حبيب عصوان

احيائي

كربالء

1829

231842212003

بنين احمد فاضل حمزه

احيائي

بابل

ثانوية االخوة المختلطة

1830

231842271163

زينب هادي شمران عيسى

احيائي

بابل

اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 536.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

1831

231841023014

علي حاتم كاظم حنحوص

احيائي

بابل

اعدادية حطين للبنين

 528.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

1832

231852098051

فاطمة علي نجدي عبود

تطبيقي

بابل

اعدادية الربيع للبنات

 559.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

1833

231852134023

ضمياء حسين عبد زيد خليل

تطبيقي

بابل

ثانوية بغداد االهلية للبنات

 527.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

1834

231822095017

رنين حميد صالح ربيع

ادبي

بابل

ثانوية المسعودي للبنات

 518.0جامعة بابل/كلية القانون

1835

231821029020

عامر فالح فاضل ياسين

ادبي

بابل

ثانوية ابن سينا للبنين

 507.0جامعة بابل/كلية القانون

1836

231822117012

ايمان محي حمزه حسين

ادبي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 473.0جامعة بابل/كلية القانون

1837

231821011123

مصطفى محياوي جاسم محمد

ادبي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 473.0جامعة بابل/كلية القانون

1838

231821251068

حمزه عبد الرضا محمد عباس

ادبي

بابل

اعدادية الحلة المسائية للبنين

 469.0جامعة بابل/كلية القانون

1839

231822121024

شهد حسين كاظم حسون

ادبي

بابل

اعدادية بنت الهدى للبنات

 462.0جامعة بابل/كلية القانون

1840

231821034034

زياد عمران أحمد مزعل

ادبي

بابل

اعدادية الوركاء للبنين

 449.0جامعة بابل/كلية القانون

1841

231821014009

احمد هاشم صريم عاكول

ادبي

بابل

اعدادية البيان للبنين

 444.0جامعة بابل/كلية القانون

1842

211841063068

منتظر حسين جاسم محمد

احيائي

ديالى

اعدادية الغد المشرق للبنين

 629.0جامعة بابل/كلية التمريض

1843

231842088289

مريم علي عبد الهادي عمران

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

 624.0جامعة بابل/كلية التمريض

1844

211842102028

زينب سعد ريه خنيو

احيائي

ديالى

اعدادية الفاضالت للبنات

 624.0جامعة بابل/كلية التمريض

1845

231842080072

كوثر عالء حسن هاشم

احيائي

بابل

اعدادية ميسلون للبنات

 610.0جامعة بابل/كلية التمريض

1846

141821015090

محمد كريم حسين علوان

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 491.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1847

211821083009

رعد اياد مراد كاظم

ادبي

ديالى

ثانوية االمامة للبنين

 462.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1848

211822155049

زينب احمد كريم حميد

ادبي

ديالى

اعدادية زينب الكبرى للبنات

 450.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1849

231821052067

علي قحطان نايف دانه

ادبي

بابل

اعدادية العراق الجديد للبنين

 437.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1850

231821001062

مؤمل حسين شالل هظيم

ادبي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 423.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1851

111821001072

مصطفى مازن محمد سلمان

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية اليوسفية للبنين

 421.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1852

231822091004

بتول مسلم نوماس عبد هللا

ادبي

بابل

اعدادية ام البنين للبنات

 420.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1853

231821023028

علي ثائر عبد عون عاشور

ادبي

بابل

اعدادية حطين للبنين

 419.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1854

231841212009

زيد حيدر جواد كاظم

احيائي

بابل

ثانوية االخوة المختلطة

 458.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1855

111841003013

شاكر بحر حلبوص راضي

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحبة للبنين

 456.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1856

211841004044

خلدون سلمان احمد عصفور

احيائي

ديالى

اعدادية المركزية للبنين

 434.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1857

231851003125

همام مانع سلمان حسين

تطبيقي

بابل

اعدادية الثورة للبنين

 440.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

1858

251841007053

حسين خير هللا قاسم عبد الزهره

احيائي

النجف

اعدادية النصر المركزية للبنين

 520.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1859

231842094033

فاطمه كريم مدب حسين

احيائي

بابل

ثانوية االسكندرية للبنات

 504.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1860

231841031082

علي عماد عبد نايف

احيائي

بابل

اعدادية السجاد للبنين

 499.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1861

111842082021

حنين قاسم عبد حمد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية عائشة للبنات

 495.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1862

231852205003

بنين قصي كاظم عبد الحسين

تطبيقي

بابل

إعدادية مصباح الهدى المختلطة

 563.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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1863

271852083045

مريم هاشم ادريس محمد

تطبيقي

كربالء

اعدادية السما للبنات

 490.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1864

231822112007

دعاء صباح عزيز هاشم

ادبي

بابل

ثانوية الفضائل للبنات

 600.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1865

231822194006

مسار سلمان راشد جمعة

ادبي

بابل

ثانوية نابلس المختلطة

 582.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1866

231822106012

زهراء جميل عبد مكي

ادبي

بابل

ثانوية المستقبل للبنات

 564.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1867

231822093075

فاطمه حامد هادي جبر

ادبي

بابل

اعدادية اسماء للبنات

 552.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1868

231821034010

أكرم باسم مهدي عبيد

ادبي

بابل

اعدادية الوركاء للبنين

 547.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1869

231822129008

فاطمه قاسم كاظم حسين

ادبي

بابل

ثانوية حلب للبنات

 526.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1870

231822092043

نور حسين هاني خضير

ادبي

بابل

اعدادية طليطلة للبنات

 525.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1871

231822115002

استبرق مهدي عمران عيفان

ادبي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 519.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1872

231822125034

كوثر قاسم عبد هللا علوان

ادبي

بابل

اعدادية عشتار للبنات

 519.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1873

231822101019

سيناء نوري يوسف عبد الزهره

ادبي

بابل

ثانوية الشموس للبنات

 498.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1874

231821014017

امير مهدي عبد راشد

ادبي

بابل

اعدادية البيان للبنين

 490.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1875

231822179004

بخيته عدنان شمران حاجم

ادبي

بابل

ثانوية الهالل المختلطة

 484.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1876

231821068011

حسن حمادي عطيه كسار

ادبي

بابل

ثانوية التراث للبنين

 481.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1877

211821215010

كريم مجيد كريم كاظم

ادبي

ديالى

ثانوية الواحة المختلطة

 473.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1878

231822080017

غفران جمال محمد هادي

ادبي

بابل

اعدادية ميسلون للبنات

 471.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1879

231822115020

زهراء جاسم بردي حمزة

ادبي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 464.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1880

131822084010

زهراء ابراهيم حسن ناصر

ادبي

 463.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

الرصافة االولى اعدادية الفيحاء للبنات

1881

231842140034

كوثر عالوي مجهول عطيوي

احيائي

بابل

ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 570.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1882

231852205007

زهراء قصي كاظم عبد الحسين

تطبيقي

بابل

إعدادية مصباح الهدى المختلطة

 621.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1883

121821032059

سيف علي سعد علي كردي

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 442.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1884

231821046013

حسن نعمت قاسم نعمت

ادبي

بابل

ثانوية الباقر للبنين

 436.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1885

231821029026

علي سليم عبد حمادي

ادبي

بابل

ثانوية ابن سينا للبنين

 431.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1886

231822108008

زهراء عبد الحسين كريم موسى

ادبي

بابل

اعدادية الزرقاء للبنات

 421.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1887

141822106043

منار أسعد عيسى صادق

ادبي

1888

231822128018

دعاء هاشم يوسف ابراهيم

ادبي

1889

151821074095

عباس جميل جحيل محيسن

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية المعرفة للبنات
بابل

 419.0جامعة بابل/كلية اآلداب
 415.0جامعة بابل/كلية اآلداب

ثانوية مصطفى جواد للبنات

الرصافة الثالثة ثانوية الشروق المسائية للبنين

 403.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1890

231822087009

بنين عامر عباس عبيد

ادبي

بابل

اعدادية الخنساء للبنات

 399.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1891

231821038027

عباس حسن عالوي حمادي

ادبي

بابل

اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنين

 397.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1892

271821045048

مصطفى احمد كامل جابر

ادبي

كربالء

اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 381.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1893

251841200051

علي باسم غازي حسين

احيائي

النجف

ثانوية القمة االهلية للبنين

 431.0جامعة بابل/كلية اآلداب

1894

231822083004

األء علي هادي اسماعيل

ادبي

بابل

ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 504.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1895

231822197005

شهالء سليم حسين شبيب

ادبي

بابل

ثانوية النهرين المختلطة

 497.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1896

231821252079

قاسم حسين عبد الكاظم عبد

ادبي

بابل

اعدادية القاسم المسائية للبنين

 489.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1897

231822119089

مالك مزهر كاظم لفته

ادبي

بابل

اعدادية ام المؤمنين للبنات

 489.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1898

231822174008

سارة رحمن ستار واوي

ادبي

بابل

ثانوية البواسل المختلطة

 471.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1899

231822197010

فاطمة اياد كاظم جاسم

ادبي

بابل

ثانوية النهرين المختلطة

 470.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1900

231822093036

زهراء حسين جبر عبيد

ادبي

بابل

اعدادية اسماء للبنات

 457.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية
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1901

231821250026

عباس كاظم صيهود راضي

ادبي

بابل

ثانوية الكفل المسائية للبنين

 456.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1902

231821183041

ظالل سعيد رحيلي مزهر

ادبي

بابل

اعدادية الجماهير المختلطة

 448.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1903

231822077032

ندى محمد هاشم خلف

ادبي

بابل

اعدادية الغساسنة للبنات

 446.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1904

231822087035

شهد حسين جهادي كاظم

ادبي

بابل

اعدادية الخنساء للبنات

 439.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1905

231821051062

هيثم حامد عبادي نزام

ادبي

بابل

اعدادية كوثا للبنين

 438.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1906

231821022025

حيدر علي عبود كاظم

ادبي

بابل

ثانوية بيروت للبنين

 436.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1907

231822143023

نبأ صبيح عبد علي علي

ادبي

بابل

ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 431.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1908

211821025029

منتظر حسن عبد هللا ناصر

ادبي

ديالى

اعدادية ميثم التمار للبنين

 430.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1909

231821052070

علي ناجح صبري حسن

ادبي

بابل

اعدادية العراق الجديد للبنين

 425.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1910

231821001065

محمد احمد كاظم بريسم

ادبي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 423.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1911

261821013123

محمد حيدر خليل عبد العزيز

ادبي

واسط

اعدادية حلب للبنين

 423.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1912

271842056181

شهد امين ماجد صادق

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنات

 461.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1913

231742115080

فاطمه نجم عبيد كاظم

احيائي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 455.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1914

231841002030

اوس سعد سليم عبد الرضا

احيائي

بابل

اعدادية االمام علي للبنين

 454.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1915

231841043041

محمد قاسم عبد االمير سلمان

احيائي

بابل

ثانوية الجزائر للبنين

 451.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1916

231842079043

نبأ عيسى جبر كاظم

احيائي

بابل

ثانوية الوركاء للبنات

 448.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1917

111842083007

ايه حميد احمد حمزه

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية االصالة للبنات

 434.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1918

231842115008

امنة عبد الرحمن علي وردي

احيائي

بابل

اعدادية المحاويل للبنات

 432.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1919

221851310049

حسين شريف فاضل عيسى

تطبيقي

ذي قار

اعدادية التاميم المسائية للبنين

 447.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1920

231852150019

نور مناضل حسن ابراهيم

تطبيقي

بابل

ثانوية المتنبي االهلية للبنات

 434.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1921

231852188003

نبأ حامد حمزه لهيمص

تطبيقي

بابل

ثانوية مسالك الخير المختلطة

 433.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

1922

231822128057

مروج حازم عبيد فليح

ادبي

بابل

ثانوية مصطفى جواد للبنات

 398.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

1923

231822122035

هديل علي محمد راضي

ادبي

بابل

اعدادية حيفا للبنات

 413.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

1924

231822119071

طيبه ساجت ثجيل كاطع

ادبي

بابل

اعدادية ام المؤمنين للبنات

 408.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

1925

231821061041

عقيل هاشم جاسم حميد

ادبي

بابل

ثانوية الطبري للبنين

 396.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

1926

231821254034

محمد عبد الحسين عبود كريش

ادبي

بابل

ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 385.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

1927

271851150212

يوسف هاشم ادريس محمد

تطبيقي

كربالء

اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 420.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

1928

211842139135

نبأ عباس فليح حسن

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 691.0جامعة النهرين/كلية الطب

1929

131842118108

زينب طارق حميد رحيمه

احيائي

 691.0جامعة النهرين/كلية الطب

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

1930

101841042022

مصطفى محمد جاسم محمد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الطارق للبنين

 690.0جامعة النهرين/كلية الطب

1931

101842101106

نور عدي عبد الرحمن عبد الجبار

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 690.0جامعة النهرين/كلية الطب

1932

191841067031

حماد محمد عمر دخيل

احيائي

االنبار

اعدادية بروانة للبنين

 690.0جامعة النهرين/كلية الطب

1933

131842086009

ايناس جواد كاظم عبد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية نازك المالئكة للبنات

 690.0جامعة النهرين/كلية الطب

1934

101842137010

ايات علي عيدي حسن

احيائي

اعدادية اللباب االهلية للبنات

 690.0جامعة النهرين/كلية الطب

1935

131841023001

ابوالفضل عماد عبدالصمد رشيد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الشماسية للبنين
الرصافة الثانية ثانوية المتميزات

الكرخ االولى

1936

141842094152

لينه رعد اسماعيل احمد

احيائي

1937

211841013069

علي ستار جبار عبود

احيائي

ديالى

1938

111852101005

آمنة ثامر علوان عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

 669.0جامعة النهرين/كلية الصيدلة
 662.3جامعة النهرين/كلية الصيدلة

اعدادية كنعان للبنين

 660.0جامعة النهرين/كلية الصيدلة

اعدادية المستقبل للبنات

 655.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة
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1939

121851015009

حيدر غازي ناجي مجيد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية شباب اليوم االهلية للبنين

 600.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

1940

101851016007

احمد عبد الرحمن سمير عبد

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 596.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

1941

111851021039

زيد اسماعيل داود محمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 568.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية

1942

121842110028

رقية فاضل رزاق عبد الكريم

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الكاظمية للبنات

 633.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1943

141842086223

نورا غالب محمد فالح

احيائي

1944

111851018033

عبد الرافع احمد صبحي شهاب

تطبيقي

1945

141842129018

رقيه عبد الرزاق جواد محمد

احيائي

1946

101842079024

الرا نوري كريم دارا

احيائي

1947

141842140132

نور الهدى سعيد عبد علوان

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات
الكرخ الثانية

اعدادية تطوان للبنين

 618.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
 550.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الرصافة الثانية ثانوية كلية بغداد للبنات
الكرخ االولى

القبول

 636.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي
 653.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

ثانوية حطين للبنات

 646.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر

الرصافة الثانية اعدادية بلقيس للبنات

1948

101842118012

اية احمد محمود علوان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنات

 646.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

1949

111842103059

نور الهدى باسم محمد جاسم

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية اغادير للبنات

 630.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات

1950

101842115119

صفا عبد الستار نايف علي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 634.8جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت

1951

101842118083

نادين خالد محمد عباس

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنات

 632.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم الشبكات

1952

141842100029

دعاء سعد محمد طارش

احيائي

1953

111842101034

طيبة علي خضير جاسم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المستقبل للبنات

 573.0جامعة النهرين/كلية العلوم

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

1954

101842115191

نور نمير عبد االمير علوان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 570.0جامعة النهرين/كلية العلوم

1955

111851011012

الفاروق هادي جابر ذويب

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية العراق الجديد للبنين

 500.0جامعة النهرين/كلية العلوم

1956

101842077010

أيه قاسم شهاب فهد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 539.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

1957

121841043007

عباس شاكر محمود مهدي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية سومر للبنين

 641.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

1958

181841014024

عدنان عزيز داود رميض

احيائي

صالح الدين

ثانوية االمين للبنين

 634.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

1959

141752068015

غفران حميد زغير محي

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية حطين للبنات

 535.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

1960

131821009049

سجاد احمد سعدون خليل

ادبي

الرصافة االولى اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 590.0جامعة النهرين/كلية الحقوق

1961

131821017052

زكي نزار زكي حسين

ادبي

الرصافة االولى اعدادية المتنبي للبنين

 585.0جامعة النهرين/كلية الحقوق

1962

111822064033

زهراء حميد سمين عسل

ادبي

اعدادية االصيل للبنات

 581.0جامعة النهرين/كلية الحقوق

الكرخ الثانية

 626.0جامعة النهرين/كلية العلوم

 547.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

1963

141822069035

زينه حميد محسن جربوع

ادبي

1964

111822067011

دانيه صالح محمود خلف

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية النهضة العلمية للبنات

 539.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

الرصافة الثانية ثانوية االبتهال للبنات

1965

101821027106

مصطفى عبد العظيم صالح حمادي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المتنبي للبنين

 508.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

1966

111821033063

علي اذياب عبيد سلمان

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية البلد االمين للبنين

 574.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

1967

111822071098

كوثر حامد جابر جريو

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 566.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

1968

101842115110

شمس فائز حسين علي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الرسالة للبنات

 581.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

1969

211842173017

رسل اسعد حسين بريس

احيائي

ديالى

ثانوية نبراس االمل االهلية للبنات

 690.0جامعة ديالى/كلية الطب

1970

131842095021

فاطمه رائد كاظم حسن

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات

 681.0جامعة ديالى/كلية الطب

1971

151842057006

بتول جليل عباس غفور

احيائي

الرصافة الثالثة ثانوية البتول للمتميزات

 680.2جامعة ديالى/كلية الطب

1972

211842291119

مها عماد احمد اسود

احيائي

ديالى

ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 678.0جامعة ديالى/كلية الطب

1973

211842140117

سجى طه ياسين حمود

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 677.0جامعة ديالى/كلية الطب

1974

211852118009

رقيه سالم طه اسماعيل

تطبيقي

ديالى

اعدادية زينب الهاللية للبنات

 634.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

1975

211852098013

ذرى بدر جواد مجيد

تطبيقي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 605.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

1976

211852117011

رغده حامد اسماعيل علوان

تطبيقي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 587.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني
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1977

211852102002

اسماء ضياء يعقوب يوسف

تطبيقي

ديالى

اعدادية الفاضالت للبنات

 534.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

1978

271851030080

محمد علي ديوان شمخي

تطبيقي

كربالء

اعدادية الغد األفضل للبنين

 507.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

1979

211852170021

هبه عاصم زيدان خلف

تطبيقي

ديالى

ثانوية بنت مزاحم للبنات

 519.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

1980

211851014015

الحسن خليل علي شكر

تطبيقي

ديالى

اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 507.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

1981

211842094015

ايمان محمود كريم ناوي

احيائي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 625.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1982

211852142002

زينب رائد قادر اسماعيل

تطبيقي

ديالى

ثانوية البيداء للبنات

 533.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1983

211842143075

فاطمه مهند محمود فاضل

احيائي

ديالى

ثانوية الحريه للبنات

 620.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

1984

211851206005

صباح علي حسين حبيني

تطبيقي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 520.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

1985

211841065088

معتز هاني صالح عبد القادر

احيائي

ديالى

اعدادية اولى القبلتين للبنين

 608.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1986

211842140184

نرجس سليمان داود سلمان

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 615.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

1987

211841065004

احمد عاصف يحيى عبد هللا

احيائي

ديالى

اعدادية اولى القبلتين للبنين

 577.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

1988

211842135055

سكينه ناهد حبيب داود

احيائي

ديالى

اعدادية االنام للبنات

 625.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1989

211842064022

نعيمة علي لطيف أيوب

احيائي

ديالى

اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 570.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1990

211841272017

احمد عوده محسن علوان

احيائي

ديالى

اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 566.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1991

211841003108

محمد صالح حسن خلف

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 565.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1992

211841010045

عبد هللا محمد حسين سليم

احيائي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 563.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1993

211842105017

طيبه سالم احمد عبد هللا

احيائي

ديالى

ثانوية فاطمة للبنات

 557.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1994

211842090051

ريام كنعان مجيد محمد

احيائي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 553.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1995

211842178038

ايالف رياض خضير مهدي

احيائي

ديالى

اعدادية الطيبات للبنات

 545.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1996

211842140056

جوان باسم نوري عبد

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 541.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1997

141842132072

نور نجاح محمد ابراهيم

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الصباح االهلية للبنات

القبول

 539.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1998

211842119031

هديل حامد هذال كيطان

احيائي

ديالى

ثانوية االقتدار للبنات

 535.0جامعة ديالى/كلية العلوم

1999

211841020052

علي عماد عبد الكريم عبد القادر

احيائي

ديالى

ثانوية الجواهري للبنين

 534.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2000

211852117005

تبارك علي حسين مهدي

تطبيقي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 564.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2001

211852157018

ضحى صالح عبد صالح

تطبيقي

ديالى

ثانوية السرمد للبنات

 508.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2002

211751080020

محمد صباح ياسر ورد

تطبيقي

ديالى

ثانوية االنصاري المختلطة

 501.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2003

211852136016

رفل نوري جواد ياس

تطبيقي

ديالى

اعدادية التحرير للبنات

 483.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2004

211851206007

عامر موسى علوان حسين

تطبيقي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 476.0جامعة ديالى/كلية العلوم

2005

211822101024

شهد رعد كامل منصور

ادبي

ديالى

ثانوية عائشة للبنات

 661.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2006

211822098036

فنار وسام احمد موسى

ادبي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 580.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2007

211821031021

محمد صالح مهدي حسن

ادبي

ديالى

اعدادية ابي الضيفان للبنين

 574.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2008

211821205028

منير عبد محمد علي

ادبي

ديالى

ثانوية حمرين للبنين

 561.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2009

211821005020

سامي قاسم كامل ظاهر

ادبي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 535.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2010

211822097070

مالك سمير حبيب ناصر

ادبي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 497.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2011

211822145019

حوراء دلف كاظم محسن

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 483.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2012

211842145027

حنان ناجي نايف عبود

احيائي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 531.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

