
2019/2018 الدراسية للسنة المركزي القبول          االلكترونية الحاسبة قسم
الشعبي الحشد شهداء

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطب كلية/بغداد جامعة698.5المتميزين ثانويةاالولى الرصافةاحيائياحمد كريم محمد الحسين1131841016013

الطب كلية/بغداد جامعة672.4للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةالثانية الكرخاحيائيكاظم هادي محمد احمد2111841045002

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة629.0للبنات بغداد اعداديةاالولى الرصافةاحيائيالزم كاظم منير الزهراء نور3131842070231

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنين اعداديةالصدرينالثالثة الكرخاحيائيسلمان السادة عبد صبري سجاد4121841007070

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات جرير اعداديةالثالثة الكرختطبيقيابراهيم حسين عالء مريم5121852089034

العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات الخنساء اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعنيز مهدي فخري هنادي6131852094049

العلوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيصويح الحسن عبد ناجي منتظر7161751131078

العلوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات تماضر اعداديةديالىتطبيقيسلمان هللا عبد محمد مروة8211852091027

القانون كلية/بغداد جامعة576.0للبنين البشير اعداديةالثانية الرصافةادبيحسين حميد حمدان منتظر9141821036078

القانون كلية/بغداد جامعة568.0للبنات السجود ثانويةالثانية الرصافةادبيسلمان شراد فاضل البنين ام10141822065006

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة478.0للبنات االيمان نور ثانويةالثالثة الكرخادبيادريس عليوي فاضل نور11121822085026

التمريض كلية/بغداد جامعة620.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةواسطاحيائيعباس احمد ارحيم والء12261842120172

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة507.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيسدخان عنيسي شمال عباس13151821008069

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات النوذجية القاهرة ثانويةاالولى الرصافةادبياالمير عبد محمد عدي زهراء14131822100025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنين برد بن بشار إعداديةالثانية الرصافةادبيمحمد جاسم عامر سجاد15141821024097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الشعب اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيداخل زياره احمد رواء16131852098014

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة453.0للبنين االنصاري جابر اعداديةكربالءتطبيقيحميد الدين فخر احمد مرتضى17271851002224

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة576.0للبنات النبوة اعداديةديالىادبيجابر محمد مجيد منار18211822145072

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة569.0للبنات الصدر آمنة ثانويةالثانية الرصافةادبيرزاق عطار علي استبرق19141822136003

اآلداب كلية/بغداد جامعة430.0للبنين كوثا اعداديةبابلادبياحمد فواز كمال علي20231821051040

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة425.0للبنين النور شفق اعداديةالثانية الرصافةادبيسدخان علي حسين محمد21141821061119

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة395.0للبنات الصواري ذات ثانويةالثانية الرصافةادبيصخي سبهان محمود نرجس22141822095083

األعالم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الزهراء ثانويةاالولى الرصافةادبيعلي جاسم الكريم عبد هبه23131822097053

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة411.0للبنين النعيم اعداديةواسطادبيمحمد مثنى الحسين عبد محمد24261721008047

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة388.0للبنات يافا اعداديةاالولى الرصافةادبيحسن االمير عبد حسن رواء25131722107042

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة556.0للبنين المسائية الغراف اعداديةقار ذيتطبيقيكاظم عبد شاكر حسين26221851302017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة547.0للبنين الرافدين اعداديةكربالءتطبيقيكاظم حسين طالب منتظر27271851007117

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةقار ذيتطبيقيعبد حميد أحسان فاطمة28221852418011

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين المسيب اعداديةبابلتطبيقيجاسم حمزه علي محمد29231851009066

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةالثانية الرصافةادبيعبد سامي احمد زهراء30141822142007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيمحمد عطيه فيصل شهد31231822120015

التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين الصادق اعداديةقار ذيادبيعكيلي حسن حنين حازم32221821070006
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين العراقي التراث اعداديةالثالثة الرصافةادبيمحيبس رشم الحسين عبد محمد33151821008123

الطب كلية/البصرة جامعة672.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةاحيائيعلي نصر رمضان رقيه34161842175050

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة658.0للبنين األهلية البرهان ثانويةالبصرةاحيائيعلوان النبي عبد حامد محمد35161841089055