2013

211842121054

سجى اسماعيل محمود صالح

احيائي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 516.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

2014

121842090003

ام البنين محمد كاظم محسن

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية االزدهار للبنات

 496.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري
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2015

211841010048

علي باسم عبد غيدان

احيائي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 404.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

2016

211852098015

رسل حسن مصلح احمد

تطبيقي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 444.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

2017

211852098045

ميراس داود سالم طعمة

تطبيقي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 436.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

2018

211852292011

نسرين خليل سلطان محمود

تطبيقي

ديالى

ثانوية االماني المسائية للبنات

 432.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

2019

211821078033

محمد خالد كاظم محمد

ادبي

ديالى

ثانوية االحواز للبنين

 509.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2020

211821078006

ايهم صدام اسماعيل خليل

ادبي

ديالى

ثانوية االحواز للبنين

 507.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2021

211821018002

احمد حسن علوش حسين

ادبي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 507.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2022

211842140009

اسماء علي جاسم خلف

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 498.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2023

211841272040

حسن عبد الرضا مرشد حسن

احيائي

ديالى

اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 495.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2024

211842209004

ردينه مهدي خلف غالم

احيائي

ديالى

ثانوية السهول المختلطة

 491.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2025

211852121019

سارة حامد عرنوص فليح

تطبيقي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 471.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

2026

211821062017

حمزة نزار سلمان عبد

ادبي

ديالى

ثانوية اول حزيران للبنين

 472.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

2027

211822099002

ازل احمد حمد حسين

ادبي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 456.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

2028

211842134068

مروج عبد القادر اسماعيل محمد

احيائي

ديالى

ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 478.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

2029

211842118022

مريم كريم عبد الستار حسين

احيائي

ديالى

اعدادية زينب الهاللية للبنات

 477.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

2030

211852226023

مريم بهجت حميد رشيد

تطبيقي

ديالى

اعدادية المتنبي المختلطة

 472.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

2031

211841248023

كرار يحيى عباس خلف

احيائي

ديالى

اعدادية سراجق المختلطة

 560.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2032

211842172014

زينب طه حسب هللا محي

احيائي

ديالى

ثانوية الريحانة للبنات

 554.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2033

211842401039

فاطمة عبدالمجيد علي حسين

احيائي

ديالى

الخارجيات

 533.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2034

211841018014

زيد عبد محمد اسماعيل

احيائي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 528.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2035

211841003126

مهدي كاظم عبعوب علي

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 526.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2036

211852292008

فاطمه طالل علي نجم

تطبيقي

ديالى

ثانوية االماني المسائية للبنات

 500.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2037

211852145002

االء احمد محمود براك

تطبيقي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 473.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2038

211821081011

امير جاسم محمد لفتة

ادبي

ديالى

اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 638.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2039

211822133052

مياسة فالح حسن خلف

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 635.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2040

211822169019

فاطمة فاروق شهاب حسين

ادبي

ديالى

ثانوية الثمرات للبنات

 619.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2041

211821040006

احمد غالب علي حسين

ادبي

ديالى

ثانوية القلعه للبنين

 608.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2042

211822137020

زهراء عباس ابراهيم فيصل

ادبي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 590.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2043

211821007039

محمد سامي حميد ابراهيم

ادبي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 581.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2044

211822181003

ايناس عبد القادر عبد الجبار جواد

ادبي

ديالى

ثانوية الصديقة للبنات

 573.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2045

211822133030

زينب متعب رحمن مهدي

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 559.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2046

211822291049

فاطمه سلمان عباس محمد

ادبي

ديالى

ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 545.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2047

211822117002

آيات محمد عبد الوهاب جميل

ادبي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 545.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2048

211822099025

زينب ياسر حسون ناصر

ادبي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 544.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2049

211821037026

محمد طالب عزيز عليوي

ادبي

ديالى

اعدادية ابن الرومية للبنين

 540.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2050

211821079028

منير زبيد مظلوم محمد

ادبي

ديالى

ثانوية الوطن للبنين

 539.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2051

211822165002

إيالف صبحي رشيد صالح

ادبي

ديالى

ثانوية العروة الوثقى للبنات

 537.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2052

211822138023

زهوه عبد الكريم محمود جاسم

ادبي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 537.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  54من 88
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2053

211822099054

نواره رباح محمود ابراهيم

ادبي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 531.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2054

211822117012

رقيه غانم ذياب عباس

ادبي

ديالى

ثانوية الخنساء للبنات

 530.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2055

211822146006

اسيا مهدي جبار محمد

ادبي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 530.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2056

211822147031

ضحى عماد هادي ياس

ادبي

ديالى

اعدادية الخيزران للبنات

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2057

211822094051

هديل احمد فرحان حسين

ادبي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2058

211822112008

تبارك صبار سعيد مهدي

ادبي

ديالى

ثانوية انطاكية للبنات

 527.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2059

211822103046

نسرين صباح حيدر وادي

ادبي

ديالى

اعدادية المنتهى للبنات

 524.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2060

211822146012

بثينه موسى مجيد رشيد

ادبي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 524.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2061

211822178060

هناء هاشم خلف رحيم

ادبي

ديالى

اعدادية الطيبات للبنات

 519.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2062

211821248016

سعدون زيد سعدون محمد

ادبي

ديالى

اعدادية سراجق المختلطة

 515.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2063

211821013041

محمد احمد حسب هللا سرحان

ادبي

ديالى

اعدادية كنعان للبنين

 513.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2064

211841059023

فراس ستار جبار حسون

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 515.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2065

211841018002

احمد صادق جعفر احمد

احيائي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 497.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2066

211852090054

هبه ظاهر جاسم محمد

تطبيقي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 488.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2067

211822140092

فاطمه قاسم حسين حسن

ادبي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 503.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2068

211822145012

اية علي احمد صالح

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 501.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2069

211822131006

رسل يوسف ابراهيم حسن

ادبي

ديالى

ثانوية تدمر للبنات

 499.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2070

211821230006

علي عباس عبد الكريم حسن

ادبي

ديالى

ثانوية العمرانية المختلطة

 496.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2071

211822145065

مريم حر عبد الرضا عبد الرزاق

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2072

211822110006

افراح عبد الواحد ابراهيم علوان

ادبي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 492.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2073

211821007028

عمر سعد شريف علوي

ادبي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 490.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2074

211822146015

تقوى مالك يحيى احمد

ادبي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 488.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2075

211821012004

احمد رعد ذياب احمد

ادبي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 487.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2076

211821018032

محمد فائق غالب حسين

ادبي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 484.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2077

211822181026

لقاء اسماعيل برغش كاظم

ادبي

ديالى

ثانوية الصديقة للبنات

 483.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2078

211822145033

زهراء صباح عبيد مرمي

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 481.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2079

211822127002

استبرق صالح سلمان الزم

ادبي

ديالى

ثانوية ام القرى للبنات

 480.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2080

211822114014

مريم سعيد رشيد مجيد

ادبي

ديالى

ثانوية االديبة للبنات

 477.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2081

211821271017

عماد صالح جداح عبود

ادبي

ديالى

ثانوية التفوق المسائية للبنين

 477.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2082

211842103007

انسام عبد خضير عباس

احيائي

ديالى

اعدادية المنتهى للبنات

 513.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2083

211842115015

شهد فاضل عباس دبيس

احيائي

ديالى

ثانوية الحداثة للبنات

 507.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2084

211842139028

بتول مظفر ماهر جميل

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 478.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2085

211841010069

محمد مزهر ذياب غضبان

احيائي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 474.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2086

211842165036

ساره روز ابراهيم ضاري

احيائي

ديالى

ثانوية العروة الوثقى للبنات

 465.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2087

211842110036

ريام حسين علي جمعه

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2088

211842095002

استبرق سلمان محمد خليف

احيائي

ديالى

ثانوية جمانة للبنات

 455.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2089

211852226024

مريم لطيف شويش عبد هللا

تطبيقي

ديالى

اعدادية المتنبي المختلطة

 491.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2090

211852102009

ختام ناصر حسين علي

تطبيقي

ديالى

اعدادية الفاضالت للبنات

 456.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
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القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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2091

211851070008

ايوب محمود وهيب عليوي

تطبيقي

ديالى

ثانوية الحسام للبنين

 454.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

2092

211822133034

سرور علي رحمن كاظم

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 473.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2093

211822133011

بنين محمد شاكر محمود

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 470.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2094

211822146063

لقاء عالء صالح محمد

ادبي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 463.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2095

211821261007

ايسر صالح حبيب فهد

ادبي

ديالى

ثانوية جنة الخلد المختلطة

 461.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2096

211821010057

نجاح حسن محمد كاظم

ادبي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 451.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2097

211822140102

مريم سلمان داود حسن

ادبي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 449.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2098

211821031013

علي عبد الحسين عبد الستار محمد عزيز

ادبي

ديالى

اعدادية ابي الضيفان للبنين

 447.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2099

211822234002

افراح محمد عبد هللا حسين

ادبي

ديالى

ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 446.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2100

211822231002

آيه زيد جسام محمد

ادبي

ديالى

ثانوية احمد شوقي المختلطة

 446.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2101

211821238009

يوسف احمد مجيد حسن

ادبي

ديالى

ثانوية قس بن ساعدة المختلطة

 444.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2102

211821012053

يوسف يعقوب احمد جاسم

ادبي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 442.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2103

211821008046

علي قاسم جواد كاظم

ادبي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 442.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2104

211822124017

زينب خزعل هادي صالح

ادبي

ديالى

ثانوية تلمسان للبنات

 440.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2105

211822090023

زهراء رياض حامد ابراهيم

ادبي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 440.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2106

211821248002

احمد نوري كريم علي

ادبي

ديالى

اعدادية سراجق المختلطة

 440.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2107

211822169014

شهد محمد علي حسين

ادبي

ديالى

ثانوية الثمرات للبنات

 438.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2108

211821200004

باقر عبد هللا ابراهيم صالح

ادبي

ديالى

ثانوية الدؤلي المختلطة

 437.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2109

211822206009

شيماء صالح مهدي عباس

ادبي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 437.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2110

211821010004

أحمد ديار عبد القادر أحمد

ادبي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 436.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2111

211821008010

اكرم عادل محمد محيسن

ادبي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 431.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2112

211821077004

احمد باسم محمد حسن

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 431.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2113

211842098031

دعاء ليث خالد احمد

احيائي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 458.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2114

211842158002

ابتهال نجاح شويش كعفور

احيائي

ديالى

ثانوية المروة للبنات

 448.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2115

211852121026

غفران حسين علي ناصر

تطبيقي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 451.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

2116

211822145079

هبه عبد الرسول سلطان جواد

ادبي

ديالى

اعدادية النبوة للبنات

 464.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

2117

211822115017

عهود درك صباح محجوب

ادبي

ديالى

ثانوية الحداثة للبنات

 446.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

2118

211842146029

سرور معن رحيم عويد

احيائي

ديالى

ثانوية الروابي للبنات

 436.0جامعة ديالى/كلية الفنون الجميلة

2119

271841005325

مهيمن خضير جاسم حالوب

احيائي

كربالء

اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 688.0جامعة كربالء/كلية الطب

2120

271842088004

اديان ناجح عبد علي

احيائي

كربالء

اعدادية عكاظ للبنات

 683.0جامعة كربالء/كلية الطب

الرصافة االولى اعدادية المثنى بن حارثة للبنين

2121

131841007001

حازم محمد صدام محمد

احيائي

2122

271842060118

سجى ذو الفقار جبار علوان

احيائي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

 680.0جامعة كربالء/كلية الطب

2123

271842060169

فرح كرار بدري عبود

احيائي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

 679.0جامعة كربالء/كلية الطب

2124

261842250134

نور مكي مطشر علي

احيائي

واسط

ثانوية الكوت المسائية للبنات

 678.0جامعة كربالء/كلية الطب

2125

131842107066

ضحى كريم نورالدين محمد

احيائي

الرصافة االولى اعدادية يافا للبنات

 682.0جامعة كربالء/كلية الطب

 676.0جامعة كربالء/كلية الطب

2126

211842206010

رسل مجبل خلف حسين

احيائي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 675.0جامعة كربالء/كلية الطب

2127

231842092094

زينب ميثم عباس كاظم

احيائي

بابل

اعدادية طليطلة للبنات

 675.0جامعة كربالء/كلية الطب

2128

211842150011

ساره كنعان حسن حدري

احيائي

ديالى

ثانوية القوارير للبنات

 664.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

صفحة  56من 88
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2129

171841018154

علي فاضل عباس عيسى

احيائي

2130

131841003072

ياسر نهاد رشيد سلمان

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنصار للبنين

 657.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

2131

141842133019

زهراء ثائر هاشم محمد

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الناصرة للبنات

 657.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

2132

121842089001

آمنه علي محمود سليمان

احيائي

2133

151842040086

ضحى علي عبد هللا جعفر

احيائي

2134

181842176016

ايات باسل حسن علي

احيائي

صالح الدين

الكرخ الثالثة

اعدادية سارية للبنين

المجموع

القبول

 658.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

 656.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

اعدادية جرير للبنات

 654.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات
اعدادية بلد للبنات

 651.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

2135

171842231149

سدره عبد هللا نجم عبد هللا

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 651.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

2136

191842160002

اسراء فؤاد كاظم حسين

احيائي

االنبار

ثانوية الرجاء للبنات

 650.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

2137

131841023002

احمد عادل كاظم حسن

احيائي

 650.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

الرصافة االولى اعدادية الشماسية للبنين

2138

271852059037

زهراء انور مسلم حسين

تطبيقي

كربالء

اعدادية اليرموك للبنات

 635.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة

2139

271851002043

حسن المجتبى عبد االمير كاظم احمد

تطبيقي

كربالء

اعدادية جابر االنصاري للبنين

 554.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

2140

251852059226

فاطمه اياد عبد العادل حمزه

تطبيقي

النجف

اعدادية االصيل المركزية للبنات

 530.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

2141

271841008049

علي عالء حسين ابراهيم

احيائي

كربالء

اعدادية نهر العلقمي للبنين

 587.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الرصافة الثانية إعدادية طارق بن زياد للبنين

 578.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2142

141841020048

محمد عدنان حسين علي خان

احيائي

2143

271842058122

زهراء حسين رشيد حسين

احيائي

كربالء

اعدادية الفواطم للبنات

 550.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2144

241842120223

نور مهدي سالم داود

احيائي

الديوانية

اعدادية العروبة للبنات

 643.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

2145

111841010073

مصطفى محمد رضا محمد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المتميزين

 625.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

2146

111851016110

يحيى رعد كاظم عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 671.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

2147

271842091010

اسماء سلمان لفته عبد الرضا

احيائي

كربالء

اعدادية العقيلة للبنات

 556.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2148

271842060129

صفاء جاسم محمد داود

احيائي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

 550.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2149

271842087081

نور حسن عبد الحر صالح

احيائي

كربالء

اعدادية بضعة الرسول للبنات

 537.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2150

271842160043

جنات عدنان عباس سلطان

احيائي

كربالء

اعدادية النهوض المسائية للبنات

 526.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2151

211841011022

حسن شاكر سلطان بيرام

احيائي

ديالى

اعدادية خانقين للبنين

 507.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2152

231842112020

زينب علي عبد الساده ادريس

احيائي

بابل

ثانوية الفضائل للبنات

 506.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2153

211841012038

عبد الرحمن قيس ابراهيم منشد

احيائي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 502.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2154

271851046076

علي عبد المحسن رحيم عبد

تطبيقي

كربالء

ثانوية الوقار للبنين

 490.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2155

271851036042

علي احمد هاشم زيدان

تطبيقي

كربالء

اعدادية البالغ للبنين

 471.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2156

271852060043

فاطمه مهند صالح جواد

تطبيقي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

 461.0جامعة كربالء/كلية العلوم

2157

271841008006

بهاء مسلم عبد نصيف

احيائي

كربالء

اعدادية نهر العلقمي للبنين

 642.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

2158

181842236082

زينب عباس مهدي عبود

احيائي

صالح الدين

اعدادية الدجيل للبنات

 617.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

2159

111842113058

شمس الضحى مازن ستار احمد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المتميزات

 610.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

2160

181842183040

مروه عبد الكريم عبود احمد

احيائي

صالح الدين

اعدادية عمورية للبنات

 591.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

2161

271852068056

فاطمه جبار كاظم فيصل

تطبيقي

كربالء

اعدادية البسملة للبنات

 643.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

2162

271821030021

حسين كريم كاطع شمخي

ادبي

كربالء

اعدادية الغد األفضل للبنين

 490.0جامعة كربالء/كلية القانون

2163

271821023002

احمد حسن هادي عبود

ادبي

كربالء

ثانوية الخيرات للبنين

 469.0جامعة كربالء/كلية القانون

ادبي

كربالء

اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 468.0جامعة كربالء/كلية القانون

2164

271821006010

جبريل علوان حبيب جبريل

2165

141841011082

عمر جاسم سالم ثاني

احيائي

الرصافة الثانية إعدادية بطل خيبر للبنين

 619.0جامعة كربالء/كلية التمريض

2166

131842118067

زهراء بشير ثجيل حنين

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

 618.0جامعة كربالء/كلية التمريض
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2167

231842125029

زهراء اكرم عبود مهدي

احيائي

بابل

اعدادية عشتار للبنات

 613.0جامعة كربالء/كلية التمريض

2168

251842059439

مريم ناصر ابراهيم صاحب

احيائي

النجف

اعدادية االصيل المركزية للبنات

 497.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

2169

271842093008

ايه قاسم محمد راضي

احيائي

كربالء

ثانوية النبأ العظيم للبنات

 474.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

2170

231852093014

بنين داود سلمان نحاري

تطبيقي

بابل

اعدادية اسماء للبنات

 422.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

2171

271752071018

زينب عزيز عبد الحسين رحيم

تطبيقي

كربالء

اعدادية ام عمارة للبنات

 414.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

2172

211852118006

ربى عبد الكريم عمر سبع

تطبيقي

ديالى

اعدادية زينب الهاللية للبنات

 410.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

2173

211821073016

علي يوسف جاسم علوان

ادبي

ديالى

ثانوية جديدة االغوات للبنين

 478.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2174

231821073006

احمد علي حسن علي

ادبي

بابل

ثانوية جنادة االنصاري للبنين

 459.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2175

271821003076

علي حازم حمادي يونس

ادبي

كربالء

اعدادية المكاسب للبنين

 458.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2176

211821056027

منتظر احمد حمد اسود

ادبي

ديالى

ثانوية الصدرين للبنين

 452.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2177

121822093043

هدى عماد عبد الهادي محي

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الخلود للبنات

 445.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2178

211821007024

علي حازم هادي طه

ادبي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 444.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2179

271821024033

ضرغام رحيم جبار محمد

ادبي

كربالء

اعدادية الثبات للبنين

 443.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2180

211821018015

زين العابدين بدر مهدي حسين

ادبي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 435.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2181

271821031159

مبارك علي عبد الرزاق اسماعيل

ادبي

كربالء

اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 434.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2182

231821001078

مرتضى عقيل عيسى هظيم

ادبي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 431.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2183

131821045117

وليد جبار حسين عليوي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية شط العرب للبنين

 430.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2184

231721011107

احمد حسن محمد عبود

ادبي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 429.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2185

271821049073

صادق علي حسين خضير

ادبي

كربالء

ع.مدينة العلم للبنين

 427.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2186

211821077112

علي عدنان عبود عباس

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 427.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2187

211821077169

مصطفى طالل اكرم محمد

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 424.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2188

231821174018

قاسم سالم حسن جياد

ادبي

بابل

ثانوية البواسل المختلطة

 422.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2189

211821077003

ابو الحسن علي حداوي محمد

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 421.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2190

271821049068

سجاد علي اكبر زكر سليمان

ادبي

كربالء

ع.مدينة العلم للبنين

 418.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2191

231822125015

ريام رماح ناصر جاسم

ادبي

بابل

اعدادية عشتار للبنات

 417.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2192

271842074013

نبأ مثنى جعفر كاظم

احيائي

كربالء

ثانوية الشهيدة آمنة الصدر األهلية للبنات

 466.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2193

271842067010

امنه الزم شياع وادي

احيائي

كربالء

اعدادية الخالدات للبنات

 464.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2194

271842063121

غدير يوسف نعمه عبد علي

احيائي

كربالء

اعدادية رابعة العدوية للبنات

 461.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2195

271842079039

زهراء نبيل جاسم مرزوك

احيائي

كربالء

اعدادية بغداد للبنات

 452.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2196

271842068102

مروه محمود علوان حسين

احيائي

كربالء

اعدادية البسملة للبنات

 449.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2197

271841047017

علي صبحي زينل محمود

احيائي

كربالء

ثانوية الشهيد وسام شريف للبنين

 444.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2198

211842139124

مروه صباح علي رشيد

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 429.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2199

271841045010

حسين علي محمد عبد هللا

احيائي

كربالء

اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 422.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2200

271842091113

منار سامي كامل تركي

احيائي

كربالء

اعدادية العقيلة للبنات

 416.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2201

231841027038

علي عادل عبد حمزة

احيائي

بابل

ثانوية الصديق للبنين

 415.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2202

111841020004

احمد عباس حسن علوان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية النهرين للبنين

 405.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2203

231851009041

علي اسعد مهدي عاشور

تطبيقي

بابل

اعدادية المسيب للبنين

 454.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2204

271852095048

نورس صالح حسن علي

تطبيقي

كربالء

اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 448.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
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ثانوية رابعة العدوية للبنات

 436.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية الوالية للبنات

 435.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2207

231851030021

مصطفى عقيل عبد المنعم عبد الحسين

تطبيقي

بابل

ثانوية النجوم للبنين

 430.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

2208

221842311039

مريم فالح منصور رجاب

احيائي

ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

 548.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2209

251842102003

االء خليل ابراهيم نوح

احيائي

النجف

ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنات

 527.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2210

271841007033

ذو الفقار محمد نايف نعمه

احيائي

كربالء

اعدادية الرافدين للبنين

 518.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2211

271841014005

ابراهيم صاحب مزعل علي

احيائي

كربالء

اعدادية الفرات للبنين

 498.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2212

271842147018

حوراء حسين علي حسين

احيائي

كربالء

ثانوية سيدة النساء للبنات

 497.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2213

231842079042

نبأ ازهر قاسم محمد

احيائي

بابل

ثانوية الوركاء للبنات

 494.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2214

241841016082

منتظر احمد نجم سعد

احيائي

الديوانية

اعدادية غماس للبنين

 488.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2215

271852088021

تبارك بشير حمود بريسم

تطبيقي

كربالء

اعدادية عكاظ للبنات

 552.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2216

271851002120

عبد الرحمن سالم محمد جواد

تطبيقي

كربالء

اعدادية جابر االنصاري للبنين

 506.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

2217

241851168022

سجاد ناصر كاظم صالح

تطبيقي

الديوانية

ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 490.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 499.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 488.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية
 487.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2218

271822102066

زهراء خضير عباس علوان

ادبي

كربالء

2219

181821127023

عبد هللا علي منصور حسين

ادبي

صالح الدين

2220

231822212013

فاطمه حمزه ناجي عبد الكاظم

ادبي

بابل

ثانوية االخوة المختلطة

2221

271822098058

هدى هاشم ادريس محمد

ادبي

كربالء

ثانوية عمورية للبنات

 480.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2222

271822141038

نبأ حسن هادي عبود

ادبي

كربالء

ثانوية المستنصرية للبنات

 469.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2223

231821008052

حسين علي جاسم مسرب

ادبي

بابل

اعدادية المحاويل للبنين

 462.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2224

251721021029

علي داخل عبيس دعيوه

ادبي

النجف

ثانوية الخوارزمي للبنين

 460.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2225

231822205017

فاطمة صالح حسن عبد السادة

ادبي

بابل

إعدادية مصباح الهدى المختلطة

 457.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2226

111821201121

علي شعالن كاظم مسلم

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 453.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2227

211721008045

كرار صالح مسرهد سلمان

ادبي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 453.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2228

141822132006

سرى رياض صباح الدين محمد

ادبي

 448.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

الرصافة الثانية ثانوية الصباح االهلية للبنات

2229

271821024023

سجاد صالح مهاوش مياح

ادبي

كربالء

اعدادية الثبات للبنين

 447.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2230

271822104005

بنين حيدر عبدهللا محمد

ادبي

كربالء

ثانوية المناسك للبنات

 443.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2231

271821031082

سجاد عباس مال هللا علوان

ادبي

كربالء

اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 443.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2232

231722178011

فاطمة فالح جرد كاظم

ادبي

بابل

ثانوية القاهرة المختلطة

 441.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2233

271822099039

زهراء رائد عالء حسين

ادبي

كربالء

ثانوية الحرية للبنات

 439.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2234

271822142051

هبه صالح مهاوش مياح

ادبي

كربالء

ثانوية السيدة رقية للبنات

 436.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2235

271822102057

رقيه جاسم منهل عبد نور

ادبي

كربالء

اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 433.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2236

231822148027

فاطمة هادي عبد هللا كريم

ادبي

بابل

ثانوية التراث للبنات

 433.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2237

231822085008

ساره مهدي كاظم تبن

ادبي

بابل

ثانوية البدور للبنات

 432.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2238

271822094035

رغده عبد زيد حسون محيسن

ادبي

كربالء

اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 432.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2239

271821020079

يوسف عبد صاحب عبيد

ادبي

كربالء

اعدادية الرجيبة للبنين

 431.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2240

231822179002

اسراء علي دايخ جبر

ادبي

بابل

ثانوية الهالل المختلطة

 430.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2241

271821024011

حسن علي ناصر حسين

ادبي

كربالء

اعدادية الثبات للبنين

 426.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2242

271822102112

غدير علي عبد الكريم منصور

ادبي

كربالء

اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 425.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية
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2243

271842056122

زهراء علي عبد الحسين عبد علي

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنات

 617.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2244

271842059081

مريم حيدر يوسف ياسين

احيائي

كربالء

اعدادية اليرموك للبنات

 579.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2245

251851052022

سلطان يحيى كطران سلطان

تطبيقي

النجف

ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 494.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

2246

211821008020

حسين علي طارش حريز

ادبي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 409.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2247

111721053071

رسل حمدي يحيى سلمان

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي االدبية للبنين

 395.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2248

211822170020

عائشة سعد ابراهيم محمد

ادبي

ديالى

ثانوية بنت مزاحم للبنات

 377.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2249

231841050011

خطاب غانم جواد كاظم

احيائي

بابل

اعدادية الفرزدق للبنين

 512.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2250

231841008172

مصطفى سالم شنون اعطيه

احيائي

بابل

اعدادية المحاويل للبنين

 405.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2251

271852067024

رسل فاضل كاظم غريب

تطبيقي

كربالء

اعدادية الخالدات للبنات

 431.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

2252

271822052004

ايناس عبد النبي خضير عباس

ادبي

كربالء

اعدادية ماريا القبطية للبنات

 548.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

2253

211822234017

فاطمة شاكر محمود حسن

ادبي

ديالى

ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 425.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

2254

271822142054

هديل حيدر هاتف مخيف

ادبي

كربالء

ثانوية السيدة رقية للبنات

 402.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

2255

271822053010

حنين حسن عباس طوفان

ادبي

كربالء

ثانوية بيت الحكمة للبنات

 401.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

2256

251841007123

عباس غانم راجي عبيد

احيائي

النجف

اعدادية النصر المركزية للبنين

 422.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

2257

221842113169

فاطمة ماجد عبد االمير حمود

احيائي

ذي قار

ثانوية الرازي األهلية للبنات

 693.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2258

221842178041

رسل احمد سلطان علي

احيائي

ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 668.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2259

171842232209

طيبه عبد العزيز حسين مراد

احيائي

نينوى

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 668.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2260

211841037013

عبد القادر ضياء حسين كامل

احيائي

ديالى

اعدادية ابن الرومية للبنين

 668.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2261

221842219003

حوراء حنظل سويف عبود

احيائي

ذي قار

ثانوية الفرزدق المختلطة

 667.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2262

201842154018

رغد احسان نائف مصطفى

احيائي

كركوك

ثانوية ام البنين للبنات

 666.0جامعة ذي قار/كلية الطب

2263

221841003268

مهدي كاظم ريسان عطيه

احيائي

ذي قار

االعدادية المركزية للبنين

 666.0جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

2264

221842125032

بنين نور داخل حمادي

احيائي

ذي قار

ثانوية الصادق أألهلية للبنات

 659.0جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

2265

221841382040

علي هادي عبد الكاظم مزبان

احيائي

ذي قار

ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 657.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

2266

211841002055

عبد هللا عبد الحسين ابراهيم حبيب

احيائي

ديالى

اعدادية الخالص للبنين

 649.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

2267

211842139103

عال حسن عبد الحسين عباس

احيائي

ديالى

اعدادية العراقية للبنات

 649.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

2268

221842162036

حوراء ميثم صادق نجم

احيائي

ذي قار

اعدادية الحدباء للبنات

 649.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

2269

211841003042

حيدر غالب علي جاسم

احيائي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 648.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

2270

161851033022

حسن مجيد هادي حسين

تطبيقي

البصرة

اعدادية اليرموك للبنين

 538.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2271

251842089027

رنا منير علي حسن

احيائي

النجف

اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 627.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

2272

211842138046

رغد مهند لطيف يعكوب

احيائي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 626.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

2273

251852104005

ايات مهدي طاهر حمود

تطبيقي

النجف

ثانوية السجايا الحسنة للبنات

 629.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

2274

211851002043

علي جاسم محمد ناصر

تطبيقي

ديالى

اعدادية الخالص للبنين

 647.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز

2275

281851006071

عبد هللا علي عبد هللا كاطع

تطبيقي

ميسان

اعدادية العمارة للبنين

 619.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز

2276

221841035150

مؤمل كريم طالب عبود

احيائي

ذي قار

اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 567.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

2277

221841007067

مهدي كاظم جبر خزعل

احيائي

ذي قار

االعدادية الشرقية للبنين

 549.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

2278

221852148002

اسراء رشيد هميله دخيل

تطبيقي

ذي قار

ثانوية الغد األهلية للبنات

 521.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

2279

221851081068

ماجد خطار عباس صيوان

تطبيقي

ذي قار

اعدادية ابي تراب للبنين

 513.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

2280

221852156037

زينب عناد كمر حسين

تطبيقي

ذي قار

اعدادية النور للبنات

 493.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

صفحة  60من 88
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ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
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المحافظة

المدرسة
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القبول

2281

221841059009

حلمان وهاب حلمان منصور

احيائي

ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

 477.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

2282

221852116008

بنين سعدون غالي لفته

تطبيقي

ذي قار

اعدادية سكينة للبنات

 482.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

2283

221821012001

جعفر محمد علي سدخان

ادبي

ذي قار

اعدادية الكرمة للبنين

 578.0جامعة ذي قار/كلية القانون

2284

221822110021

زينب ماجد طالب خصاف

ادبي

ذي قار

اعدادية الشيماء للبنات

 537.0جامعة ذي قار/كلية القانون

2285

221822134042

نور الهدى مخلف علوان حمادي

ادبي

ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

 510.0جامعة ذي قار/كلية القانون

2286

221821047004

احمد حسين محمد اسماعيل

ادبي

ذي قار

اعدادية المختار للبنين

 460.0جامعة ذي قار/كلية القانون

2287

221822152021

زينب علي عبد الحسين عليعل

ادبي

ذي قار

اعدادية ام البنين للبنات

 443.0جامعة ذي قار/كلية القانون

2288

281841006032

جواد كاظم خضر عباس

احيائي

ميسان

اعدادية العمارة للبنين

 619.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

2289

221842209062

زهراء احمد غضبان معيلو

احيائي

ذي قار

اعدادية السوق للبنات

 617.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

2290

141851027002

ابراهيم احمد هاشم احمد

تطبيقي

 396.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

الرصافة الثانية اعدادية النجاح للبنين

2291

221822160053

مالك حمود طحيور جوين

ادبي

ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

 442.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

2292

221821059007

حيدر كريم هواش ثابت

ادبي

ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

 415.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

2293

281822058029

سحر علي جعاتي حسن

ادبي

ميسان

ثانوية العذراء للبنات

 410.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

2294

221842392012

هدى ريسان عطيه حسين

احيائي

ذي قار

ثانوية االستبرق للبنات

 460.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

2295

221851037004

اكرم حسين دخيل جابر

تطبيقي

ذي قار

اعدادية االخاء للبنين

 444.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

2296

221841065018

سامي فيصل موحان زناد

احيائي

ذي قار

ثانوية األنوار األهلية للبنين

 561.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2297

221842164062

ناديه عبد هللا غالي سلمان

احيائي

ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

 558.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2298

221842164058

معالي عبد هللا غالي سلمان

احيائي

ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

 555.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2299

221842210002

أيمان جليل ضبيع كاظم

احيائي

ذي قار

ثانوية جرف النصر االهلية للبنات

 515.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2300

221842155066

غسق عبد الكريم نوري عبد االمير

احيائي

ذي قار

ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 502.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2301

221842311006

ازهار علي زامل جاسم

احيائي

ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

 497.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2302

221841036215

ياسر فالح شنان فهد

احيائي

ذي قار

اعدادية كربالء للبنين

 495.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2303

221842113138

سرى ياسر حسون رخيص

احيائي

ذي قار

ثانوية الرازي األهلية للبنات

 486.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2304

221842163066

يقين جبار نور مهدي

احيائي

ذي قار

اعدادية بردى للبنات

 469.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2305

231841033040

سالم موجد مهدي حايف

احيائي

بابل

ثانوية النيل للبنين

 462.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2306

221852104027

ميسم أسود مدلول عكلة

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الفضائل للبنات

 557.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2307

221852165006

بتول جاسم جابر حسين

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الفاضالت للبنات

 523.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2308

221852199001

ايات حسين جبار جايد

تطبيقي

ذي قار

ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 509.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2309

221852160033

عبير رعد رشيد جابر

تطبيقي

ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

 506.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2310

221852187023

مريم جعيول هاشم عبودي

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االشراق اللبنات

 498.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2311

221822138017

ضحى فالح حسن خضير

ادبي

ذي قار

ثانوية المؤمنات للبنات

 636.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2312

221821222022

محسن كاظم علي عذيب

ادبي

ذي قار

ثانوية البحتري المختلطة

 487.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2313

221821226020

ماجد جبار حمود ضاحي

ادبي

ذي قار

ثانوية الثوار المختلطة

 463.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2314

221852125024

زهراء محمد عبد عبيد

تطبيقي

ذي قار

ثانوية الصادق أألهلية للبنات

 541.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2315

221842190072

روان عباس طالب مغامس

احيائي

ذي قار

ثانوية الوالية للبنات

 457.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

2316

221821373044

محمد هاشم خفيف بادي

ادبي

ذي قار

اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 430.0جامعة ذي قار/كلية التربية األساسية/سوق الشيوخ

2317

221822160061

ندى درهم ناصر صيوان

ادبي

ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

 392.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

2318

221822168064

هداية ثامر شراد جوالك

ادبي

ذي قار

اعدادية الرفاعي للبنات

 382.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

صفحة  61من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

2319

271841153082

يعقوب عبد حسن مشعب

احيائي

كربالء

اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 406.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

2320

201842334059

بيناي حسيب عبد هللا فالمرز

احيائي

كركوك

اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 685.0جامعة كركوك/كلية الطب

2321

201842114007

االء محمود محمد عبد الرحمن

احيائي

كركوك

ثانوية الحريري للبنات

 678.0جامعة كركوك/كلية الطب

2322

201842334072

خه نده ياسين حسن علي

احيائي

كركوك

اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 674.0جامعة كركوك/كلية الطب

2323

211841052076

يوسف سعود سلمان موسى

احيائي

ديالى

اعدادية االمام الزهري للبنين

 673.0جامعة كركوك/كلية الطب

2324

121841032036

سجاد شاكر تجي سلمان

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 672.0جامعة كركوك/كلية الطب

2325

201842211002

عهود محمود احمد صالح

احيائي

كركوك

اعدادية العيصالنة المختلطة

 665.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

2326

171841040007

سليم عاصي هلوب احمد

احيائي

نينوى

ثانوية الحود للبنين

 663.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

2327

171842277098

رقية خالد علي ظاهر

احيائي

نينوى

اعدادية ميسلون للبنات

 662.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

2328

211842226015

ناديه مظهور محمد عباس

احيائي

ديالى

اعدادية المتنبي المختلطة

 659.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

2329

181842244008

جنه احمد ابراهيم محمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية االندلس للبنات

 657.0جامعة كركوك/كلية الصيدلة

2330

191842137008

اية الرحمن فؤاد ناظم جاسم

احيائي

االنبار

ثانوية الخالد االهلية للبنات

 650.0جامعة كركوك/كلية الصيدلة

2331

211851013046

فيصل محمد غضبان ابراهيم

تطبيقي

ديالى

اعدادية كنعان للبنين

 629.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

2332

221851099002

جعفر حسين علي حسين

تطبيقي

ذي قار

ثانوية الدر االهلية للبنين

 617.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

2333

251851046055

مسلم صباح مدلول ضاحي

تطبيقي

النجف

ثانوية بين الحرمين للبنين

 616.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

2334

201842148009

رقيه عمار محمد هادي

احيائي

كركوك

اعدادية قونجه كول للبنات

 572.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2335

201842134025

رويده سعد داود كنوم

احيائي

كركوك

ثانوية اليقظة للبنات

 551.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2336

201842331143

مريم جاسم محمد فرج

احيائي

كركوك

اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 550.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2337

201842121002

اسماء محمد عبد القادر عباس

احيائي

كركوك

ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبنات

 536.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2338

201852114020

زينب عباس صباح مصطفى

تطبيقي

كركوك

ثانوية الحريري للبنات

 500.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2339

201851025038

مثنى محسن محمد حالف

تطبيقي

كركوك

اعدادية بدر الكبرى للبنين

 478.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2340

201852104013

هوزان فاروق عمر مجيد

تطبيقي

كركوك

ثانوية القلعة للبنات

 467.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2341

201851020040

زواد عداي خلف زيدان

تطبيقي

كركوك

اعدادية العباسي للبنين

 464.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2342

201851026021

رائد خير الدين سلطان علي

تطبيقي

كركوك

اعدادية الزاب للبنين

 461.0جامعة كركوك/كلية العلوم

2343

201841001154

محمد ابراهيم محمد صالح نجم الدين

احيائي

كركوك

اعدادية كركوك المركزية للبنين

 516.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2344

201842135009

ساره كارزان أحمد امين

احيائي

كركوك

اعدادية هه ورامان للبنات-عربية

 509.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2345

211841276001

احمد حزام عبد االمير عليوي

احيائي

ديالى

ثانوية مروج الذهب المسائية للبنين

 501.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2346

111841203008

احمد كاظم محمد نايف

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية العال المسائية للبنين

 497.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2347

181842244029

منى سلمان علي كاظم

احيائي

صالح الدين

ثانوية االندلس للبنات

 471.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2348

211841272141

محمد فخري ولي كاظم

احيائي

ديالى

اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 470.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2349

181851030005

برزان امير فاضل محمد

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية االرتقاء األهلية للبنين

 470.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2350

201851005067

هارون نجم الدين عزة محمد

تطبيقي

كركوك

اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 458.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2351

201752330021

ليوان جمال ناصر رمضان

تطبيقي

كركوك

ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 446.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2352

201822108012

زينب محمد والي حاشوش

ادبي

كركوك

ثانوية اليمامة للبنات

 465.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2353

201821079055

مؤمل محمد جبار عبد

ادبي

كركوك

اعدادية الواسطي للبنين

 430.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2354

201821207003

احمد خلف سليمان عيسى

ادبي

كركوك

ثانوية المعتصم المختلطة

 421.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2355

201822132008

سهند زه رده شت اسماعيل احمد

ادبي

كركوك

ثانوية الجمهورية للبنات

 406.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2356

201821078094

محمد حمد شهاب احمد

ادبي

كركوك

اعدادية السياب للبنين

 405.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون
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2357

201722113017

ريما كريم حسن محيميد

ادبي

كركوك

ثانوية كونل للبنات

 402.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2358

211822174003

زينب عماد رجب ابراهيم

ادبي

ديالى

ثانوية سما ديالى االهلية للبنات

 423.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2359

211821270041

عمرو حسين صالح عزيز

ادبي

ديالى

اعدادية بوتان المسائية للبنين

 374.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2360

211842137077

مريم سامي خليل علي

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 514.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2361

101841013031

بكر محمود فاضل جميل

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 632.0جامعة كركوك/كلية التمريض

2362

201841001057

حسين مكرم محي الدين محمود

احيائي

كركوك

اعدادية كركوك المركزية للبنين

 524.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

2363

101842136064

هبه فالح حسن عباس

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتفوقات االهلية للبنات

 499.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

2364

181842172037

سالي زهير عبد هللا صالح

احيائي

صالح الدين

ثانوية المستنصرية للبنات

 457.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

2365

201851311041

محمد جالل جبار احمد

تطبيقي

كركوك

ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 411.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

2366

211821081025

علي حسيب محمود جاسم

ادبي

ديالى

اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 500.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2367

201821060028

وسام علي احمد دهام

ادبي

كركوك

ثانوية الزيتون االخضر للبنين

 462.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2368

211821051029

محمود ابراهيم اسماعيل علي

ادبي

ديالى

ثانوية المغيرة للبنين

 458.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2369

201822340028

جرو جمعه جالل سعيد

ادبي

كركوك

اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 449.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2370

321822020030

مريم علي سلمان عنبر

ادبي

السليمانية

ثانوية كرميان للبنات

 438.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2371

201821235040

محمد نجم علي محمد

ادبي

كركوك

ثانوية غمدان المختلطة

 438.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2372

201841006022

عباس محمد حيدر جعفر

احيائي

كركوك

اعدادية الصدر للبنين

 456.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2373

211842292015

جانيت صفاء عداي حسين

احيائي

ديالى

ثانوية االماني المسائية للبنات

 445.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2374

201842120026

فاطمه حسن احمد عكله

احيائي

كركوك

اعدادية منوليا للبنات

 436.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2375

201752154019

فاطمه علي جليل خورشيد

تطبيقي

كركوك

ثانوية ام البنين للبنات

 430.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

2376

201822167013

عبير ساري فيصل عبد الوهاب

ادبي

كركوك

ثانوية ام البنين للنازحات

 418.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2377

201822177006

اية محمد حمود ناصر

ادبي

كركوك

ثانوية اليعربية للبنات

 406.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2378

201821016043

عبد هللا يونس مظلوم ربيع

ادبي

كركوك

ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 396.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2379

231841011098

يوسف هادي عبيس مكي

احيائي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 457.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2380

241741017001

أحمد محمد مزهر حسين

احيائي

الديوانية

اعدادية المصطفى للبنين

 431.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة
 427.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2381

131842106030

مالك عامر محمود جاسم

احيائي

2382

201851225004

زيد حميد عبيد فرحان

تطبيقي

كركوك

ثانوية الشهامة المختلطة

 447.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

الرصافة االولى اعدادية عدن للبنات

2383

201851304113

يوسف جمعة رشيد محي الدين

تطبيقي

كركوك

اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 439.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

2384

211841273017

عبد هللا ابراهيم سلمان حبيب

احيائي

ديالى

اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 477.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2385

201841002007

احمد عواد احمد محمد

احيائي

كركوك

اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل للبنين

 474.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2386

171841178002

ابراهيم ياسر حسين خضر

احيائي

نينوى

اعدادية الصادق االمين للبنين

 470.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2387

181841036078

فيصل عبد العزيز سعود دويل

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

 470.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2388

211841217010

عبد االله مظهر يونس علوان

احيائي

ديالى

ثانوية المهتدي باهلل المختلطة

 467.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2389

201852106036

فاطمه مهدي اسماعيل ساقي

تطبيقي

كركوك

ثانوية الشهباء للبنات

 493.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2390

201852120019

شيماء يونس حسن رشيد

تطبيقي

كركوك

اعدادية منوليا للبنات

 479.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2391

111851025037

فاروق قاسم عبد حمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الروافد للبنين