الصيدلة كلية/البصرة جامعة647.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةالبصرةاحيائيماضي فالح علي الهدى نور36161842165468

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة593.0للبنين ميسان ثانويةميسانتطبيقيبدن سالم هاشم كرار37281851027020

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة592.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيعباس العزيز عبد محمد جعفر38161851085023

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة583.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةالبصرةتطبيقيعلوان مطر حسن فالح39161851131008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة580.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةالبصرةتطبيقيصباح الكريم عبد الرزاق عبد العابدين زين40161851085048

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةالبصرةاحيائيخضير عباس محمد تبارك41161842210016

العلوم كلية/البصرة جامعة477.0المختلطة الرافدين ثانويةالبصرةتطبيقيعباس حميد كريم عبدالعباس42161851300035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنات النيل اعداديةقار ذياحيائيمكي الكاظم عبد جواد نور43221842169056

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة474.0للبنات االهلية السياب ثانويةالبصرةاحيائيحطاب قاسم حميد انعام44161842161008

القانون كلية/البصرة جامعة508.0للبنات اليمامة اعداديةالبصرةادبيشباكي حمود فاضل رسل45161822167009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة560.0للبنين دجلة ثانويةميسانادبيجبار شاهور قاسم محمد46281821012049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة452.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبيمحيي مناحي مانع تقي محمد47161821033043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةالبصرةادبيمعيوف كاظم جواد سيف48161821039041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة430.0للبنين اليرموك اعداديةالبصرةادبياحمد الرزاق عبد ناصر الهادي عبد49161821033026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةالبصرةاحيائيحسن طاهر حسين ايمان50161842201005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة478.0للبنات الكبير المجر اعداديةميساناحيائيشذر ناصر مزهر زهراء51281842062030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة546.0للبنات المعرفة ثانويةالبصرةتطبيقيعباس نوري الخالق عبد ايمان52161852175008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنات االقتدار ثانويةالبصرةادبيوادي مانع حطاب فاطمه53161822289018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات األبلة اعداديةالبصرةادبيخزعل الواحد عبد الرضا عبد فاطمة54161822171044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة432.0للبنات حيفا اعداديةالبصرةادبيناجي جميل محمد زهراء55161722220026

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات صنعاء ثانويةالبصرةادبيمحمد دشر الخالق عبد كوثر56161822221021

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0المختلطة المعراج ثانويةالبصرةادبيسالم ثامر احمد حسين57161821304010

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة600.0للبنات الرباب ثانويةالثالثة الرصافةاحيائيالوس جبار ريسان فاطمه58151842052033

والبتروكيمياوية البوليمرية المواد قسم/المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة512.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان عبد كاظم علي59291851151168

الطب كلية/الكوفة جامعة675.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفاحيائيغالي نعمه الرحمن عبد بتول60251842170041

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة545.0للبنين  كربالء اعداديةقار ذيتطبيقيكاطع كنو الحسين عبد سجاد61221851036033

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة577.0للبنات دمشق اعداديةالديوانيةاحيائيعبود وناس حميد الهدى نور62241842121199

العلوم كلية/الكوفة جامعة527.0للبنين قتيبة اعداديةالديوانيةاحيائيناجي هللا عبد علي محمد مرتضى63241841003191

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة411.0للبنين الشرقي علي ثانويةميسانادبيشريب زوير فريح الرسول عبد64281821010032
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة392.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةكربالءادبيجابر سعد رعد سعد65271821022023

التربية كلية/الكوفة جامعة508.0للبنات صنعاء اعداديةالنجفادبيعباس فرهود ناجي فاطمه66251822075050

التربية كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيخزعل صالح مهادر سجاد67231841024019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةالنجفادبيعبد محمد جاسم منى68251822171031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة397.0للبنات االهلية الفراهيدي اعداديةالنجفادبيحمود القادر عبد مشتاق اضواء69251822096004

اآلداب كلية/الكوفة جامعة410.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةالنجفادبيمونس رزاق عماد دالل70251822102008

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة404.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةقار ذيادبيعليوي مهولي جبار كرار71221821079025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد وحيد حسون مصطفى72231851061039

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة500.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةقار ذياحيائيكزار عبد فاضل زهراء73221842135063

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة465.0للبنين االهلية العلم ثانويةالدين صالحاحيائيحسن فرحان حسن عمر74181841136030

الحقوق كلية/تكريت جامعة398.0للبنات طوز اعداديةالدين صالحادبيمهدي قنبر الحسين عبد ضحى75181822181021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنات الزوراء اعداديةالدين صالحاحيائيعلي خضر يحيى مريم76181842162050

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنين الخالص اعداديةديالىتطبيقيسبتي عبد عباس ضياء77211851002033

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0المختلطة المهيمن ثانويةالدين صالحادبيلطيف عزيز خضر حمزة78181821315005

العلوم كلية/القادسية جامعة537.0للبنات االهلية العلم مناهل ثانويةالديوانيةاحيائيغالي فرهود عبيد مريم79241842129014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة441.0المسائية القلم اعداديةالمثنىتطبيقيسلمان عبد كاظم اسعد80291851151023

القانون كلية/القادسية جامعة509.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةالديوانيةادبيعبد كاظم ناظم عباس81241821031017

التمريض كلية/القادسية جامعة606.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةديالىاحيائيالحسين عبد الرزاق عبد سعد نور82211842100058

التربية كلية/القادسية جامعة457.0للبنين نفر اعداديةالديوانيةادبيعبيد الحمزه عبد حران مرتضى83241821025039

التربية كلية/القادسية جامعة541.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةالمثنىاحيائيمعيش دغيم حميد منتظر84291841005113

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة538.0للبنين السبطين اعداديةالثالثة الكرخادبيصوالغ غازي رعد احمد85121821025010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة526.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيطالب جمال سالم نور86111822104057

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الشرقية اإلعداديةالثانية الرصافةاحيائيسلمان محمد جاسم المهيمن عبد87141841022037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الزهور اعداديةالثالثة الكرخادبيفرحان صاحب نشأت رسل88121822105049

اآلداب كلية/العراقية الجامعة400.0للبنات نرجس السيدة اعداديةالثالثة الرصافةادبيكاظم عبدوش محمد استبرق89151822055001

األعالم كلية/العراقية الجامعة431.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةالثانية الرصافةادبيكاظم جلوب طارق حيدر90141721038058

األعالم كلية/العراقية الجامعة405.0للبنين البلديات اعداديةالثانية الرصافةادبيسلمان عباس خضير مسلم91141721037281

الطب كلية/بابل جامعة699.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيكاظم لفته علي زهراء92231842120071

الطب كلية/بابل جامعة668.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيجسوم رومي حسن بتول93231842120019

حمورابي طب كلية/بابل جامعة658.0للبنين قار ذي ثانويةبابلاحيائيكاطع طاهر منذر علي94231841024031

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة517.0المختلطة الفرات ثانويةالبصرةتطبيقيسلمان داود طاهر محمدرضا95161851301073

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة434.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةبابلادبيعبادي الكاظم عبد االمير عبد بنين96231822127006
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العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنات بلقيس اعداديةبابلادبيعنوز مراد ماجد سميه97231822120013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة436.0للبنات االفاق ثانويةبابلاحيائيحسين كاظم عباس مريم98231842144057

األساسية التربية كلية/بابل جامعة432.0المختلطة القاسم ابو ثانويةبابلاحيائيحديد حميد الحمزه عبد موسى99231841209025

الطب كلية/النهرين جامعة667.3للمتميزين التحرير ثانويةالمثنىاحيائيمشاي سعد خضير مؤمل100291841020024

الحقوق كلية/النهرين جامعة570.0للبنات الرباب اعداديةالثالثة الكرخادبيجابر عباس مهدي ُرسل101121822125038

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة491.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةتطبيقيعباس كريم باسم احمد102131851024001

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة511.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةديالىتطبيقيحسن محي طالب اسامة103211851081001

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنات العراقية اعداديةديالىاحيائيحسن جاسم حسن حوراء104211842139034

العلوم كلية/ديالى جامعة464.0المختلطة اور ثانويةديالىتطبيقيحمودي حسين يحيى مريم105211852211007

العلوم كلية/ديالى جامعة447.0للبنات الريحانة ثانويةديالىتطبيقيحسن خلف محجوب فاطمه106211852172015