 472.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

2392

201822340087

مروه اردالن عبيد لطيف

ادبي

كركوك

اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 646.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2393

201822333042

مروه حيدر عمر عبد هللا

ادبي

كركوك

ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 600.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2394

201822139013

آيه نبيل جميل توفيق

ادبي

كركوك

ثانوية البيداء للبنات

 524.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية
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2395

181822181027

مريم حسين علي رشيد

2396

201822132014

مينا نظام محمد علي عبد هللا

الفرع

المحافظة

ادبي

صالح الدين

ادبي

كركوك

المدرسة

المجموع

اعدادية طوز للبنات

 517.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

ثانوية الجمهورية للبنات

 511.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2397

211821076033

كصاي قيس محمود خضير

ادبي

ديالى

اعدادية شورش للبنين

 499.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2398

201822157038

هديل قدير اسود احمد

ادبي

كركوك

ثانوية همسة للبنات

 492.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2399

201821377026

ره نج محمد حسين حسن

ادبي

كركوك

ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 492.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2400

211822109026

شذى عباس رمضان عيسى

ادبي

ديالى

اعدادية الحجرات للبنات

 480.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2401

201821085085

قصي صدام خلف ابراهيم

ادبي

كركوك

اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 473.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2402

201821207041

عمر محمد عطية علي

ادبي

كركوك

ثانوية المعتصم المختلطة

 470.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2403

201822157032

مهتاب واثق عبد هللا خلف

ادبي

كركوك

ثانوية همسة للبنات

 470.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2404

201822154004

اسراء خالد خليل عزيز

ادبي

كركوك

ثانوية ام البنين للبنات

 469.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2405

201821077015

احمد ناظم عزيز صالح

ادبي

كركوك

اعدادية  1حزيران للبنين

 461.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2406

201822137002

اسيل ساجد غازي فهد

ادبي

كركوك

ثانوية النصر للبنات

 458.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2407

201822114017

رسل عبد الواحد ناظم عطيه

ادبي

كركوك

ثانوية الحريري للبنات

 458.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2408

211821074072

محمد حازم علي عواد

ادبي

ديالى

اعدادية بيخال للبنين

 455.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2409

201822141011

جنان خالد سليمان محمد

ادبي

كركوك

ثانوية الخنساء للبنات

 452.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2410

201822113019

رنا سمير نوح حمودي

ادبي

كركوك

ثانوية كونل للبنات

 449.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2411

201821018028

محمد عبد األمير اكبر كاظم

ادبي

كركوك

اعدادية تازة للبنين

 448.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2412

201821202008

حسين داود سليم خلف

ادبي

كركوك

ثانوية الملحة المختلطة

 448.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2413

211821400060

محمد خالد حسين فدعم

ادبي

ديالى

الخارجيون

 445.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2414

171821082014

صهيب حمدو عبد احمد

ادبي

نينوى

ثانوية باقرته للبنين

 440.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2415

311821004015

رائد عبد السالم خلف صالح

ادبي

اربيل

ثانوية االمل للبنين

 439.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2416

201821078078

علي مهدي عبد هللا خضر

ادبي

كركوك

اعدادية السياب للبنين

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2417

211822179037

زهراء رفعت حميد باوه خان

ادبي

ديالى

اعدادية ليلى قاسم للبنات

 436.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2418

201821259244

طلحة مجيد محمد حمود

ادبي

كركوك

اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 432.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

الرصافة االولى مدرسة بغداد االهلية في تركيا اسطنبول

 503.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2419

131841215006

عثمان حامد حسين صالح

احيائي

2420

201852346004

ايمان سامان علي كمر

تطبيقي

كركوك

ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 533.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

2421

171841178076

محمد باقر خلف خضر

احيائي

نينوى

اعدادية الصادق االمين للبنين

 476.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

2422

211821076002

احمد برهان ماجد اسماعيل

ادبي

ديالى

اعدادية شورش للبنين

 450.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية

2423

201821235053

صباح عبد هللا سلمان خالد

ادبي

كركوك

ثانوية غمدان المختلطة

 431.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية

2424

211822101011

خوله داود حسن خضير

ادبي

ديالى

ثانوية عائشة للبنات

 419.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية

2425

261842108119

نور هادي ارفيدي حمزة

احيائي

واسط

اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 680.0جامعة واسط/كلية الطب

2426

261842116064

فاطمه جمعه حسين علي

احيائي

واسط

ثانوية بلقيس للبنات

 670.0جامعة واسط/كلية الطب

2427

211842140127

شمس علي طلعت عباس

احيائي

ديالى

اعدادية المقدادية للبنات

 669.0جامعة واسط/كلية الطب

2428

111841019006

ايسر عطية احمد سكران

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية ذو النورين للبنين

 669.0جامعة واسط/كلية الطب

2429

181841010008

اياد غانم جاسم عيسى

احيائي

صالح الدين

ثانوية ابن كثير للبنين

 655.0جامعة واسط/كلية طب االسنان

2430

141841042001

ابراهيم عبد الخالق عمران موسى

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الصفوة األهلية للبنين

 655.0جامعة واسط/كلية طب االسنان

2431

131842118003

أسيل محمد فرحان هلول

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

 654.0جامعة واسط/كلية طب االسنان

2432

271852089013

حنين احمد خضر علوان

تطبيقي

كربالء

 581.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

ثانوية المدائن للبنات

صفحة  64من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

2433

281851044165

مهدي سعد منجل صالح

تطبيقي

ميسان

اعدادية جعفر النقدي للبنين

 524.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2434

261851003051

مصطفى حمود ابراهيم لعيبي

تطبيقي

واسط

اعدادية الحمزة للبنين

 534.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2435

261841001074

سعدون راضي هالل عكروك

احيائي

واسط

اعدادية الكوت للبنين

 533.0جامعة واسط/كلية العلوم

2436

111842138014

فاطمة هادي حسين حسن

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية السجى للبنات

 531.0جامعة واسط/كلية العلوم

2437

281851008065

صالح حسن راضي خفيف

تطبيقي

ميسان

اعدادية المجر الكبير للبنين

 515.0جامعة واسط/كلية العلوم

2438

261851202071

ماجد عنيد مجبر دبعن

تطبيقي

واسط

اعدادية الحي المسائية للبنين

 503.0جامعة واسط/كلية العلوم

2439

261852117006

بنين فالح جاسم الزم

تطبيقي

واسط

اعدادية عطر الوالية للبنات

 465.0جامعة واسط/كلية العلوم

2440

231841209017

كريم حسن محسن حميد

احيائي

بابل

ثانوية ابو القاسم المختلطة

 499.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2441

231841209006

حسنين عايد صدار راضي

احيائي

بابل

ثانوية ابو القاسم المختلطة

 476.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2442

271841009107

كرار حيدر مهنا خلف

احيائي

كربالء

اعدادية الحسينية للبنين

 462.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2443

261821164004

حسن مراد جامل فليح

ادبي

واسط

ثانوية البشائر للبنين

 592.0جامعة واسط/كلية القانون

2444

261821026065

محمد عبد هللا ابراهيم عامود

ادبي

واسط

اعدادية طه االمين للبنين

 513.0جامعة واسط/كلية القانون

2445

261822076037

غاليه سعد سلطان ثامر

ادبي

واسط

ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 485.0جامعة واسط/كلية القانون

2446

261852109012

رسل رحيم جابر رحمة

تطبيقي

واسط

اعدادية اليسر للبنات

 417.0جامعة واسط/كلية الزراعة

2447

261851201044

حيدر محمد عيل زعيبل

تطبيقي

واسط

اعدادية الكوت المسائية للبنين

 405.0جامعة واسط/كلية الزراعة

2448

261821019010

عادل مجيد مفتن سعد

ادبي

واسط

اعدادية المصطفى للبنين

 477.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2449

261821006096

هاشم غني فرج فارس

ادبي

واسط

اعدادية  14تموز للبنين

 475.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2450

261821175011

حسين ماجد ذهب دحام

ادبي

واسط

ثانوية مدينة المدن المختلطة

 465.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2451

261821024029

ماجود يونس حميد عبد اللطيف

ادبي

واسط

ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح 2للبنين

 460.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2452

261821006014

حر زهير عبد خلف

ادبي

واسط

اعدادية  14تموز للبنين

 445.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2453

261822087043

فاطمه هادي محمد عبد

ادبي

واسط

اعدادية النعمانية للبنات

 427.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2454

261852119007

زهراء احمد محمد حسن

تطبيقي

واسط

اعدادية النور للبنات

 455.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2455

281852055031

زهراء علي فاضل عباس

تطبيقي

ميسان

اعدادية بنت الهدى للبنات

 431.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2456

221852107027

مسار سالم زميط حسن

تطبيقي

ذي قار

ثانوية ام المؤمنين للبنات

 422.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

2457

261852087012

زينب محمد جالب راشد

تطبيقي

واسط

اعدادية النعمانية للبنات

 612.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

2458

231851011048

منتظر عمران عويد حسن

تطبيقي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 489.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

2459

261821033040

عباس كاظم شخير هداب

ادبي

واسط

اعدادية الميمون للبنين

 537.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2460

261821008045

علي كريم جليوي حسين

ادبي

واسط

اعدادية النعيم للبنين

 512.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2461

261821017017

حسن ياس خضير عباس

ادبي

واسط

اعدادية شيخ سعد للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2462

241821011005

حازم كريم فضل عبد

ادبي

الديوانية

اعدادية عفك للبنين

 449.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2463

211821007047

مصطفى جعفر كاظم ماهود

ادبي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 440.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2464

261822075027

يقين جالل شاهود سراج

ادبي

واسط

ثانوية البتول للبنات

 434.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

2465

261822102018

رتاج حسين خلف عوده

ادبي

واسط

اعدادية ذات النطاقين للبنات

 417.0جامعة واسط/كلية اآلداب

2466

261822109049

مسار عبد هللا عطا هللا ظاهر

ادبي

واسط

اعدادية اليسر للبنات

 411.0جامعة واسط/كلية اآلداب

2467

261721201231

ياسر كاظم سلحب سياب

ادبي

واسط

اعدادية الكوت المسائية للبنين

 378.0جامعة واسط/كلية اآلداب

2468

211841012064

محسن علي محيسن صالح

احيائي

ديالى

اعدادية ديالى للبنين

 462.0جامعة واسط/كلية اآلداب

2469

231821034062

علي عباس حسن عليان

ادبي

بابل

اعدادية الوركاء للبنين

 411.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

2470

211821003025

غيث وسام حسن زاير

ادبي

ديالى

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 406.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

صفحة  65من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع
ادبي

المدرسة

المحافظة

2471

الرصافة الثانية اعدادية اسد بغداد للبنين

141821048027

حسن هاشم حسين جار هللا

2472

231851006053

علي محمد عليوي كاظم

تطبيقي

بابل

2473

281842055054

فاطمة صبيح محسن جار هللا

احيائي

ميسان

اعدادية بنت الهدى للبنات

2474

281842065041

مرام جمال عبد ناصر

احيائي

ميسان

ثانوية علي الغربي للبنات

2475

321842020010

استبرق عبد الحليم عبد هللا محسن

احيائي

السليمانية

ثانوية كرميان للبنات

2476

241841001152

عبد هللا حسن صالح جاسم

احيائي

الديوانية

االعدادية المركزية للبنين

2477

131842104007

الحوراء عادل محسن حمود

احيائي

2478

121842094151

فاطمه عبد هللا صاحب خضير

احيائي

الكرخ الثالثة

2479

321841045037

ياسين حسن ياسين عبد هللا

احيائي

السليمانية

المجموع
 399.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

اعدادية القاسم للبنين

 424.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية
 673.0جامعة ميسان/كلية الطب
 669.0جامعة ميسان/كلية الطب
 668.0جامعة ميسان/كلية الطب
 666.0جامعة ميسان/كلية الطب

الرصافة االولى ثانوية حنين النموذجية للبنات

 654.0جامعة ميسان/كلية طب االسنان

اعدادية الفوز للبنات

 654.0جامعة ميسان/كلية طب االسنان

ثانوية الحريري المختلطة

 652.0جامعة ميسان/كلية طب االسنان

2480

231842098078

عذراء محسن نجدي عبود

احيائي

بابل

اعدادية الربيع للبنات

 648.0جامعة ميسان/كلية الصيدلة

2481

201842118028

ايالف انور محمد جمعة

احيائي

كركوك

ثانوية االزدهار للبنات

 647.0جامعة ميسان/كلية الصيدلة

2482

191842153093

ورود جمعه زيدان خلف

احيائي

االنبار

ثانوية االنبار للبنات

 647.0جامعة ميسان/كلية الصيدلة

2483

281852062037

صابرين مهدي خشن دهش

تطبيقي

ميسان

اعدادية المجر الكبير للبنات

 636.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني

2484

261852095019

زمن سبتي سعيد عرير

تطبيقي

واسط

اعدادية فضة للبنات

 661.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط

2485

281852070001

اديان اكرم توفيق حسين

تطبيقي

ميسان

اعدادية الزوراء للبنات

 653.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط

2486

281841011023

حيدر جبار محمد كرم

احيائي

ميسان

اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 519.0جامعة ميسان/كلية العلوم

2487

281852074023

زينب نزار عبد الواحد عبد

تطبيقي

ميسان

ثانوية غرناطة للبنات

 544.0جامعة ميسان/كلية العلوم

2488

281852077053

زينب كحامي عليوي رمح

تطبيقي

ميسان

ثانوية ام عمار للبنات

 516.0جامعة ميسان/كلية العلوم

2489

281821004118

مصطفى ستار جبر محمد

ادبي

ميسان

اعدادية التحرير للبنين

 506.0جامعة ميسان/كلية القانون

2490

111822095010

امنية محمد عبد الحسين مهدي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 429.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

2491

201841235021

مصطفى عبد القادر علي عبد هللا

احيائي

كركوك

ثانوية غمدان المختلطة

 632.0جامعة ميسان/كلية التمريض

2492

231842125007

امونه ادريس عبيد حسن

احيائي

بابل

اعدادية عشتار للبنات

 592.0جامعة ميسان/كلية التمريض

2493

211821217009

علي طارق انور قنبر

ادبي

ديالى

ثانوية المهتدي باهلل المختلطة

 478.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

2494

281821012029

صادق احمد داود ساجت

ادبي

ميسان

ثانوية دجلة للبنين

 457.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 451.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي

البصرة

اعدادية اليرموك للبنين

 451.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

ميسان

ثانوية االقصى للبنات

 544.0جامعة ميسان/كلية التربية

اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 534.0جامعة ميسان/كلية التربية
 476.0جامعة ميسان/كلية التربية

2495

111822076115

مريم عبيس عبد حسين

2496

161851033096

محمد حبيب محمد عالوي

2497

281822071007

بنين علي باتول شهيب

ادبي

2498

281821011010

حسن هادي سعدون محمد

ادبي

ميسان

2499

281822058026

سارة علي جعاتي حسن

ادبي

ميسان

ثانوية العذراء للبنات

2500

161842290004

اسيل ناظم علي عتيوي

احيائي

البصرة

ثانوية بقية هللا األهلية للبنات

 508.0جامعة ميسان/كلية التربية

2501

281851009089

مصطفى محمد محيسن عبيد

تطبيقي

ميسان

اعدادية االندلس للبنين

 492.0جامعة ميسان/كلية التربية

2502

281822090061

يسرى قاسم بنية غثيان

ادبي

ميسان

ثانوية جنة الخلد للبنات

 469.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2503

281822080001

ازهار كريم خضير سبتي

ادبي

ميسان

ثانوية قبضة الهدى للبنات

 454.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2504

281822050032

زهراء محمد جبار رشم

ادبي

ميسان

ثانوية النضال للبنات

 435.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2505

281822190059

مينا عالء الدين عبد الحسين عليوي

ادبي

ميسان

ثانوية التأميم المسائية للبنات

 435.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2506

281821039042

محمد هاشم حسين خنيفر

ادبي

ميسان

ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 427.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2507

221842149017

فاطمة الزهراء جبر مدلول عجيل

احيائي

ذي قار

اعدادية الناصرية للبنات

 395.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2508

281752077031

زهراء زاهر جميغ رشك

تطبيقي

ميسان

ثانوية ام عمار للبنات

 450.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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2509

221852164016

حوراء جابر شراد جباره

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الزهراء للبنات

 437.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2510

221852392014

عذراء كسار ثويني رحم

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االستبرق للبنات

 436.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

2511

291842079001

أيه حسين عبد الزهره جابر

احيائي

المثنى

ثانويه المصابيح للبنات

 682.0جامعة المثنى/كلية الطب

2512

271842062069

زهراء مالك كريم علي

احيائي

كربالء

اعدادية االمامة للبنات

 668.0جامعة المثنى/كلية الطب

2513

231842117012

االء عبيس عوده غازي

احيائي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 668.0جامعة المثنى/كلية الطب

2514

241841027048

حسين محمد غازي كزار

احيائي

الديوانية

اعدادية السجاد للبنين

 667.0جامعة المثنى/كلية الطب

2515

291842071010

انعام مسير غالي عبيد

احيائي

المثنى

ثانوية النجاة للبنات

 658.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

2516

291842085149

نبأ عبد الكاظم طارش موسى

احيائي

المثنى

ثانوية الكندي االهلية للبنات

 655.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

2517

241842119074

رسل سوادي حنون عباس

احيائي

الديوانية

اعدادية الفردوس للبنات

 654.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

2518

111842080012

انوار سعد جليل ابراهيم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 654.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

2519

241841041026

رامي مازن عبد الكاظم جوني

احيائي

الديوانية

ثانوية المتميزين

 649.0جامعة المثنى/كلية الصيدلة

2520

231842114053

سالي عقيل حسين خضير

احيائي

بابل

اعدادية الكوثر للبنات

 649.0جامعة المثنى/كلية الصيدلة

2521

151841004046

مؤمل محمد جبار جبر

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية قتيبة للبنين

القبول

 649.0جامعة المثنى/كلية الصيدلة

2522

291851004060

حسين كاطع جبير عبيد

تطبيقي

المثنى

اعدادية المثنى للبنين

 550.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

2523

251851150092

حميد قاسم حسن عبد هللا

تطبيقي

النجف

اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 533.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

2524

291851002099

محمد بلي محمد ابراهيم

تطبيقي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنين

 491.0جامعة المثنى/كلية العلوم

2525

291851008014

جميل جادر خليف مويح

تطبيقي

المثنى

اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 490.0جامعة المثنى/كلية العلوم

2526

291852054073

نسرين سنوح مزيهر سكران

تطبيقي

المثنى

ثانوية الفضيلة للبنات

 567.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

2527

291821014075

حيدر طالب جريد راشد

ادبي

المثنى

اعدادية عين الحياة للبنين

 468.0جامعة المثنى/كلية القانون

2528

291821006010

حسن صباح عبيد علك

ادبي

المثنى

ثانوية االمام امير المؤمنين للبنين

 434.0جامعة المثنى/كلية القانون

2529

211741034007

بهاء صيهود قدوس فنيص

احيائي

ديالى

اعدادية مندلي للبنين

 623.0جامعة المثنى/كلية التمريض

2530

211841206018

علي ثاير حسين صالح

احيائي

ديالى

ثانوية النظامية المختلطة

 591.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

2531

291841005044

سجاد حسن ملح حمد

احيائي

المثنى

اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 474.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

2532

291851026061

محمد خلف سوادي نايف

تطبيقي

المثنى

اعدادية نهج البالغة للبنين

 424.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

2533

291852062009

حنين رحيم علي محمد

تطبيقي

المثنى

ثانوية الزهور للبنات

 420.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

2534

291821001067

سجاد زاهي هاشم محمد

ادبي

المثنى

اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 409.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

2535

291852056006

امنه حسين جهادي سكر

تطبيقي

المثنى

اعدادية الخنساء للبنات

 444.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

2536

291841100072

عادل مسير ناصر سلمان

احيائي

المثنى

اعدادية ابن حيان للبنين

 582.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2537

291841002154

محمد صالح صباح جنحيت

احيائي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنين

 497.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2538

241841035082

مسلم محمد كاظم سلطان

احيائي

الديوانية

اعدادية الرسول للبنين

 486.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2539

291842057220

مريم توفيق شوين ظاهر

احيائي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

 485.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2540

291851016046

حيدر عبد الباري سعد فياض

تطبيقي

المثنى

ثانوية المسجد النبوي للبنين

 530.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2541

291851025077

محمد صالح محمد صالح

تطبيقي

المثنى

اعدادية الغدير المركزية للبنين

 498.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

2542

291822057056

زهراء عبد الجليل عبد العباس لفته

ادبي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

 486.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2543

291822075024

زينب مطشر كزار حمد

ادبي

المثنى

ثانوية المناسك للبنات

 483.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2544

291822160064

نجاة مسير ردام سمير

ادبي

المثنى

ثانوية السماوة المسائية للبنات

 445.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2545

291842053019

حوراء جاسم محمد عبجل

احيائي

المثنى

ثانوية االندلس للبنات

 614.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

2546

291822160025

دعاء نواش مكاوي حمادي

ادبي

المثنى

ثانوية السماوة المسائية للبنات

 405.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

صفحة  67من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018
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2547

291822087008

حنان داخل جساس سلمان

ادبي

المثنى

ثانوية الحطيم للبنات

 476.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

2548

291821021110

وليد ناظم مهاوش كطافه

ادبي

المثنى

اعدادية الخليج العربي للبنين

 457.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

2549

291822057044

رحاب محمد فضاله عبد النبي

ادبي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

 423.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

2550

291822087016

فاطمه جبار بشير خضير

ادبي

المثنى

ثانوية الحطيم للبنات

 417.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

2551

291852077034

نبا كافي فاضل حسين

تطبيقي

المثنى

ثانوية الشذرات للبنات

 494.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

2552

211851002017

حمزة حسين محمد مرهون

تطبيقي

ديالى

اعدادية الخالص للبنين

 553.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

2553

291851100215

مصطفى جاسم محمد كاطع

تطبيقي

المثنى

اعدادية ابن حيان للبنين

 552.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

2554

181842256001

انسام سمير عبد هللا علي

احيائي

صالح الدين

ثانوية المنى للبنات

 614.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

2555

211841013073

عمر رائد تحسين عبد الكريم

احيائي

ديالى

اعدادية كنعان للبنين

 601.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

2556

211821072001

تحسين فيصل عبد الهادي منشد

ادبي

ديالى

ثانوية سومر للبنين

 482.0جامعة سامراء/كلية التربية

2557

211821028029

مصطفى كاظم جواد وفر

ادبي

ديالى

اعدادية البعثة النبوية للبنين

 419.0جامعة سامراء/كلية التربية

2558

181822248009

سرى ضياء بدري احمد

ادبي

صالح الدين

ثانوية المهج للبنات

 419.0جامعة سامراء/كلية التربية

2559

101821016063

نور الدين نايف تركي احمد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 406.0جامعة سامراء/كلية التربية

2560

211821007051

مهند وليد رشيد مجيد

ادبي

ديالى

اعدادية بلدروز للبنين

 405.0جامعة سامراء/كلية التربية

2561

211821084016

صالح ثاير صالح عبد

ادبي

ديالى

ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 401.0جامعة سامراء/كلية التربية

2562

211822241003

رفيدة غازي عبد حميد

ادبي

ديالى

ثانوية الخرطوم المختلطة

 397.0جامعة سامراء/كلية التربية

2563

211821017034

مصطفى سالم كريم سلمان

ادبي

ديالى

اعدادية اسد هللا للبنين

 393.0جامعة سامراء/كلية التربية

2564

231821174023

مصطفى ثامر علي عبد

ادبي

بابل

ثانوية البواسل المختلطة

 390.0جامعة سامراء/كلية التربية

2565

191821040085

يوسف مؤيد رحال حسين

ادبي

االنبار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 387.0جامعة سامراء/كلية التربية

2566

241841010126

مصطفى جيجان فضيل عبود

احيائي

الديوانية

اعدادية الحمزة للبنين

 519.0جامعة سامراء/كلية التربية

2567

181842230008

اسيل ياس خضير حسن

احيائي

صالح الدين

اعدادية االرتقاء االهلية للبنات

 486.0جامعة سامراء/كلية التربية

2568

221841032008

مقتدى صبيح فهد حسين

احيائي

ذي قار

ثانوية المثنى للبنين

 481.0جامعة سامراء/كلية التربية

2569

181842255025

عليه ماجد عجمي حماد

احيائي

صالح الدين

اعدادية االسحاقي للبنات

 463.0جامعة سامراء/كلية التربية

2570

181842255021

سهام غانم ذياب احمد

احيائي

صالح الدين

اعدادية االسحاقي للبنات

 457.0جامعة سامراء/كلية التربية

2571

221841010068

علي حسن محسن فارس

احيائي

ذي قار

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 440.0جامعة سامراء/كلية التربية

2572

241841074012

حسين عويد عريبي راشد

احيائي

الديوانية

اعدادية االنوار االهلية للبنين

 438.0جامعة سامراء/كلية التربية

2573

211841088048

ليث ماجد محمد عبد هللا

احيائي

ديالى

اعدادية صادق شريف للبنين

 434.0جامعة سامراء/كلية التربية

2574

241841015005

امير فليح حسن شيال

احيائي

الديوانية

اعدادية الشامية للبنين

 424.0جامعة سامراء/كلية التربية

2575

181841010044

مخلص فرحان روضان عبد الكافي

احيائي

صالح الدين

ثانوية ابن كثير للبنين

 422.0جامعة سامراء/كلية التربية

2576

231851051133

يوسف محمد زراك فاضل

تطبيقي

بابل

اعدادية كوثا للبنين

 463.0جامعة سامراء/كلية التربية

2577

221751216001

احمد جبير احيمر مهدي

تطبيقي

ذي قار

ثانوية البدر المختلطة

 444.0جامعة سامراء/كلية التربية

2578

211851209011

مهند حامد محسن غزي

تطبيقي

ديالى

ثانوية السهول المختلطة

 430.0جامعة سامراء/كلية التربية

2579

111851208022

ضاحي هميس محمد مطلق

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية الحسين المسائية للبنين

 425.0جامعة سامراء/كلية التربية

2580

221851053018

حسين علي محسن سلمان

تطبيقي

ذي قار

ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 451.0جامعة سومر/كلية العلوم

2581

221852134028

منار صالح خلف ايدام

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الشموخ للبنات

 473.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2582

221851301010

جمعه ناصر شرشاب جخيم

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 419.0جامعة سومر/كلية الزراعة

2583

141821024230

مرتضى غريب فاكر خضير

ادبي

2584

221852203004

تبارك سمير فرج علي

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية بشار بن برد للبنين
ذي قار

 400.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد
 478.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

ثانوية الرحمن االهلية للبنات

صفحة  68من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

2585

221842169053

نبا فرحان عبد سعيد

2586

221822177023

مثاني ثامر حسوني نجم

2587

221852393026

فاطمه علوان مجيلي مروان

تطبيقي

2588

221751046064

علي حنين عبد خليف

تطبيقي

2589

121842129004

ثريا محمد عبد عبد هللا

احيائي

المدرسة

المجموع

القبول

احيائي

ذي قار

اعدادية النيل للبنات

 436.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

ادبي

ذي قار

ثانوية العاديات األهلية للبنات

 448.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

ذي قار

ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 504.0جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية

ذي قار

اعدادية الفهود للبنين

 479.0جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية

الكرخ الثالثة

ثانوية منار العلم االهلية للبنات

 479.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

2590

141841048039

سيف صدام شهاب سالم

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية اسد بغداد للبنين

 458.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

2591

211851225015

علي محمد كريم محمد

تطبيقي

ديالى

ثانوية المحسن المختلطة

 464.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

2592

241852120033

شهد عبد الكريم عبد الحسين مهدي

تطبيقي

الديوانية

اعدادية العروبة للبنات

 428.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

2593

141842114007

بلسم حامد ابراهيم حسين

احيائي

 606.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الرصافة الثانية ثانوية الصفوة االهلية للبنات

2594

241842114053

حنين حيدر مسلم جاسم

احيائي

الديوانية

اعدادية الخنساء للبنات

 599.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

2595

211842262007

شهد شهاب احمد داود

احيائي

ديالى

ثانوية الهداية المختلطة

 569.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

2596

201841020159

محمود فارس مساهر عبد هللا

احيائي

كركوك

اعدادية العباسي للبنين

 566.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

2597

231851069047

كاظم حمزه عبد الساده حنون

تطبيقي

بابل

ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنين

 509.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

2598

251852111011

ايات كريم عبد االمير حمود

تطبيقي

النجف

اعدادية القادسية المختلطة

 506.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

2599

231751004026

سجاد كريم جواد كاظم

تطبيقي

بابل

اعدادية الجهاد للبنين

 398.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

2600

271851152005

اكرم نجاح عبد علي داود

تطبيقي

كربالء

ثانوية زرارة المسائية للبنين

 396.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

2601

231851033086

وارث سامي نصيف جاسم

تطبيقي

بابل

ثانوية النيل للبنين

 415.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

2602

231852088052

نبأ عباس كاظم سموم

تطبيقي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

 408.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

2603

231841002209

ياسين خضير ديوان حسن

احيائي

بابل

اعدادية االمام علي للبنين

 674.0جامعة نينوى/كلية الطب

2604

211842290042

لبنى عماد حميد محمود

احيائي

ديالى

ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

2605

211842137033

ريام محمد منصور حسن

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

2606

181842266005

عائشة عبد الحميد حسين احمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية الملوية االهلية للبنات

 671.0جامعة نينوى/كلية الطب

2607

171842317071

ماريا يوسف احمد صالح

احيائي

نينوى

ثانوية المأمون للبنات

 669.0جامعة نينوى/كلية الطب

2608

171842235154

فاطمة رعد محمد زيدان

احيائي

نينوى

اعدادية الفاو للبنات

 585.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

2609

171841001029

تركي مد هللا حميد علي

احيائي

نينوى

اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 579.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

2610

171852357002

امنه زهير محمد صالح

تطبيقي

نينوى

ثانوية تطوان المسائية للبنات

 542.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

2611

311841024101

عبد هللا وليد سعد هللا حمدون

احيائي

اربيل

ثانوية النصر النموذجيه للبنين

 609.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

2612

171842403006

أنوار عبدالفتاح إبراهيم حسين

احيائي

نينوى

الخارجيات  -ايسر

 604.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

2613

171842237210

لينة موفق عبد هللا خضر

احيائي

نينوى

اعدادية اليمن للبنات

 571.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

2614

181851086020

محمد رائد فهد عبود

تطبيقي

صالح الدين

اعدادية المغيرة للبنين

 481.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

2615

101842077043

سرى نمير عكيدي فتحي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 699.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

2616

191841029032

كريم احمد سليمان حمادي

احيائي

االنبار

اعدادية العرفان للبنين

 683.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

2617

231841011046

عبد العزيز عذاب عبيد حمد

احيائي

بابل

اعدادية صنعاء للبنين

 676.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

2618

101842113079

هيام حامد جاسم محمد

احيائي

الكرخ االولى

اعداية المعراج للبنات

 676.0جامعة الفلوجة/كلية الطب

2619

191842202035

شهد حميد حسن محمود

احيائي

االنبار

ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 634.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2620

191841015026

رضوان امين محيسن حمادي

احيائي

االنبار

اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 577.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2621

191842173055

سرور قيس داوود فياض

احيائي

االنبار

اعدادية الكوثر للبنات

 557.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2622

191842229055

هاجر عبد حسين حميد

احيائي

االنبار

اعدادية الروابط للبنات

 549.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

صفحة  69من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الرقم االمتحاني
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قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

2623

191842188073

سرى خلف عوده مطلك

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 531.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2624

191841114048

محمد جاسم محمد جايد

احيائي

االنبار

ثانوية المجد االهلية للبنين

 507.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2625

191852188008

حسناء مجيد مجبل عبد هللا

تطبيقي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 466.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

2626

191821065041

يعقوب جبير عبد كرحوت

ادبي

االنبار

اعدادية الفتوة للبنين

 506.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

2627

191822187016

هاجر عامر دحام خلف

ادبي

االنبار

ثانوية الحبانية للبنات

 481.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

2628

191822188021

رغد حميد عبيد محمد

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 476.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

2629

101842136003

االء شهاب احمد حسين

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتفوقات االهلية للبنات

 614.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

2630

191841001070

عمر هيثم كمال جاسم

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي للبنين

 473.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

2631

101841016035

فالح صالح حسن سهيل

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 468.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

2632

191822193015

ضحى نجم خلف مصلح

ادبي

االنبار

اعدادية الحريري للبنات

 501.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2633

191822188061

هاجر علي محمود عبد هللا

ادبي

االنبار

اعدادية الفلوجة للبنات

 440.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2634

191821070008

رافد صباح احمد عبد

ادبي

االنبار

اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 430.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2635

191821027011

عبيده جاسم عواد فنوص

ادبي

االنبار

اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 425.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2636

191822194054

نبأ حسين حميد رديني

ادبي

االنبار

اعدادية الوثبة للبنات

 419.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2637

191821337109

زياد اياد هندي فراج

ادبي

االنبار

ثانوية الهدى المسائية للبنين

 402.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2638

101722111012

رانيه شعبان عبود عليوي

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية ابي غريب للبنات

 402.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2639

191821078055

مصطفى حسن مطلك نايف

ادبي

االنبار

اعدادية األوفياء للبنين

 399.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2640

191841026019

انس سمير عبد عبد هللا

احيائي

االنبار

اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 434.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2641

191841017007

حيدر محمد خيري جبير

احيائي

االنبار

اعدادية كبيسة للبنين

 430.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2642

191841354018

محمد خالد عودة سمير

احيائي

االنبار

ثانوية نور اإلسالم المسائية للبنين

 418.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2643

191851020041

عبد الرحمن حميد فليح حسن

تطبيقي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنين

 437.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

2644

111841026109

فقار رحيم جبار مرهج

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي العلمية للبنين

 683.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2645

251842062151

حنين احمد علي محمد

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 676.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2646

251841150427

يعقوب هادي صاحب حمزه

احيائي

النجف

اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 676.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2647

271841029031

عباس موسى كريم باباخان

احيائي

كربالء

ثانوية الذرى للمتميزين

 674.9جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2648

131842103013

رؤى سالم عدنان حسين

احيائي

الرصافة االولى اعدادية حطين للبنات

القبول

 674.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2649

111841006003

احمد شاكر محمود سعيد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية ذو الفقار للبنين

 674.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

2650

121842109080

عبير عادل مهدي سعيد

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكوثر للمتميزات

 653.4جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

2651

101841013032

بكر مهند عبد الرحمن خليل

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 653.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

2652

181841096003

احمد محمود داود حميد

احيائي

صالح الدين

ثانوية التراث العربي للبنين

 622.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

2653

251842100434

سندس مسلم مالك محمد

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 593.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

2654

201751013096

مهند علي هادي محمد

تطبيقي

كركوك

ثانوية الوثبة للبنين

 381.0جامعة تلعفر/كلية الزراعة

2655

171842236045

زينب عباس حسين ادريس

احيائي

نينوى

ثانوية الحوراء للبنات

 460.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

2656

171841178055

علي أحمد عباس يونس

احيائي

نينوى

اعدادية الصادق االمين للبنين

 437.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

2657

171851018059

سيف حمود خليف علي

تطبيقي

نينوى

اعدادية سارية للبنين

 405.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

2658

161851022073

علي عبد االله عبد العالي سعيد

تطبيقي

البصرة

اعدادية الهارثة للبنين

 623.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط

2659

161851053019

جاسم محمد قاسم شفيق

تطبيقي

البصرة

اعداية التضحية للبنين

 618.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط

2660

221851304010

حيدر عبد االمير هاشم محمد

تطبيقي

ذي قار

ثانوية االفاق المسائية للبنين

 667.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم هندسة النفط والغاز
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2661

161852204029

مروة عماد منشد كحيط

تطبيقي

البصرة

ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 654.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم هندسة النفط والغاز

2662

221842199039

مريم علي حسين عباس

احيائي

ذي قار

ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 627.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

2663

161842184168

عذراء جوشن مهدي علي

احيائي

البصرة

ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 600.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

2664

161852210085

فاطمة طالب ياسين سالم

تطبيقي

البصرة

اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 422.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

2665

171821080060

طيف جلعو حسين علي

ادبي

نينوى

اعدادية الرشيدية للبنين

 435.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2666

171821012067

فارس عمار طلب ابراهيم

ادبي

نينوى

اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 407.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2667

171821025196

مصطفى فالح حسن ياسين

ادبي

نينوى

اعدادية الراية للبنين

 386.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2668

171841027097

عمر ماهر محمد سعيد

احيائي

نينوى

اعدادية النيل للبنين

 440.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2669

131841006003

احمد سالم حسن حمد

احيائي

 419.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

الرصافة االولى اعدادية السويس للبنين

2670

211852015013

غفران خضر فاضل حسين

تطبيقي

ديالى

ثانوية ابن الفارض للبنين

 421.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2671

171851105016

كيالن رعد ابراهيم خلف

تطبيقي

نينوى

ثانوية عين زالة للبنين

 417.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

2672

261841011144

هاشم قاسم عبد مناحي

احيائي

واسط

اعدادية الزبيدية للبنين

 685.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

2673

101842101022

براء ناصر محمد عداي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 684.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

2674

141842080042

فرح علي حمودي محسن

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الزهور للبنات

 684.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

2675

121842082022

فاطمه رعد مجيد محمد

احيائي

2676

141842149010

براق قاسم حسن مهدي

احيائي

2677

211841282083

وسام عمر حميد حسين

احيائي

2678

131841001033

عبدالعزيز عماد شاكر محمود

احيائي

الكرخ الثالثة

 683.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

ثانوية طيبه للبنات

الرصافة الثانية ثانوية القيم االهلية للبنات
ديالى

 670.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

ثانوية اغادير المسائية للبنين

الرصافة االولى اعدادية االعظمية للبنين

 669.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان
 666.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

2679

211842136040

زينب عادل شهاب احمد

احيائي

ديالى

اعدادية التحرير للبنات

 665.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

2680

211842110059

سناريا نهاد خلف محمد

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 664.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

2681

211842121069

طيبة سالم سلمان ريحان

احيائي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 577.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

2682

101842095010

امنة صباح طالب جاسم

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية دجلة للبنات

 553.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

2683

121842104004

آيه زامل خالوي شذر

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية االنوار للبنات

 545.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

2684

141852117005

سجود مهند احمد عبد الرحمن

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبنات

 467.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

2685

101842090077

مينا مصطفى مجيد عبد الحسين

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

 506.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

2686

101841014010

انس فوزي عبد الرزاق أشعيب

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية القدس للبنين

 496.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

2687

111852076018

زهراء جاسم محمد موزان

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 460.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

2688

111841006051

علي ناصر هادي عيدان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية ذو الفقار للبنين

 563.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

2689

141841022042

علي ثعبان محمود كاظم

احيائي

الرصافة الثانية اإلعدادية الشرقية للبنين

 511.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

2690

131852070008

حفصه عمر محمد اسماعيل

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 558.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

2691

231841031004

احمد رعد خضر محمد

احيائي

بابل

اعدادية السجاد للبنين

 572.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

2692

211841050009

منتظر فاضل حسن جاسم

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 519.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

2693

111841058082

كرار عالء نجم عبد االمير

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 510.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

2694

121841005015

سجاد حاتم كريم خضير

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية االمام علي للبنين

 504.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

2695

141851034014

يوسف نمير مير محمد مير علي

تطبيقي

 463.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

الرصافة الثانية ثانوية المقاصد االهلية للبنين

2696

201842170003

انفال عبد السالم بديوي عبد

احيائي

كركوك

ثانوية التقدم للنازحات

 644.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2697

171841160006

احمد غانم سالم خضر

احيائي

نينوى

اعدادية دمشق للبنين

 643.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2698

171842267025

اية عبد الرزاق احمد فيصل

احيائي

نينوى

اعدادية الفراتين للبنات

 617.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

صفحة  71من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

2699

171842265001

اسراء قيس مقداد رجب

احيائي

نينوى

ثانوية بعويزة للبنات

 568.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2700

171841213002

احمد دحام عبيد خضر

احيائي

نينوى

ثانوية الفجر االهلية للبنين

 506.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

2701

261851205048

محمود غني محمود مطر

تطبيقي

واسط

ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 472.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

2702

111851021014

اكرم طارق عبد الخالق حمزة

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 454.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2703

171852302022

ريم خالد سعدون عبد

تطبيقي

نينوى

اعدادية حمص للبنات

 452.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2704

171851143010

احمد خلف احمد الجزاع

تطبيقي

نينوى

اعدادية الشهاب للبنين

 447.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2705

171852323013

فاطمة عبد الجواد محمد صفو

تطبيقي

نينوى

ثانوية الباشا االهلية للبنات

 514.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2706

201842118017

اسماء عبد السالم كاظم خميس

احيائي

كركوك

ثانوية االزدهار للبنات

 561.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2707

201852135005

ايمان عبد الرحمن محمد صالح

تطبيقي

كركوك

اعدادية هه ورامان للبنات-عربية

 532.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2708

201841008014

ايهم محمد يونس علي

احيائي

كركوك

ثانوية اتا بكلر للبنين

 543.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

2709

191751019022

حسن عواد عامج عبدهللا

تطبيقي

االنبار

اعدادية حديثة للبنين

 489.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

2710

201842347016

مروة رمضان رضا محمد

احيائي

كركوك

ثانوية كوجر للبنات دراسة كردية

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

2711

201842121054

نجالء صالح رحيم مرعي

احيائي

كركوك

ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبنات

 596.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

اعدادية الفرات للبنين

 517.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

ثانوية جيل التفوق األهلية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

2712

201841007033

علي مازن عبد الوهاب كامل

احيائي

كركوك

2713

101851056003

عبد هللا فرحان عبد هللا فرحان

تطبيقي

الكرخ االولى

 468.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

2714

171852280003

امنة ازهر يونس سليم

تطبيقي

نينوى

اعدادية موصل الجديدة للبنات

2715

171842237020

امنة بشار حميد صافي

احيائي

نينوى

اعدادية اليمن للبنات

 649.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2716

171842286024

االء عمار مؤيد حامد

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

 646.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2717

171842231177

شيماء محمد عبد حسين

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

 645.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2718

251842102050

هدى عبدالغني عبدالمجيد حسين

احيائي

النجف

ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنات

 645.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2719

111842070065

شهد نواف خلف حميدان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 643.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2720

211841055015

طه محمد حسن جميل

احيائي

ديالى

ثانوية حلوان للبنين

 637.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2721

171842232146

زهره عبد الستار عسكر احمد

احيائي

نينوى

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2722

171842249032

زينب عباس فتحي رمضان

احيائي

نينوى

اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 631.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2723

171842273093

زينب عماد فتحي عمر

احيائي

نينوى

اعدادية الخنساء للبنات

 631.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2724

171842286069

اية ميسر يحيى قاسم

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

 627.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

2725

161842183016

االء منان راشد عبد الباري

احيائي

البصرة

ثانوية ابي الخصيب االهلية للبنات

 609.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

2726

171842268153

نبأ كمال حسين عساف

احيائي

نينوى

ثانوية االوائل االهلية للبنات

 606.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

2727

171842325007

خلود غانم عايد هادي

احيائي

نينوى

ثانوية عوينات للبنات

 597.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض

2728

211841229007

حسين تحسين احمد عواد

احيائي

ديالى

ثانوية بردى المختلطة

 620.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

2729

171842294109

زبيدة سليمان جدعان علي

احيائي

نينوى

اعدادية الطالئع للبنات

 610.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

2730

171841162033

حسين علي حسين جاسم

احيائي

نينوى

ثانوية المعتصم باهلل للبنين

 608.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

2731

181842176041

رقيه خالد ساهي حسن

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنات

 605.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

2732

231842134029

زهراء عايد مدب محمد

احيائي

بابل

ثانوية بغداد االهلية للبنات

 600.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

2733

211842208024

ياسمين خصرو يحيى حماده

احيائي

ديالى

ثانوية الحد االخضر المختلطة

 631.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

2734

201841051001

احمد اسماعيل خليل ابراهيم

احيائي

كركوك

اعدادية توركمن ئيوي للبنين

 603.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

2735

321842030010

تسنيم احمد حسين عذاب

احيائي

السليمانية

ثانوية النصر النموذجية للبنات

 594.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

2736

171842233150

فاطمه محمد مصطفى حسن

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 586.6الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