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة458.0المختلطة الدؤلي ثانويةديالىادبيابراهيم صبار قصي طه107211821200010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةديالىادبياحمد حسين ابراهيم حسين108211821018009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة408.0للبنين الرواد اعداديةديالىادبيسلطان ناصر مؤيد سلطان109211821077072

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة532.0للبنات العدوية رابعة اعداديةكربالءتطبيقيحسين علي حمزة سراء110271852063072

العلوم كلية/كربالء جامعة501.0للبنين الحسين ثورة اعداديةالثالثة الرصافةاحيائيكريم دريول علي مهدي محمد111151841007128

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة468.0للبنات النجاة ثانويةالمثنىاحيائيعالك عطيه ظاهر رباب112291842071029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة513.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةكربالءادبيشرهان شاكر حسن محمد113271821150082

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنات كربالء اعداديةكربالءاحيائيعبد علي حسين ساره114271842056161

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة649.0للبنات الفاضالت اعداديةقار ذياحيائيهراب عكوش سعدون ايات115221842165011

العلوم كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات البنين ام اعداديةقار ذيتطبيقيجابر محمد فرج ليلى116221852152015

القانون كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين المختار اعداديةقار ذيادبيحسين علي عبد حيدر مصطفى117221821047112

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0المختلطة الضحى ثانويةقار ذيادبيجنجر كريم رزاق ازهار118221822221001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذياحيائيسلمان مطر حمزه نورس119221842160023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة514.0المختلطة الثوار ثانويةقار ذيادبيطالع حسين علي حسين120221821226008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة495.0المختلطة التعاون ثانويةقار ذيادبيثامر كاظم طالب حمزة121221821224005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة420.0للبنات الوركاء اعداديةقار ذيادبيمطرود عكال يوسف صابرين122221822157026

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة404.0الخارجيونالديوانيةادبيناهي دحام صبار محمد123241821400039

اآلداب كلية/قار ذي جامعة388.0للبنات البطحاء اعداديةقار ذيادبيمانع طعمه كمال زهراء124221822160028

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة439.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيحسن موسى خضر ولي125181821012033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة552.0للبنين االسكندرونة اعداديةالدين صالحادبيموسى شكور قاسم حسن126181821012010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة449.0للبنين تازة اعداديةكركوكادبيزناو اصغر موسى مراد127201821018035

الطب كلية/واسط جامعة677.0للبنات االهلية القلعة ثانويةقار ذياحيائيساجت الرضا عبد طالب ايناس128221842204027
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة462.0المختلطة مدين بو ثانويةواسطادبيجهلول حميد جبر الغفار عبد129261821154012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة438.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعطية داود خلف بهاء130261821047027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة607.0للبنات بومدين ثانويةواسطادبيجهلول حميد جبر وفاء131261822130010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة528.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةواسطادبيهللا عبد الواحد عبد كاظم فاطمه132261822089026

اآلداب كلية/واسط جامعة384.0للبنين رشد ابن اعداديةواسطادبيعطيه داود خلف مؤمن133261821047148

اآلداب كلية/واسط جامعة447.0للبنات االحرار اعداديةواسطاحيائيعبود نصيف رضا كوثر134261842106058

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة434.0للبنات االنتصارات ثانويةواسطاحيائيمزعل احمد العباس عبد زهراء135261842072017

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة426.0للبنين المسائية التأميم اعداديةالديوانيةتطبيقيكريم كبيح سعود تكليف136241851203060

الطب كلية/ميسان جامعة688.0للبنات االصالة ثانويةميساناحيائيراشد حسن كرم زهراء137281842051025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة561.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيمحسن طاهر الحسين عبد مريم138281852051073

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة649.0للبنات االصالة ثانويةميسانتطبيقيراشد حسن كرم علياء139281852051059

التربية كلية/ميسان جامعة508.0للبنات الهدى بنت اعداديةميسانادبيجبر مسلم محمد فاطمة140281822055051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة461.0للبنات الميمونة ثانويةميسانادبيهويدي علوان كريم هدى141281822073076

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة412.0المختلطة المسائية السالم ثانويةميسانادبيشليج حسين صباح امين142281821153005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات غرناطة ثانويةميسانتطبيقيحميدي مناتي كريم سناء143281852074027