صفحة  72من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

2737

321842020035

زبيده ابراهيم فارس عجمي

احيائي

السليمانية

ثانوية كرميان للبنات

 565.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

2738

181842178008

زهراء ثامر خليل جرجيس

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت للمتميزات

 645.6الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2739

181842170012

ايثار عبد الخالق خضير جراد

احيائي

صالح الدين

ثانوية العلم للبنات

 640.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2740

181842237030

نبأ طالل مجيد سلمان

احيائي

صالح الدين

اعدادية الشيماء للبنات

 615.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2741

181841006019

تمار عبد هللا لفتة احمد

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنين

 600.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2742

111841004032

عبد هللا عبد الرحمن اسماعيل محمود

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية السيدية للبنين

 595.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2743

171841018073

دحام خلف محمد احمد

احيائي

نينوى

اعدادية سارية للبنين

 595.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2744

101841055036

علي عدنان عبد حداوي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية بالل للبنين

 589.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2745

171841001023

احمد حسين علي محمد

احيائي

نينوى

اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2746

171841351104

علي محمد علي رمو

احيائي

نينوى

اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 586.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2747

181841016046

عبد هللا نجيب احمد عياش

احيائي

صالح الدين

اعدادية الخصم للبنين

 585.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2748

191842212033

وسن جهاد حماد شاهين

احيائي

االنبار

ثانوية اليقين للبنات

 583.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2749

191841015051

عمر راجي محمد حميد

احيائي

االنبار

اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 582.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2750

211842151031

نورس علي عطيه علي

احيائي

ديالى

ثانوية تل الزعتر للبنات

 582.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2751

181842222034

هند مجيد محمد حمود

احيائي

صالح الدين

ثانوية الرماح العوالي للبنات

 581.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2752

251841031760

مرتضى عبدالعباس عبدهللا ناجي

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 580.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2753

101841013068

عبد العزيز عبد الكريم يحيى عبد المجيد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 579.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

2754

171841050009

عبد القادر مزهر سامي احمد

احيائي

نينوى

ثانوية العوسجة للبنين

 619.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2755

201841051020

موفق عمر احمد مصطفى

احيائي

كركوك

اعدادية توركمن ئيوي للبنين

 602.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2756

211841001048

مرتضى علي حسين جزاع

احيائي

ديالى

اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 600.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2757

101841020088

عبد هللا جمال محمد سبع

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

 597.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2758

171841157009

احمد فائز شريف صالح

احيائي

نينوى

ثانوية الرافدين األهلية للبنين

 596.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2759

191841104030

عبد العزيز مقاتل عبد الرزاق عبد هللا

احيائي

االنبار

اعدادية ابن النفيس للبنين

 595.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2760

201842282176

تانية زكي عارف رشيد

احيائي

كركوك

اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 591.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2761

201841003072

مصعب علي هدرس علي

احيائي

كركوك

اعدادية الجهاد للبنين

 585.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

2762

171841007111

عمر نافع عبد الرحمن سعيد

احيائي

نينوى

االعدادية الغربية للبنين

 540.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

2763

171842289046

دالل صالح حسن حسين

احيائي

نينوى

اعدادية االصمعي للبنات

 432.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

2764

191851003015

طه ستار اسماعيل خليل

تطبيقي

االنبار

اعدادية الرميلة للبنين

 504.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

2765

181842175014

مروه اميد رشيد غريب

احيائي

صالح الدين

ثانوية البتول للبنات

 454.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

2766

281842190066

فاطمة ربع بدر مجيسر

احيائي

ميسان

ثانوية التأميم المسائية للبنات

 533.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

2767

211842095029

صفا قيس حمدان عطيه

احيائي

ديالى

ثانوية جمانة للبنات

 432.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

2768

211842098009

اسراء عامر شاكر محمود

احيائي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 513.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

2769

181842176024

تبارك ميثم فرج نجم

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنات

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

2770

181851140002

احمد ابراهيم عبد هللا حسين

تطبيقي

صالح الدين

ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 438.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

2771

211851053012

بكر صبحي خضير حمود

تطبيقي

ديالى

ثانوية نوح للبنين

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

2772

121821032056

سجاد جاسم محمد عبد

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 391.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

2773

211821238011

يونس حسين ابراهيم خليل

ادبي

ديالى

ثانوية قس بن ساعدة المختلطة

 376.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

2774

231822095022

زينب احمد رجب ابراهيم

ادبي

بابل

ثانوية المسعودي للبنات

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  73من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

2775

181821313011

علي نايف احمد محمد

2776

211821252007

نمير حسين صبار حمادي

الفرع

المحافظة

ادبي

صالح الدين

ادبي

ديالى

المدرسة

المجموع

ثانوية جمال عبد الناصر المختلطة

 367.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

ثانوية جبل النور المختلطة

 390.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

2777

101721158031

عبد هللا ناجي كاظم مشكور

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية مأرب المختلطة

 379.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

2778

211821076022

عبدالرحمن محمد علي محمد

ادبي

ديالى

اعدادية شورش للبنين

 368.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

2779

111822070009

امنة سعد مصطفى نجم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االمال للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

2780

111751021049

خالد عثمان عبيد محيسن

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 365.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

2781

211821065054

عبد الوهاب ميثاق فيصل عزيز

ادبي

ديالى

اعدادية اولى القبلتين للبنين

 415.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2782

211821200015

عيسى عباس عيسى صادق

ادبي

ديالى

ثانوية الدؤلي المختلطة

 413.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2783

101822116009

دانيه عالء اسود عباس

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية المأمون للبنات

 405.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2784

211821077086

عباس رباح نايف حسن

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 403.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2785

141822067077

فاطمه صباح جاسم محمد

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

القبول

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2786

211822151035

مروه كاظم ابراهيم علي

ادبي

ديالى

ثانوية تل الزعتر للبنات

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

2787

211822178036

سهى عدنان اصغر حسن

ادبي

ديالى

اعدادية الطيبات للبنات

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 391.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2788

211821050001

ايمن زهير سمير اسماعيل

ادبي

2789

131822095006

بسمه عالء عبد الجليل جاسم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات

 388.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2790

131822095044

ياسمين عالء عبد الجليل جاسم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات

 380.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2791

211821057012

وائل اياد كاظم عمران

ادبي

ديالى

ثانوية البشير للبنين

 377.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2792

211822095001

ايات ياسر ابراهيم كاظم

ادبي

ديالى

ثانوية جمانة للبنات

 368.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2793

231751001023

عبدهللا هادي خضير محمد

تطبيقي

بابل

اعدادية االسكندرية للبنين

 387.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

2794

101822109034

رسل كريم عيد فرحان

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 415.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

2795

111822067030

شهد كاظم خضير عباس

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية النهضة العلمية للبنات

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

2796

121822128009

ختام طارق ابراهيم احمد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية ابن سينا للبنات

 383.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

2797

191842189130

الرا محمد جبار عبد هللا

احيائي

االنبار

ثانوية الخنساء للبنات

 527.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

2798

241842169005

بنين عبد الحسين زاير جواد

احيائي

الديوانية

ثانوية النورين االهلية المختلطة

 643.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2799

241842077023

تيم زياد محمد طارق عبعوب

احيائي

الديوانية

ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 640.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2800

231842154037

زهراء رياض حسين حياوي

احيائي

بابل

ثانوية العقيلة زينب االهلية للبنات

 638.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2801

261842112008

جنان عبد الحسين مريوش فرحان

احيائي

واسط

ثانوية امنة بنت وهب للبنات

 637.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2802

241841005102

علي سعدون هادي بصل

احيائي

الديوانية

اعدادية الصدرين للبنين

 637.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2803

251842062619

مريم عبد الحمزة امين سعدون

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 635.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2804

241842085027

رفل باسم محمد عبدال

احيائي

الديوانية

اعدادية السرور للبنات

 632.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2805

271842060049

تقى سلمان عبيد كاظم

احيائي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

 631.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2806

231841280001

ابراهيم مصطفى نور حميد

احيائي

بابل

ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنين

 631.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

2807

211841051003

حيدر عبد الحسن اسماعيل خضير

احيائي

ديالى

ثانوية المغيرة للبنين

 548.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

2808

231841005106

علي حسين محمد دحيدح

احيائي

بابل

اعدادية الفيحاء للبنين

 477.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات السيارات

2809

251841205159

محمد حسن عباس فاضل عباس

احيائي

النجف

ثانوية براثا االهلية للبنين

 469.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات السيارات

2810

221841312028

نور ضياء محمد حسين

احيائي

ذي قار

ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنين

 440.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات السيارات

2811

221751021043

حيدر رياض سالم جبر

تطبيقي

ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 443.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات السيارات

2812

231842117087

سرى حيدر مسلم حمزة

احيائي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 614.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

صفحة  74من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

2813

261841012064

عباس كاظم حسين علي

احيائي

واسط

اعدادية الصويرة للبنين

 602.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

2814

261851043009

جابر هاشم لفته جابر

تطبيقي

واسط

اعدادية االمام الرضا ع للبنين

 594.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

2815

231842125054

صفا محمد نوري حمزه

احيائي

بابل

اعدادية عشتار للبنات

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

2816

211841018016

سجاد ضياء جواد حسين

احيائي

ديالى

اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 571.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

2817

211851028002

احمد كاظم احمد ياسين

تطبيقي

ديالى

اعدادية البعثة النبوية للبنين

 583.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

2818

231841023008

حيدر علي محمد راضي

احيائي

بابل

اعدادية حطين للبنين

 570.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

2819

221751081109

مسلم شاكر هاشم بدن

تطبيقي

ذي قار

اعدادية ابي تراب للبنين

 534.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2820

231852126026

شهالء رائد عبد ناصر

تطبيقي

بابل

ثانوية قرطبة للبنات

 491.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2821

271851030017

حسن عبد العباس جواد كاظم

تطبيقي

كربالء

اعدادية الغد األفضل للبنين

 454.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2822

231852092054

ساره حسن هاشم خليل

تطبيقي

بابل

اعدادية طليطلة للبنات

 475.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2823

111851029010

صفاء نايوخ خيزران زكم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الشاكرين للبنين

 470.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2824

231852117002

اميرة عودة صفوك حمزة

تطبيقي

بابل

اعدادية المسيب للبنات

 454.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2825

131822089004

جنات رحيم جفات زوير

ادبي

الرصافة االولى ثانوية األميرات األهلية للبنات

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

2826

111822088009

ختام محمد حسن شمخي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الزهراء للبنات

 386.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

2827

251852170017

بنين محمد عبد زيد عبد

تطبيقي

النجف

اعدادية البتول المسائية للبنات

 414.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

2828

251842401042

يسرى جابر عبيدش سلمان

احيائي

النجف

الخارجيات

 646.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2829

251841031788

مسلم محمد عبدالساده حسن

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 643.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2830

291841007177

محمد بدر حسان حمود

احيائي

المثنى

االعدادية المركزية للبنين

 634.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2831

251842066026

شيماء غالب خضير نور

احيائي

النجف

اعدادية واسط للبنات

 630.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2832

251842100059

ايات خليل بشير عطية

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 627.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2833

231842130028

سرى مهدي فاضل حميد

احيائي

بابل

ثانوية النجوم للبنات

 625.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

2834

141741008023

حسين جواد مطلك طعمة

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية سيد الشهداء للبنين

2835

271842052017

بسعاد مالك عبيد حبيب

احيائي

كربالء

اعدادية ماريا القبطية للبنات

 598.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

2836

231842144061

نها محمد عجه عبود

احيائي

بابل

ثانوية االفاق للبنات

 615.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

2837

241841207249

ماضي علي عبد الحسن شناوي

احيائي

الديوانية

اعدادية البشير المسائية للبنين

 606.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

2838

261842115022

فاطمه نعيم خضير جساس

احيائي

واسط

اعدادية المناهل للبنات

 586.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

2839

231842154084

نبا سامي جاسم نغماش

احيائي

بابل

ثانوية العقيلة زينب االهلية للبنات

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

2840

251841045097

مصطفى محمد عزيز كريم

احيائي

النجف

ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 591.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

2841

241842112009

حوراء محمد شنيف حسين

احيائي

الديوانية

ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعي

 559.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

2842

111842114075

فاطمه الزهراء حسام جبار ياسين

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المنهل للبنات

 461.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2843

181841085010

حسن ماهر مزهر احمد

احيائي

صالح الدين

اعدادية الروافد للبنين

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2844

221851003139

محمد محسن ابراهيم عاجل

تطبيقي

ذي قار

االعدادية المركزية للبنين

 491.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2845

231851006009

بشير عليوي كاظم كيطان

تطبيقي

بابل

اعدادية القاسم للبنين

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2846

101751024015

حسين معن كاطع عصواد

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية ابي غريب للبنين

 428.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2847

231852079022

زينب كامل عبود علوان

تطبيقي

بابل

ثانوية الوركاء للبنات

 423.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

ثانوية مسالك الخير المختلطة

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

اعدادية ابي غريب للبنين

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2848

231851188005

علي رحيم كزار جبير

تطبيقي

بابل

2849

101851024023

محمد علي خلف علي

تطبيقي

الكرخ االولى

2850

281751011066

علي حسين سيد عبيد

تطبيقي

ميسان

 621.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

صفحة  75من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

2851

101751015047

مرتضى عبد الكريم مهدي محمد صالح

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2852

231851067018

بشير كريم جواد كاظم

تطبيقي

بابل

اعدادية الجامعة للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2853

111852072049

نداء عزت عبد حميد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية البتول للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2854

261852155009

ندى شاكر حسين مهدي

تطبيقي

واسط

اعدادية حامل اللواء المختلطة

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2855

231851018044

مصطفى عذاب مخيف فارس

تطبيقي

بابل

ثانوية الدستور للبنين

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

2856

111851203010

ابراهيم كريم عبد هللا عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية العال المسائية للبنين

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

2857

111751031014

علي عبد االمير جبار عيسى

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية القيروان للبنين

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

2858

121852105062

ميس مظفر ساهي كاظم

تطبيقي

الكرخ الثالثة

اعدادية الزهور للبنات

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

2859

221751010036

ضياء علي عباس طشحيل

تطبيقي

ذي قار

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 420.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

2860

251852170098

هجران كفاح جليل محمد

تطبيقي

النجف

اعدادية البتول المسائية للبنات

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

2861

231751009009

جاسم محمد جاسم حتروش

تطبيقي

بابل

اعدادية المسيب للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

2862

271851007006

احمد وليد فرهود عواد

تطبيقي

كربالء

اعدادية الرافدين للبنين

 400.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

2863

131852283003

حوراء احمد دعدوش محمد

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية االبرار المسائية للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

2864

121851033001

ابراهيم عبد الرسول أصفر ضمد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية الجوادين للبنين  -للوقف الشيعي

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

2865

241751017031

حيدر كريم حسين جواد

تطبيقي

الديوانية

اعدادية المصطفى للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

2866

231751039011

علي فالح حسن خفيف

تطبيقي

بابل

اعدادية بابل االهلية للبنين

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

2867

131821006044

طه علي عبد الكريم محمد

ادبي

2868

101822107003

ايه باسم حمودي كاظم

ادبي

2869

141822099031

رشا نعمه سلمان راشد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية السويس للبنين
الكرخ االولى

 421.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل
 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

ثانوية الحكمة للبنات

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

الرصافة الثانية اعدادية االسكندرونة للبنات

2870

211822208004

زهراء قاسم غازي جمعه

ادبي

ديالى

ثانوية الحد االخضر المختلطة

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2871

211821278040

عمر سعدون حسين علي

ادبي

ديالى

اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2872

131821012104

عمر كمال عزيز فرمان

ادبي

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 409.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2873

141822075053

حنين علي كريم سلمان

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية صفية للبنات

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2874

151822047047

زهراء عباس حبيب حسين

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الهدى للبنات

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

الكرخ الثانية

2875

111822136013

تبارك رائد علي زاير

ادبي

2876

131822096018

سماح مكي محمد حسن

ادبي

الرصافة االولى ثانوية الرشيد للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2877

101822133020

رسل رعد اسماعيل ابراهيم

ادبي

ثانوية التألف للبنات

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

الكرخ االولى

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

اعدادية العقيلة االدبية للبنات

2878

141821177127

مؤمل لبيد حميد جباره

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية طه للبنين

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2879

141721054003

اسامه محمد شهاب احمد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الفاروق للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2880

151821007207

مقتدى عبد الرسول عباس عبود

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2881

261821156041

مهند قاسم عباس كاظم

ادبي

واسط

2882

121822231030

ندى عباس حسين زغير

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الغسانية المختلطة

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

ثانوية طوعة المسائية للبنات

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2883

131822119031

مريم احمد عدنان طه

ادبي

الرصافة االولى اعدادية المركزية للبنات

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2884

141721015113

عمر محمد حسن علي

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2885

211821234009

محمد حامد حسين مسير

ادبي

ديالى

ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

2886

151821020009

احمد ميثاق جبار عبيد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2887

141822099065

مها ماجد عبد رضا

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية االسكندرونة للبنات

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2888

231822117065

شمس محمد خضير عباس

ادبي

بابل

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

اعدادية المسيب للبنات
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2889

111821021101

علي حميد عبد الرضا علي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2890

211821077082

طه عبد الرزاق زيدان خلف

ادبي

ديالى

اعدادية الرواد للبنين

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2891

111822084113

نورس فارس كاظم شعيب

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

2892

131822118141

مريم عدنان جبار ياسين

ادبي

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب
 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

2893

111721158040

عمر خليفة علي محمود

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2894

111821202041

عبد المعين علي ناجي حميد

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية التهذيب المسائية للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2895

231852122023

فاطمه مخلص انتصار قاسم

تطبيقي

بابل

اعدادية حيفا للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

2896

111822108073

فاطمه جاسم محمد علي سوادي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية زبيدة للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

2897

141821040007

باسم صالح حطحوط شارع

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية العراق للبنين

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

2898

141821013171

يوسف مقداد عبد مضعن

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية المروج للبنين

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2899

211821013036

عمر مجيد محمود سلمان

ادبي

ديالى

اعدادية كنعان للبنين

 397.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2900

211821023011

اوس خالد يونس محسن

ادبي

ديالى

اعدادية الفلق للبنين

 397.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2901

211821008001

احمد اسماعيل مطر اشكير

ادبي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

الكرخ االولى

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2902

101822076011

ديار طالل جودي حميد

ادبي

2903

141822076058

طيبة جليل علي خميس

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

اعدادية الكرخ للبنات

2904

131822089006

زهراء موسى عبد محمد

ادبي

الرصافة االولى ثانوية األميرات األهلية للبنات

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2905

211822133017

دموع اياد رحيم سلمان

ادبي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2906

211822260005

ندى صايل عليوي منصور

ادبي

ديالى

ثانوية ام الكتاب المختلطة

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2907

131821174009

ساهر نهاد منصور حسين

ادبي

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

الرصافة االولى ثانوية واسط المختلطة

2908

121821170010

حسين عباس حنتاو حسين

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية المقداد بن عمرو المختلطة

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2909

111822112134

هاجر عبد كميل زعال

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2910

111822071053

زهراء حسين عزيز عواد

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التقى للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2911

121821025049

سجاد حسين سلمان يعقوب

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية السبطين للبنين

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

تطبيقي

المثنى

ثانوية فجر السالالت المختلطة

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

2912

291751111004

حسن علي قطان حامي
نرجس عطا وشاح حنظل

ادبي

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات

2913

141822070102

2914

101821027006

احمد رياض خلف احمد

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المتنبي للبنين

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2915

111822112069

زينه ماجد حميد باشط

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية االخالص للبنات

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2916

131822088004

تبارك حيدر عبد االمير رحيم

ادبي

2917

111721057015

امير كريم علوان كاظم

ادبي

2918

131822401046

ساره علي عبد الكريم نجم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية النجاة األهلية للبنات
الكرخ الثانية

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنين

الرصافة االولى الخارجيات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2919

111822105006

ايه هللا حاتم كريم باصي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التعاون للبنات

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2920

101822125015

سنابل عامر فيصل حسن

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الكوثر للبنات

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2921

111851003027

علي عالء عدنان خليل

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية المحبة للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2922

271751002015

احمد عبد الوهاب اسماعيل عبد الرحيم

تطبيقي

كربالء

اعدادية جابر االنصاري للبنين

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

2923

121822125102

نور عصام خليل اسماعيل

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الرباب للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية
 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

2924

141822070061

سبأ سهيل عدنان محمد

ادبي

2925

101822224019

كوثر حامد مال هللا رحيم

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الهدى المسائية للبنات

 397.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات

2926

111822069026

لينا عدنان عبد حسين

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية رقية للبنات

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية
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2927

ادبي

الكرخ الثانية

ادبي

111822130003

انعام كاظم عبيد خلف

2928

141822111005

بسمله ماجد جبار كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

تطبيقي

الديوانية

2929

111821029031

حيدر هادي عبيد حسين

2930

241852100028

تبارك محمد كامل جالب

2931

151821008042

حسين كريم حسن عكاب

ادبي

2932

121821032023

بالل حسين ماضي هادي

ادبي

2933

131821012019

المرتضى طارق هندي حسن

ادبي

2934

241822092001

بدرية شفيع صاحب جاسم

ادبي

2935

141822074061

سارة عباس حميد موسى

ادبي

المدرسة
ثانوية االالء للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

الرصافة الثانية اعدادية الكرامة للبنات

 387.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

اعدادية الشاكرين للبنين

 387.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

اعداديه زنوبيا للبنات

 389.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين
الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة/قسم تقنيات المحاسبة
 383.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة/قسم تقنيات المحاسبة

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين
الديوانية

المجموع

القبول

ثانوية التفوق االهلية للبنات

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة/قسم تقنيات المحاسبة
 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة/قسم تقنيات المحاسبة
 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

الرصافة الثانية اعدادية عائشة للبنات

2936

111822121028

غدير ثامر احمد جاسم

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية الرباط للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

2937

101842119048

عائشه ثائر احمد جبر

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الفاروق للبنات

 649.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2938

181841036042

عبد الرحمن ابراهيم مجيد علي

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

 648.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2939

271841019084

وعد وهاب حسين حمزه

احيائي

كربالء

اعدادية اإلقتدار للبنين

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2940

211842290055

هفين احمد طه عطوان

احيائي

ديالى

ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2941

291841007072

حميد وادي عوده صباح

احيائي

المثنى

االعدادية المركزية للبنين

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2942

111842078008

تبارك هشام غازي خليفه

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الزهور للبنات

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2943

111842080123

هاجر جاسم محمد خضير

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2944

231841052028

علي احمد حامد جواد

احيائي

بابل

اعدادية العراق الجديد للبنين

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2945

211842134016

جنان مشتاق خالد عبد هللا

احيائي

ديالى

ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2946

211841008046

علي كريم احمد جواد

احيائي

ديالى

اعدادية بني سعد للبنين

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2947

271841020024

سجاد سعدون كوكز حاجم

احيائي

كربالء

اعدادية الرجيبة للبنين

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2948

291841005019

بشير ساجت حسن ملزوم

احيائي

المثنى

اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 643.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2949

191842139064

عائشه جاسم محمد جايد

احيائي

االنبار

ثانوية الخنساء االهلية للبنات

 643.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2950

211842110097

هبه ثامر محمود عبار

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

اعدادية المودة للبنات

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

اعدادية االخالص للبنات

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2951

261842078021

رباب حميد ابراهيم عبد الكاظم

احيائي

واسط

2952

111842112001

إسراء نعيم نايف موحان

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2953

211842090033

حنين حسين احمد عبد الواحد

احيائي

ديالى

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2954

221841039083

علي محسن هويف جلود

احيائي

ذي قار

اعدادية الكرمة للبنين

2955

201841209020

سلطان هاشم احمد صالح

احيائي

كركوك

اعدادية المنزلة المختلطة

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2956

211842094060

صبا حارث فؤاد حمود

احيائي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

2957

111841048023

يوسف رحيم عبد هللا شالل

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الجواهري االهلية للبنين

 566.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2958

151842049027

زينب علي كاظم محسن

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية امنة الصدر للبنات

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2959

141851175007

زيد عبد هللا عباس علي

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية العصر الجديد للبنين

 527.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

2960

141842108076

كوثر ناهي كريد عبد

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية االمال للبنات

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

2961

211842160010

زهراء علي رشاد جعفر

احيائي

ديالى

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

ثانوية رابعة العدوية للبنات

2962

191851003008

الحارث طه سرحان عبد

تطبيقي

االنبار

اعدادية الرميلة للبنين

 662.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

2963

111852089041

نرجس عامر محمود حسين

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 511.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2964

101852101021

سميه يوسف عبد هللا خلف

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

 491.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

صفحة  78من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

2965

111851021087

عمر شحاذه عجمي راشد

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 491.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

2966

121841031129

كرار جاسم حيدر حسين

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية العقاد للبنين

 570.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

2967

131842093107

نورالهدى علي ابوالنون رسن

احيائي

الرصافة االولى اعدادية الثورة العربية للبنات

 546.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

2968

141851042003

حسين احمد حسين علوان

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية الصفوة األهلية للبنين

 482.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

2969

101852120069

هاجر احمد تركي محمد

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية اجنادين للبنات

 556.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2970

111851021133

ياسر عمار عبد الرحمن كريم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية دمشق للبنين

 531.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

2971

141852070016

زهراء جبر عليوي خليفه

تطبيقي

2972

211852138041

هاجر عامر عباس بدع

تطبيقي

ديالى

2973

101852223014

غفران احمد محمود عباس

تطبيقي

الكرخ االولى

2974

131851012002

ابراهيم كاظم عبدهللا سعد

تطبيقي

2975

111842082044

سندس جاسم خضر بدوي

احيائي

الكرخ الثانية

2976

221842414022

دعاء عبد الحسين كشكول علوان

احيائي

ذي قار

2977

211841011013

احمد كمال ابراهيم قادر

احيائي

ديالى

 516.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات
اعدادية الزهراء للبنات

 479.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

ثانوية المنصور المسائية للبنات

 477.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

الرصافة االولى اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 472.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

ثانوية عائشة للبنات

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

ثانوية وهج المتميزات االهلية للبنات

 548.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

اعدادية خانقين للبنين

 544.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

2978

131851006035

عبدهللا معتز عبدالحكيم عبدهللا

تطبيقي

2979

111851004047

سامي مروان محمود سامي محمد نجيب

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية السيدية للبنين

 481.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

 458.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

الرصافة االولى اعدادية السويس للبنين

2980

111851019005

حسن محمد خليل عريبي

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية ذو النورين للبنين

 480.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

2981

111852062010

رويدة عماد رحيم محمد

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية شط العرب العلمية للبنات

 470.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

2982

141841013064

مهند فريد جابر علوان

احيائي

2983

111841016104

يوسف خالد حميد عزيز

احيائي

2984

141851022046

علي احسان فاضل عبد الخالق

تطبيقي

2985

111842114053

سعاد علي ابراهيم مسلم

احيائي

2986

141842150004

ايه سعد نصيف جاسم

احيائي

2987

271851008084

مصطفى حسين جمعه حسين

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية المروج للبنين
الكرخ الثانية

 535.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
 501.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

الرصافة الثانية اإلعدادية الشرقية للبنين
الكرخ الثانية

 456.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
 504.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

اعدادية المنهل للبنات

الرصافة الثانية ثانوية الكرادة االهلية للبنات
كربالء

 485.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي
 502.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

اعدادية نهر العلقمي للبنين

2988

141821012064

عمار كاظم عويد حنفيش

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 506.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الرصافة االولى اعدادية السيف العربي للبنات

 486.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2989

131822111104

لبنى جميل جبير غضيب

ادبي

2990

111822060010

دينا عمار عباس شاطي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية العزة للبنات

 485.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2991

121821018048

محمد عبد الجبار جاسم يوسف

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2992

121821018052

محمد مجيد حميد كروم

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 476.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2993

101821013056

محمد احمد هارون شاكر

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية الخضراء للبنين

 474.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2994

141822106030

عائشه مهند عصام ابراهيم

ادبي

2995

211821054017

ايمن خالد بحر بريسم

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية المعرفة للبنات
ديالى

 463.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة
 462.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

اعدادية القرطبي للبنين

2996

131822100019

رفل رسول قاسم محمود

ادبي

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 459.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2997

151821007001

ابراهيم مهند حميد مجيد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية ثورة الحسين للبنين

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2998

111821011066

منتظر حسن جاسم حسب هللا

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العراق الجديد للبنين

 454.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

2999

261851012016

عبدهللا حسين عبداالمير خلف

تطبيقي

واسط

اعدادية الصويرة للبنين

 473.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الكرخ الثانية

3000

111852108039

ميامي محمد سيد جالب

تطبيقي

3001

131851030058

عمر احمد كاظم غفوري

تطبيقي

الرصافة االولى اعدادية السياب للبنين

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3002

111851021032

حسين خالد ديوان كاظم

تطبيقي

اعدادية دمشق للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الكرخ الثانية

 449.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

ثانوية زبيدة للبنات

صفحة  79من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

3003

111851016067

علي مجيد رشيد خليل

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3004

111852109041

فاطمة جاسم صالح منصور

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية البصرة للبنات

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3005

121852112029

نور خلف رمل حنظل

تطبيقي

الكرخ الثالثة

اعدادية النصر للبنات

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3006

141852074024

شهد قاسم عداي صابط

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية عائشة للبنات

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3007

111751055015

عبد الرحمن خليل ابراهيم علي

تطبيقي

الكرخ الثانية

3008

161851358044

عباس جاسم صكر مزيد

تطبيقي

البصرة

ثانوية ابن خلدون العلمية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

3009

141822104021

سالي محمد غازي رشيد

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية بدر الكبرى للبنات

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

3010

131822071048

زهراء صادق عباس منصور

ادبي

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

 450.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

3011

111821011042

علي مهدي صالح مهدي

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العراق الجديد للبنين

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

3012

101821017053

عز الدين يوسف محمد مهدي

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية المصطفى للبنين

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

3013

141822095096

يمامه محمد جواد ناصر

ادبي

3014

221851307186

محمد هادي سلمان شهد

تطبيقي

ذي قار

3015

211751016022

وليد فليح مصطفى مضحي

تطبيقي

ديالى

3016

111852070008

رشا منعم خضير عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

3017

261841050025

محمد حمزه مشعان عسل

احيائي

واسط

3018

101842077056

عائشه جمال علي هذال

احيائي

الكرخ االولى

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الرصافة الثانية ثانوية ذات الصواري للبنات
اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

ثانوية ابن الهيثم للبنين

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

اعدادية االمال للبنات

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

اعدادية دجلة االهلية للبنين

 649.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

ثانوية السياب للبنات

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3019

271842069116

وسن كاظم فانوس فليح

احيائي

كربالء

اعدادية الفاروق للبنات

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3020

211841029029

محمد يعرب عدنان علي

احيائي

ديالى

اعدادية النضال للبنين

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3021

121842094107

زينب عبد الحسين عبد الساده عالوي

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الفوز للبنات

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3022

211842097100

نبأ حميد مجيد رزوقي

احيائي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3023

141842111132

مسرة قاسم حسين فارس

احيائي

3024

191841070034

ناظم فريح شحاذه غضبان

احيائي

االنبار

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الرصافة الثانية اعدادية الكرامة للبنات
اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3025

111841040013

علي احمد شهاب احمد

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية األقصى األهلية للبنين

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3026

111842133035

سندس خليل ابراهيم حيدان

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية المعرفة للبنات

 631.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3027

111841008012

حيدر سامي داود ابراهيم

احيائي

الكرخ الثانية

ابي ايوب االنصاري للبنين

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3028

211841088016

بندر استبرق كريم وهيب

احيائي

ديالى

اعدادية صادق شريف للبنين

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3029

191842195042

طيبة خالد سرحان عبد

احيائي

االنبار

ثانوية االمل للبنات

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3030

111842121064

يقين غازي ابراهيم عبد هللا

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية الرباط للبنات

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3031

141842072122

نور الهدى حسين الماس نايف

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية سومر للبنات

 628.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3032

121842108036

سوسن جبار احمد لطيف

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية البخاري للبنات

 624.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3033

291842056027

حنين سعد محمد حزام

احيائي

المثنى

اعدادية الخنساء للبنات

 624.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3034

121842103003

اسراء عبد فرحان مطر

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الوفاق للبنات

 624.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3035

101842155017

ميعاد محمد سلمان منصور

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 624.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3036

211841009160

مخلد عبد هللا خلف زيدان

احيائي

ديالى

اعدادية جلوالء للبنين

 624.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

3037

141842078075

لينا علي مهدي عبد هللا

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية دجلة للبنات

3038

211841008067

مصطفى جبر غاسم عبد هللا

احيائي

ديالى

3039

221841096009

جاسم محمد كاظم جاسم

احيائي

ذي قار

3040

231842126047

سرور طالب عبد الخضر طالب

احيائي

بابل

 623.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

اعدادية بني سعد للبنين

 621.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنين

 621.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

ثانوية قرطبة للبنات

 620.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
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قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المحافظة

3041

الرصافة الثانية اإلعدادية النظامية للبنين

141841021175

يوسف عالء يوسف عبد هللا

احيائي

3042

231841033016

جوالن عامر شدهان حداوي

احيائي

بابل

3043

181842275039

زهراء حميد نجرس سالم

احيائي

صالح الدين

اعدادية القلم االهلية للبنات

3044

181841032011

عبد الرزاق طالب جاسم محمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت للمتميزين

3045

131841010051

سلطان هادي احمد محمد

احيائي

3046

311842081004

احالم محمد عبيد حمادي

احيائي

اربيل

3047

111842065023

تبارك احمد عيفان حمزة

احيائي

الكرخ الثانية

3048

141841018063

سيف علي عبد عبود

احيائي

المجموع

القبول

 620.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

ثانوية النيل للبنين

 618.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
 617.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
 614.3الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
 629.9الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

الرصافة االولى االعدادية المركزية للبنين
ثانوية حمرين المسائية للبنات

 619.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

اعدادية األمل للبنات

 614.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض
 613.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

3049

111842086013

زمن وليد فليح حسن

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية عشتار للبنات

 610.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3050

111842081025

سرور قاسم علي حسين

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية عمر المختار للبنات

 600.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3051

111842110017

تبارك فراس بشير نعمة

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المصطفى للبنات

 597.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3052

231842122027

شهد علي عيدان فليح

احيائي

بابل

اعدادية حيفا للبنات

 597.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3053

271842061005

ايات سعيد عبد محمد

احيائي

كربالء

ثانوية الزهراء للبنات

 582.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3054

261842120174

وهج سلمان طارش سلمان

احيائي

واسط

ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 580.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3055

111842073089

نور ظافر ابراهيم كاظم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية مريم العذراء للبنات

 578.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

3056

141842087005

حنان عالوي خفيف عبد السيد

احيائي

3057

271842077018

تبارك هاشم جبر محيسن

احيائي

كربالء

 569.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

الرصافة الثانية ثانوية ام عمارة للبنات
ثانوية نازك المالئكة للمتميزات

 645.6الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3058

121842020017

رقية حيدر جبير سلمان

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوبة ذو النورين للبنين

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3059

211842138109

مروه صفاء عبد الكريم صبري

احيائي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3060

191841009231

وسام خميس عبد عدوان

احيائي

االنبار

اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 644.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3061

251841122012

احمد علي ديلي كاظم

احيائي

النجف

اعدادية المربد المركزية المختلطة

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3062

191841111003

احمد بسمان كافي حشاش

احيائي

االنبار

ثانوية التفوق االهلية للبنين

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3063

191842187007

دعاء عبد الحميد بداع جياد

احيائي

االنبار

ثانوية الحبانية للبنات

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3064

101842086010

اساور جمال عليوي طه

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية التفوق االهلية للبنات

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3065

181842176042

رقيه ضياء جعفر عبد

احيائي

صالح الدين

اعدادية بلد للبنات

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3066

221841053010

باقر محمد خضر فشاخ

احيائي

ذي قار

ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3067

121841014013

سالم فوزي محمد صالح

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية ابن عقيل للبنين

 636.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3068

211841245001

خالد عناد عباس علي

احيائي

ديالى

ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3069

111842085049

غفران حسين خضير علي

احيائي

الكرخ الثانية

اعداديه االنوار للبنات

 631.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3070

151842044002

اية حسن حنظل عطية

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية الرميلة للبنات

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3071

191841011079

عثمان رافع حمادي جاسم

احيائي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3072

251841011020

كميل رضا صالح حسن

احيائي

النجف

اعدادية ميسان للبنين

 627.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3073

141842100034

رفل حيدر حميد حسين

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 626.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3074

141842085014

فاطمة علي راضي حسن

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعي

 626.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3075

141842079016

تبارك جليل خضير لفته

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية ام القرى للبنات

 626.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3076

131842072016

حوراء محمد نوخاس الياس

احيائي

الرصافة االولى اعدادية القناة للبنات

 625.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3077

151841005021

تاج الدين صبيح عبد بريدي

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 625.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

3078

101842119042

صفيه كمال الدين فتحي كمال

احيائي

الكرخ االولى

 612.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

اعدادية الفاروق للبنات

صفحة  81من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3079

111841040017

عمر احمد شهاب احمد

3080

321842029051

علياء حاتم فزع محمود

الفرع

المحافظة

احيائي

الكرخ الثانية

احيائي

السليمانية

المدرسة

المجموع

القبول

ثانوية األقصى األهلية للبنين

 605.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

ثانوية التحرير النموذجية للبنات

 602.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

3081

191841007186

هارون عبد مسعف جياد

احيائي

االنبار

اعدادية الخالدية للبنين

 597.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

3082

211841005068

علي حسين سليم عبد الحسين

احيائي

ديالى

اعدادية المعارف للبنين

 627.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3083

211841225022

عمر احمد محسن رشيد

احيائي

ديالى

ثانوية المحسن المختلطة

 615.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3084

211842293010

رسل صادق جعفر صالح

احيائي

ديالى

ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 612.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3085

211842151033

هبه عالء صبحي عبد العزيز

احيائي

ديالى

ثانوية تل الزعتر للبنات

 610.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3086

211841050007

كرار حسام جاسم محمد

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 609.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3087

211842133032

نادية علي مالك حسين

احيائي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 607.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3088

211842097101

نبأ زمام فؤاد نعمان

احيائي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 606.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3089

211842050010

شهد عدنان غثيث مرمي

احيائي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 606.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3090

211842102035

زينب محمد اسماعيل رضا

احيائي

ديالى

اعدادية الفاضالت للبنات

 604.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3091

211842110035

روعه زكريا محمود مجيد

احيائي

ديالى

اعدادية القدس للبنات

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3092

211842094110

ورود فيصل وادي عبد

احيائي

ديالى

ثانوية العدنانية للبنات

 600.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3093

211842090104

فاطمه طالب عبد هللا صالح

احيائي

ديالى

اعدادية نازك المالئكة للبنات

 593.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3094

111841023024

عبد هللا سعد درع عبد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية المحمودية العلمية للبنين

 592.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

3095

211841278018

حسين نجم عبد قنبر

احيائي

ديالى

اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 612.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3096

241841169001

أمير جميل عباس تالي

احيائي

الديوانية

ثانوية النورين االهلية المختلطة

 591.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3097

211842138014

ايناس محمد يحيى جاسم

احيائي

ديالى

اعدادية الزهراء للبنات

 579.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3098

211842099061

غيداء نعيم حسن حماده

احيائي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 575.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3099

211842160014

زينه عباس هادي سعيد

احيائي

ديالى

ثانوية رابعة العدوية للبنات

 573.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3100

211842137080

منار مهدي محمود خلف

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 553.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3101

211842092015

دانيه شالل احمد علي

احيائي

ديالى

اعدادية الزيتونة للبنات

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3102

211842137088

نور روكان مغير عطوان

احيائي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 541.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

3103

221842204028

ايناس مهدي عويد روضان

احيائي

ذي قار

ثانوية القلعة االهلية للبنات

 620.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3104

141841022057

كرار حيدر مطر فضاله

احيائي

 605.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

الرصافة الثانية اإلعدادية الشرقية للبنين

3105

261841002016

حيدر محسن لفته جخير

احيائي

واسط

اعدادية التحرير للبنين

 604.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3106

251841031256

حيدر صدام حسين شخير

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 602.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3107

241841169014

حسين واثق عبد علي

احيائي

الديوانية

ثانوية النورين االهلية المختلطة

 596.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3108

241841008056

سالم جبار عويز مهدي

احيائي

الديوانية

اعدادية الدغارة للبنين

 595.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3109

261841012157

منتظر محمد حمزه حسين

احيائي

واسط

اعدادية الصويرة للبنين

 595.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

3110

121841022090

مجاهد علي اعبيس جاسم

احيائي

الكرخ الثالثة

أعدادية الطارمية للبنين

 590.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

3111

261841012047

سجاد ناصر جميل غالي

احيائي

واسط

اعدادية الصويرة للبنين

 580.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3112

131842070141

شهزنان جاسم محمد عباس

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

 545.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3113

131841031077

مهيمن مؤيد جبار ابراهيم

احيائي

الرصافة االولى اعدادية المستنصرية للبنين

 531.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3114

141841178007

جهاد حيدر كاظم خوين

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الكراده االهليه للبنين

3115

211842098098

نور الهدى رائد محمود شاكر

احيائي

3116

141842111116

فاطمه كاظم غازي عبد الوهاب

احيائي

ديالى

 521.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

الرصافة الثانية اعدادية الكرامة للبنات

 486.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد
 473.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  82من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

3117

111842103061

نور صالح مهدي نجم

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية اغادير للبنات

 467.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3118

111842084002

استبرق عبد الرزاق جبار رحم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية حماة للبنات

 465.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3119

101842117034

رحمه محمد حماد حمادي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية بغداد للبنات

 464.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3120

111841006031

ظافر عباس مسلم بدر

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية ذو الفقار للبنين

 463.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3121

131842099034

منار غزوان جبار كاظم

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الفوز للبنات

 459.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3122

141841018017

احمد يوسف حسب هللا كاظم

احيائي

الرصافة الثانية إعدادية الجزيرة للبنين

 458.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3123

101842091053

شمس احمد عبد علي نايل

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الجامعة للبنات

 457.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3124

101842077017

حنين جبار صالل مهدي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية السياب للبنات

 456.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3125

131842079005

تيسير فايق لطيف سلمان

احيائي

الرصافة االولى ثانوية شمس الحرية للبنات

 454.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3126

141842067053

فاطمه زاهد نجم عبود

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3127

141842100007

اسيل فارس حسن محمد

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية الفداء للبنات

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3128

141842072121

نور الهدى حامد علي عاصي

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية سومر للبنات

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3129

101842155008

ساره عباس علي جاسم

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3130

111842215051

رند رضا عبد المنعم حمود

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية السماحة المسائية للبنات

 446.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3131

111841018094

محمد مهند محمد رحيم

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية تطوان للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3132

101842137013

ايه قتيبه عبد المجيد عبد الرزاق

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية اللباب االهلية للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3133

121842107162

غنى عالء فاضل علي

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الحرية للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3134

151842040118

نور الهدى رعد عبد الحسين سلمان

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية العقيلة للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3135

141842152003

دنيا وليد خالد محي

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية دلتا الرافدين المختلطة

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3136

131842072018

رؤى رائد خلف بطرس

احيائي

الرصافة االولى اعدادية القناة للبنات

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3137

121842105157

هاله مرتضى فوزي حمود

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الزهور للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3138