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة582.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىتطبيقياصحين مدلول ثامر غفران144291852054050

التمريض كلية/المثنى جامعة593.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةالديوانيةاحيائيشعالن جواد رحيم ايات145241842142002

الزراعة كلية/المثنى جامعة423.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىتطبيقيحمود بشير محمود زينب146291852050025

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة499.0الخارجيونالمثنىادبيجبار شعيوط الكاظم عبد  كريم147291821400039

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة405.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيحمد عفن االمير عبد زهراء148291842054023

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنات النموذجية فلسطين ثانويةالمثنىادبيلهمود حسوني كاطع دنيا149291822050034

اآلداب كلية/المثنى جامعة402.0المختلطة تمام ابي أعداديةالمثنىادبيشنان باسوس جابر كريم150291821106032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة443.0للبنات الرميثة اعداديةالمثنىادبيعطيه لعيبي حسن فرات151291822057096

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة430.0للبنات الشذرات ثانويةالمثنىادبيسوادي مطير سالم شذى152291822077022

المائية الموارد ادارة قسم/المائية الموارد هندسة كلية/الخضراء القاسم جامعة483.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةقار ذيتطبيقيعالوي شبيب هادي احمد153221851010009

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المركزية االعداديةقار ذياحيائيعلي عسكر العباس عبد محمد154221841003220

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة416.0للبنين المسائية القاسم اعداديةبابلاحيائيحمزه نوري فاضل محمد155231841252140

التربية كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةكربالءتطبيقيبستان عبادي حران حربي156271751151013

التربية كلية/الحمدانية جامعة410.0للبنين االمين الصادق اعداديةنينوىتطبيقياحمد سالم الرحمن عبد نور محمد157171851178091

المرضية التحليالت تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة590.0للبنين المباهلة اعداديةكربالءاحيائيراعي خضير حبيب امير158271841021009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0للبنات كول قونجه اعداديةكركوكتطبيقيرضا ابراهيم خليل زهراء159201752148016

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة633.0للبنين االهلية النموذجية الكوثر ثانويةالنجفاحيائيرضا حسين علي أسعد160251841048002

6 من 5 صفحة
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 القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة628.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةبابلاحيائيهاشم حلو جبار فاطمه161231842271246

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنين الطبري ثانويةبابلتطبيقيعلي عبد وحيد حسون محمد162231851061033

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة454.0للبنين غماس اعداديةالديوانيةتطبيقيعواد ياسر يوسف عمار163241851016077

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة625.0للبنات بلقيس اعداديةبابلاحيائيعبيد مدلول حسن فرقان164231842120130

المجتمع صحة تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة629.0للبنات الفضيلة ثانويةالمثنىاحيائيصحين مدلول ثامر هناء165291842054058

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المسائية البتول اعداديةالنجفتطبيقيعبد محسن صاحب ضحى166251852170078

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة644.0الشيعي الوقف- للبنات الهدى بنت ثانويةالثالثة الكرخاحيائيمحمد علي قاسم حميد فاطمه167121842131009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة629.0للبنين االحرار اعداديةواسطاحيائيباني ضمد خيرهللا صادق168261841018021

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين  عكاظ اعداديةاالولى الرصافةادبيعلي محمد جسام حسين169131821024028

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات الطائف ثانويةديالىاحيائيزيدان علي فاضل زهراء170211842159011

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة603.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةالديوانيةاحيائيدحام صبار زهير حسن171241841021009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة597.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةقار ذياحيائيمعيجل كاظم مهدي محمد172221841040083

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة452.0للبنات النور ثانويةالدين صالحاحيائيالحسين عبد مرزه قاسم فاطمه173181842238021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات العيون ذات ثانويةالثانية الكرخادبيناصر عباس فاضل رفيده174111822104026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الفكر اعداديةالثالثة الرصافةتطبيقيرسن محيبس علي وئام175151852056029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة467.0للبنات العلياء ثانويةالبصرةتطبيقيكرين خميس ناشي بسعاد176161852227010

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة641.0للبنين الفرات اعداديةكربالءاحيائيعلي الواحد عبد الهادي عبد علي177271841014107

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة602.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةالبصرةاحيائيراهي حبيب حميد مها178161842152201
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