111841032065

محمود محمد محمود عبد

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية الحكيم للبنين

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3139

121842121014

سجى محسن عبود جودة

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الضحى للبنات

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3140

111742073008

آية معمر ابراهيم عزو

احيائي

الكرخ الثانية

اعدادية مريم العذراء للبنات

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الرصافة الثانية اعدادية الحكمة االهلية للبنات

3141

141842086136

طيبه عقيل جاسم محمد

احيائي

3142

101842079037

ورقاء ناظر جاسم عبد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية حطين للبنات

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3143

111842108049

فاطمه حسن حاتم عباس

احيائي

الكرخ الثانية

ثانوية زبيدة للبنات

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3144

201842153007

هديل خالد عبد الجبار علي

احيائي

كركوك

ثانوية بابا كركر االهلية للبنات

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3145

141842093029

زينب حميد تقي حميد

احيائي

3146

211851050003

بدر عبد هللا علي بدر

تطبيقي

ديالى

3147

101851013040

عبد االله حميد تركي علي

تطبيقي

الكرخ االولى

3148

141851027060

يوسف محمد كاظم كريدي

تطبيقي

3149

231851022051

هادي صفوك هادي ضاحي

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية النزاهة للبنات

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

ثانوية الشهيد عون للبنين

 513.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

اعدادية الخضراء للبنين

 499.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الرصافة الثانية اعدادية النجاح للبنين
بابل

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

ثانوية بيروت للبنين

 471.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3150

131852096007

رؤى عماد طه مجيد

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية الرشيد للبنات

 469.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3151

101852096023

فاطمه شاكر كاظم عيسى

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية البيان للبنات

 459.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3152

121851007024

حسين علي كاظم عبد علي

تطبيقي

الكرخ الثالثة

اعداديةالصدرين للبنين

 459.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3153

101751015005

احمد حسن شاجب غانم

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 456.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3154

101851026056

سيف ماهر مد هللا الفي

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  83من 88

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3155

121852107011

حنين جبار فاضل حمادي

3156

151851017025

حيدر محمد علي مطشر عبد هللا

الفرع

المحافظة

تطبيقي

الكرخ الثالثة

تطبيقي

المدرسة
اعدادية الحرية للبنات

المجموع
 455.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3157

111851007027

علي سرمد سلمان عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الخبير للبنين

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3158

111851011071

مصطفى ماجد دحام زغير

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية العراق الجديد للبنين

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3159

211852103018

ضحى احمد عبد االمير علي

تطبيقي

ديالى

اعدادية المنتهى للبنات

 448.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3160

101851008023

عبد العزيز علي كاظم كاطع

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الغزالية للبنين

 447.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

3161

191842370026

دعاء لؤي علي قنديل

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

3162

101751059004

علي مظفر عبدالحسن اسماعيل

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية الغد االهلية للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

3163

101851042023

علي محمد عباس خلف

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الطارق للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

3164

211842136020

تبارك محمد حسين جاسم

احيائي

ديالى

اعدادية التحرير للبنات

 518.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3165

191842246093

ميس عمر محي ابراهيم

احيائي

االنبار

اعدادية الياقوت للبنات

 503.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3166

141842135003

اسماء ياسر شكير محمود

احيائي

3167

211751050003

حسين عبد االمير عباس حسن

الرصافة الثانية ثانوية الخليج العربي للبنات

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

تطبيقي

ديالى

ثانوية الشهيد عون للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3168

211852121015

رغد ثائر ثامر امين

تطبيقي

ديالى

اعدادية ام حبيبة للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3169

211851002083

يوسف رعد عبد النبي ياس

تطبيقي

ديالى

اعدادية الخالص للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3170

211852137002

اسماء مجول حمد حسين

تطبيقي

ديالى

اعدادية رسالة االسالم للبنات

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3171

121852102005

استبرق عبد هللا مجيد احمد

تطبيقي

الكرخ الثالثة

أعدادية الفاطميات للبنات

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3172

121852096014

مودة محمد صبري حسين

تطبيقي

الكرخ الثالثة

ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3173

211852172018

مريم عادل خشان اسماعيل

تطبيقي

ديالى

ثانوية الريحانة للبنات

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3174

211851002044

علي حسين هاشم ياسين

تطبيقي

ديالى

اعدادية الخالص للبنين

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

3175

121841022063

عبد هللا قيصر عبد علي

احيائي

الكرخ الثالثة

أعدادية الطارمية للبنين

 537.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

3176

181842230001

آمنه خزعل احمد جوفان

احيائي

صالح الدين

اعدادية االرتقاء االهلية للبنات

 497.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

3177

101851020053

زيد سامي محمد علي

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

3178

131752087017

فاطمه زهير جاسم حسن

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد االهلية للبنات
الكرخ الثالثة

القبول

اعدادية الفوز للبنات

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

3179

121852094007

تقى عدنان داود سلمان

تطبيقي

3180

141851057027

مصطفى ياسين راضي رمح

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية النبي يحيى (ع) للبنين

 486.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

3181

141851013114

يوسف عالء صادق فرج

تطبيقي

الرصافة الثانية إعدادية المروج للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

3182

101851015035

علي ابراهيم غازي ابراهيم

تطبيقي

الكرخ االولى

3183

261751010078

مالك لطيف رضوي جمعه

تطبيقي

واسط

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

3184

141851047001

ابراهيم قاسم شذر فهد

تطبيقي

الرصافة الثانية اعدادية النهوض للبنين

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

3185

141851005059

يحيى مهدي خليل مهدي

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

3186

131822075008

رسل سعد علوان جاسم

ادبي

الرصافة االولى ثانوية االستقالل للبنات

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3187

151821002041

سلمان عبد العظيم عبد يوسف

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية البراق للبنين

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3188

141821037118

حمزة ضياء منعم عيسى

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية البلديات للبنين

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3189

121821019006

سجاد عبدالحسين دنيف عبد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الكرامة للبنين

3190

111822114013

رانيه جعفر هادي كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية المنهل للبنات

 451.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3191

141821005010

باقر صباح رحمه ثابت

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 450.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3192

211821039040

مروان عدنان محمود محمد

ادبي

ديالى

 451.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 448.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

اعدادية المقدادية للبنين

صفحة  84من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

ت

الرقم االمتحاني

3193

ادبي

الكرخ الثالثة

ادبي

121821002016

سجاد مهند حميد رشيد

3194

151821008006

احمد علي بارح حيدر

3195

121822102034

رضاء عبد الستار جبر دنبوس

ادبي

3196

151822049067

شمس حكمت جلوب محسن

ادبي

3197

121822123009

تبارك غالب عبد الصاحب كريم

ادبي

المدرسة
ثانوية سيف الدولة للبنين

 447.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الرصافة الثالثة اعدادية التراث العراقي للبنين
الكرخ الثالثة

أعدادية الفاطميات للبنات

 444.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
 444.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الرصافة الثالثة اعدادية امنة الصدر للبنات
الكرخ الثالثة

المجموع

 444.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
 442.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ثانوية باب العلم للبنات

3198

141821024130

علي اسماعيل مهدي كاظم

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية بشار بن برد للبنين

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3199

131821034111

مصطفى حسام الدين ابراهيم احمد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3200

141822076093

مريم رمزي ناجي مزهر

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية التسامح للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3201

151821013006

امير فاضل عباس جبر

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الوارثين للبنين

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3202

141822080050

غيداء ثامر طخاخ دهش

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية الزهور للبنات

 438.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3203

111822105037

ساره محمد هادي جارهللا

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية التعاون للبنات

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3204

121842123010

غفران جعفر رضا محمد

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية باب العلم للبنات

 474.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3205

131842100001

أمل جايد علي جايد

احيائي

الرصافة االولى ثانوية القاهرة النوذجية للبنات

 473.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3206

141842137006

تبارك عباس عبد الحسين فليح

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية الحريري للبنات

 469.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3207

131842095019

فاطمة فتحي كاظم رحيمه

احيائي

الرصافة االولى ثانوية الرافدين للبنات

 469.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3208

121842098003

اسراء عبد الكاظم بريدي سعدون

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشيماء للبنات

 458.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3209

101842111023

شهد وادي مجيد حسين

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية ابي غريب للبنات

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3210

131842083007

زينب اسماعيل خليل ابراهيم

احيائي

الرصافة االولى ثانوية البنوك األهلية للبنات

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3211

151742055024

زهراء جمعه حلو طبر

احيائي

الرصافة الثالثة اعدادية السيدة نرجس للبنات

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3212

101841020104

علي جمال علي حمدان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية العامرية للبنين

ذي قار

اعدادية الصادق للبنين

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3213

221741070009

سيف عبد هللا حسين علي

احيائي

3214

131852087010

سمراء سعد علي سلمان

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد االهلية للبنات

 461.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3215

141751063008

علي مصطفى عبد الستار جاسم

تطبيقي

الرصافة الثانية ثانوية ميسلون االهلية للبنين

 454.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3216

131851227004

سيف باسل شاكر ابراهيم

تطبيقي

الرصافة االولى ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا  -اسكيشهير

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3217

121851026036

محمد سالم حربي مهضوم

تطبيقي

3218

131852281001

ايات محسن سعدون مناتي

تطبيقي

3219

111851203001

آوس احمد كامل حبيب

الكرخ الثالثة

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 447.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

اعدادية النور للبنين

الرصافة االولى ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية العال المسائية للبنين

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

3220

111821059061

علي كريم عفصان ناصر

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية االهداف االدبية للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3221

111822136011

بنين أحمد محمد علي حسين

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3222

131822101026

ديار جهاد حاتم محمد صالح

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الكرامة للبنات

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3223

131822074005

آيه علي عبد الرحيم عبد الكريم

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الوزيرية للبنات

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3224

131821171029

مصطفى حسين قاسم محمد

ادبي

الرصافة االولى ثانوية العراق العظيم المختلطة

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3225

101821016057

مصطفى حسين علي زيد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 434.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3226

121821034175

منتظر حيدر كاظم طرفة

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الخطيب للبنين

 433.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3227

151821017077

كرار حيدر كاظم محمد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

3228

131822401055

شهد علي خضير حمد

ادبي

الرصافة االولى الخارجيات

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3229

151821005027

حسين كريم خشان سعد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3230

141821025054

وليد عناد كاظم مهاوش

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية صنعاء للبنين

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  85من 88

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني
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قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المدرسة
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3231

141821012009

انور عبد النبي خليف داخل

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3232

151821013076

مصطفى حسين جاسم مجبل

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية الوارثين للبنين

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3233

111822106010

براء اسماعيل خليل كاظم

ادبي

الكرخ الثانية

اعداديه رفيدة للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3234

101822401050

ندى عبد الكريم عبود طالل

ادبي

الكرخ االولى

الخارجيات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3235

101841026146

عثمان صالح خضير عبد هللا

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

 524.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3236

101842120121

هبه سامي ياسين علي

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية اجنادين للبنات

 470.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3237

131852107025

سجى جدوع حسن محمد

تطبيقي

 433.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الرصافة االولى اعدادية يافا للبنات

3238

101852112007

طيبه مالك خضير عباس

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية الحارثية للبنات

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3239

111851037068

منتظر اركان مزهر عبد هللا

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية زين العابدين للبنين

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3240

211852098034

طيبة يوسف خضر عباس

تطبيقي

ديالى

اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

3241

101821205045

عمر نبيل عثمان نايف

ادبي

الكرخ االولى

إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3242

141821151016

محمد عادل محسن علوان

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية التفاؤل المختلطة

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3243

141822126019

عائشه علي وردي خلف

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الصادقات للبنات

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3244

111822102015

حوراء محمد جميل عيسى

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية تبوك للبنات

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3245

101821016008

احمد لؤي عدنان عبد هللا

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3246

101821155026

مصطفى مناف رشام عبيد

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية صقر قريش المختلطة

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3247

251842108068

ختام خزعل مطشر عبود

احيائي

النجف

ثانوية براثا االهلية للبنات

 508.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3248

101751045001

جبار رعد جبار شاكر

تطبيقي

الكرخ االولى

ثانوية دار الحكمة األهلية للبنين

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3249

101851017041

عبد المهيمن احمد مولود خلف

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية المصطفى للبنين

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

3250

211821062036

ليث فايق سبع خماس

ادبي

ديالى

ثانوية اول حزيران للبنين

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3251

211822155058

ساره علي عبد اسود

ادبي

ديالى

اعدادية زينب الكبرى للبنات

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3252

211822153026

شهد زياد جياد حسن

ادبي

ديالى

ثانوية االمال للبنات

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3253

211822151033

ماريا محمد خلف عبد هللا

ادبي

ديالى

ثانوية تل الزعتر للبنات

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3254

211821048010

علي ياسر محمود مهدي

ادبي

ديالى

ثانوية دمشق للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3255

101821018014

زين العابدين نصار جواد كاظم

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االمين للبنين

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3256

211822099026

سحر طالب سبتي حسن

ادبي

ديالى

اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3257

211822124022

منال فالح جاسم حسين

ادبي

ديالى

ثانوية تلمسان للبنات

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3258

131822079008

ايه مزاحم زكي عبد هللا

ادبي

الرصافة االولى ثانوية شمس الحرية للبنات

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3259

141822109060

فرح مكي خضير عباس

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية الشمائل للبنات

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3260

211822220010

فاطمة سراب نصيف جاسم

ادبي

3261

141822072006

امنة ابراهيم عبدهللا ابراهيم

ادبي

3262

211852291007

رشا جاسم محمد عبد الرضا

تطبيقي

3263

131851400001

احمد جاسم عداي موزان

تطبيقي

3264

211851003023

سجاد بدر جواد مجيد

تطبيقي

ديالى

ثانوية عمار بن ياسر المختلطة

الرصافة الثانية ثانوية سومر للبنات
ديالى

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

الرصافة االولى الخارجيون
ديالى

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
 438.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
 409.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

اعدادية الشريف الرضي للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

3265

141822099054

صبا ماجد عبد رضا

ادبي

الرصافة الثانية اعدادية االسكندرونة للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3266

141821004014

جمال ياس خضير عباس

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية النورين للبنين

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3267

131821011009

باقر فرحان رحيم باشي

ادبي

الرصافة االولى اعدادية ابابيل للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3268

141821012017

حسين عبد خلف تمير

ادبي

الرصافة الثانية إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

صفحة  86من 88

القبول
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المدرسة

المحافظة

المجموع

3269

151822049087

مريم خليل ابراهيم عبد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية امنة الصدر للبنات

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3270

141822122016

زهراء محمد فنوص عزيز

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3271

181821127026

علي خميس عباس حمد

ادبي

صالح الدين

اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3272

111822164016

هديل هادي عبيد هالل

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية مصطفى جواد المختلطة

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3273

121821203020

علي قاسم يحيى عبد

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية االوزاعي المسائية للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3274

111751020003

احمد قصي كاظم عباس

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية النهرين للبنين

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

3275

111722133027

ريم صباح علي روكان

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية المعرفة للبنات

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

3276

151821020041

سجاد جاسم مخرب عبد الساده

ادبي

3277

101851026137

منتظر عامر عقيل مهدي

تطبيقي

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

اعدادية المنصور للبنين

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

الكرخ االولى

3278

131822092029

زينب رحيم جاسم جويد

ادبي

الرصافة االولى اعدادية البسالة للبنات

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3279

151822053012

ايات صباح سعدون محمد

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية زها حديد للبنات

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3280

151821020077

علي عبد الكاظم عبد الحسين جبير

ادبي

الرصافة الثالثة اعدادية النهروان للبنين

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3281

131821025010

حاتم قحطان كنيش شبكان

ادبي

الرصافة االولى اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3282

121821009022

بهاء علي رحيم حسين

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية العراق للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3283

101821016026

عبد الرحمن عبد الفتاح ابراهيم خلف

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3284

131822078037

كلناز امير عباس توفيق

ادبي

الرصافة االولى اعدادية زهو العراق للبنات

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3285

151822045015

ايه عبد الكريم قاسم محمد

ادبي

الرصافة الثالثة ثانوية الفضيلة للبنات

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

3286

111821203089

سيف فارس ابراهيم محمد

ادبي

3287

131821015021

رفاه اسماعيل ياسين احمد

ادبي

3288

121821025037

حسين نذير عبدالرزاق حميد

ادبي

3289

141842134020

تبارك عطا ياسين سيد

احيائي

3290

111851156030

صالح عبد اللطيف حاتم هدالن

تطبيقي

3291

141752072003

اية محمد خليل ابراهيم

تطبيقي

3292

111851004082

عمر علي عواد حمادي

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية العال المسائية للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الرصافة االولى إعدادية الفراهيدي للبنين
الكرخ الثالثة

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد
 423.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

اعدادية السبطين للبنين

الرصافة الثانية ثانوية ام ايمن للبنات
الكرخ الثانية

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

الرصافة الثانية ثانوية سومر للبنات
الكرخ الثانية

القبول

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد
 429.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد
 428.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

اعدادية السيدية للبنين

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

3293

141852095029

النه نياز بيستون فتاح

تطبيقي

3294

101851015032

عبد الحكيم رحيم داخل صبيح

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية مصطفى جواد للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الرصافة الثانية ثانوية ذات الصواري للبنات

3295

111751032062

علي يوسف محمد عبد الحسن

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الحكيم للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

3296

111851031003

احمد مجاهد احمد صالح

تطبيقي

الكرخ الثانية

ثانوية القيروان للبنين

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

3297

121851030101

محمد فوزي محمد جاسم

تطبيقي

الكرخ الثالثة

اعدادية الكاظمية للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

3298

161842228067

سهى كاظم ابراهيم كاظم

احيائي

البصرة

اعدادية العشار للبنات

 645.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3299

221842323060

رسل فرحان قاسم كطافه

احيائي

ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

 642.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3300

161842165066

بتول اسامه كاظم صالح

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 639.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3301

241841041017

حسن محمد خضير عبد العباس

احيائي

الديوانية

ثانوية المتميزين

 629.8الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3302

211842178176

هديل علي حسين علي

احيائي

ديالى

اعدادية الطيبات للبنات

 627.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3303

221842154127

ناديه كاظم حسوني عبد الحسين

احيائي

ذي قار

اعدادية أور للبنات

 627.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

3304

161851051034

علي جمعه قاسم داغر

تطبيقي

البصرة

اعدادية العباس للبنين

 616.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

3305

161842152178

فرح عبد الحسين ناصر خلف

احيائي

البصرة

ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 556.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

3306

291751005101

يوسف علي قطان حامي

تطبيقي

المثنى

اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 549.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

صفحة  87من 88

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

القبول المركزي للسنة الدراسية 2019/2018

قسم الحاسبة االلكترونية

قناة شهداء االرهاب
اسم الطالب

الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول

3307

161852228054

ضحى سمير جوالن صالل

تطبيقي

البصرة

اعدادية العشار للبنات

 511.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

3308

161852170012

رهام حمدي حمود سلمان

تطبيقي

البصرة

اعدادية االندلس للبنات

 464.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

3309

161852154033

عليه يوسف منير كباشي

تطبيقي

البصرة

اعدادية القرنة للبنات

 450.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

3310

161851355141

عباس جاسم ثامر كايم

تطبيقي

البصرة

ثانوية الزبير المسائية للبنين

 443.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

3311

271841001244

ميمون عامر صالح مهدي

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنين

 614.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

3312

221842393115

هديل محمد شياع زوين

احيائي

ذي قار

ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 613.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

3313

121841025067

عمار حيدر غني جعفر

احيائي

الكرخ الثالثة

اعدادية السبطين للبنين

 612.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

3314

101842084024

طيبه اسعد كاظم شيحان

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الفضيلة للبنات

 611.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

3315

221842323154

هبه مراد غياض سوادي

احيائي

ذي قار

ثانوية الخلود المسائية للبنات

 585.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

3316

241842095106

والء فاضل محسن محمد

احيائي

الديوانية

اعدادية النور للبنات

 609.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

3317

221841023086

محمد عبد هللا حسين علي

احيائي

ذي قار

اعدادية الدواية للبنين

 605.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

3318

161841064006

محمد كاظم جبار يوسف

احيائي

البصرة

ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنين

 594.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

3319

221842147034

نور فالح عناد صالح

احيائي

ذي قار

ثانوية النهضة للبنات

 566.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

3320

101851019172

وسام عصام كاظم هادي

تطبيقي

الكرخ االولى

اعدادية الكندي للبنين

 412.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

3321

281852074035

لبنى صباح ماهود علي

تطبيقي

ميسان

ثانوية غرناطة للبنات

 414.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

3322

161751049023

جعفر قاسم جاسم حمادي

تطبيقي

البصرة

اعدادية شط العرب للبنين

 397.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

3323

111751058086

عبد هللا محمد علي ابراهيم

تطبيقي

الكرخ الثانية

اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 409.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

3324

101821016058

مصطفى رياض اسماعيل خليل

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية اليمن للبنين

 402.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

3325

121822016023

هاله علي جاسم علي

ادبي

الكرخ الثالثة

ثانوية الجاحظ للبنين

 393.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

3326

111822075040

فاطمه محمود حسين علي

ادبي

الكرخ الثانية

ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 389.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

3327

121821032115

مرتضى وليد ثاني موسى

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الشروق للبنين

 382.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

3328

221841309003

حسن عبد الكريم مزعل مزيد

احيائي

ذي قار

ثانوية الفجر المسائية للبنين

 574.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

3329

131822401053

سمر وليد صدام جوده

ادبي

 396.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

الرصافة االولى الخارجيات

3330

111821053125

محمد باهر ضاري عباس

ادبي

الكرخ الثانية

اعدادية الروابي االدبية للبنين

 382.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

تطبيقي

ذي قار

اعدادية التاميم المسائية للبنين

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

3331

221851310125

كاظم ناجي مطرود صيهود

3332

141822070091

مريم محمد جمعه عباس

ادبي

3333

121822096022

ضحى احمد عواد حمادي

ادبي

الرصافة الثانية ثانوية فدك للبنات
الكرخ الثالثة

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

ثانوية خوله بنت االزور للبنات

صفحة  88من 88

 369.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات صناعة المالبس

