القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

1

االء عبد الرحمن ناصر سالم

البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية

تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة/قسم تقنيات المحاسبة

2

بسام جبار عبد علوان

ذي قار

وزارة الموارد المائية

تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

3

عالء مجيد جبار عبد الحسين

البصرة

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4

امير طاهر محمد علي

القادسية

وزارة الصحة

صحة مجتمع

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة/قسم تقنيات صحة المجتمع

5

حسين علي حسن جواد

البصرة

وزارة الكهرباء

قوى كهربائية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

6

كرار اسماعيل مالك

البصرة

وزارة النفط

التصفية وتقنية الغاز

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

7

مصطفى محمد داود سلمان

البصرة

وزارة النفط

اللحام الغازي والكهربائي

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

8

برهم حسن معروف محمد

كركوك

وزارة النفط

تقنيات اللحام الغازي
والكهربائي

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

9

رلى مجيد عبدالحميد علي

كركوك

الجامعة التقنية الشمالية

تقنيات الصناعات
الكيمياوية

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

10

محمد رشيد سعيد

كركوك

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

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

11

حسين ايوب محمود عبد الكريم

الموصل

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات المختبرات الطبية

12

زينة اكرم ابراهيم حسن

الموصل

وزارة التربية

الرسم الهندسي

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

13

عمر أدهم محمد احمد

الموصل

الجامعة التقنية الشمالية

بناء وإنشاءات

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

صفحة  1من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

14

عبد هللا محمود عبد هللا يحيى

الموصل

جامعة الموصل

سيارات

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

15

افنان ادريس سعيد شريف

الموصل

وزارة الكهرباء

تقنيات الحاسبات

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

16

صفا صالح علي عبد باشا

بغداد

الجامعة التقنية الوسطى

تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة/قسم التقنيات المحاسبية

17

ادريس رحيم حمد هللا

القادسية

وزارة الصحة

أجهزة طبية

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

18

عادل خضير عباس حسون

بغداد

وزارة الصحة

أجهزة طبية

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

19

احمد محمود سالم عباس

بغداد

وزارة االتصاالت

الشبكات الهاتفية

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

20

أحمد مرشد عواد حلو

ديالى

ديوان محافظة ديالى

المساحة/تقنيات المساحة

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

21

هاني عبد الحسين عبد هللا ديوان

ذي قار

ديوان محافظة ذي قار

المساحة/تقنيات المساحة

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

22

شهد رعد خلف

بغداد

وزارة الصحة

األشعة/المعالجة الشعاعية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات االشعة

23

لينة طارق مسلم

بغداد

وزارة الصحة

األشعة/المعالجة الشعاعية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات االشعة

24

نبيل حيدر عبد االمير عبد علي

بغداد

وزارة الصحة

التخدير

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات التخدير

25

مروة كريم ماجود مشكور

بغداد

وزارة الصحة

رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات العالج الطبيعي

26

اكرم ثابت جبار حسن

بغداد

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

صفحة  2من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

27

مريم فهمي احمد عيسى

بغداد

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

28

اكرم اسعد بشير

االنبار

وزارة الصحة

صحة مجتمع

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات صحة المجتمع

29

رنا جاسب جهاد شخناب

بغداد

وزارة الصحة

صحة مجتمع

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات صحة المجتمع

30

وليد مطلب فتيخان حمادي

بغداد

وزارة الصحة

صحة مجتمع

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات صحة المجتمع

31

سناء عيسى عاصي يوسف

بغداد

وزارة الصحة

وقاية األسنان

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات صناعة االسنان

32

نبراس اركان خليل ابراهيم

بغداد

وزارة الصحة

وقاية األسنان

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد/قسم تقنيات صناعة االسنان

33

شهد علي مهدي عودة

بغداد

وزارة النفط

كهرباء/المعدات النفطية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

34

احمد كريم رشيد علي

ميسان

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية

35

عالء حسين سهيل

بغداد

وزارة النفط

ميكانيك/المعدات النفطية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

36

محمود شاكر محمود حميد

بغداد

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

37

سجاد احمد عبدالرسول عبد الهادي

بغداد

الجامعة التقنية الوسطى

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

38

جعفر جبر جاسم

ميسان

وزارة النفط

النفط واإلنتاج والقياسات
الحقلية

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط/قسم تكنولوجيا النفط

39

طارق زيد نجم عبد هللا

ديالى

وزارة النفط

النفط واإلنتاج والقياسات
الحقلية

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط/قسم تكنولوجيا النفط

صفحة  3من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

40

صفاء حمادي خلف سرحان

بغداد

وزارة الصحة

إدارة صحية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

41

عبير عبد القادر رزاق شبيب

بغداد

وزارة الشباب والرياضة

مخازن

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

42

سارة محمد محمود سلمان

بغداد

وزارة العلوم والتكنولوجيا

تقنيات الحاسبات

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

43

وسام علي حسين علي

بغداد

وزارة الموارد المائية

إدارة

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

44

ايناس راضي عباس خلف

بغداد

وزارة التربية

تقنيات المعلومات
والمكتبات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

45

سرى عبد الحسين رضا عبد الحسين

بغداد

وزارة العدل

تقنيات انظمة الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم علوم الحاسوب

46

نور غازي نعمة عامر

بغداد

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

47

هبه محمد عبدهللا

بغداد

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

48

احمد جاسم كنبار سعد

بغداد

وزارة النفط

السالمة الصناعية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

49

هشام مجيد كطوف

بغداد

وزارة النفط

السالمة الصناعية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

50

ايناس عبد الصمد خلف عباس

االنبار

وزارة التربية

تقنيات انظمة الحاسوب

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/قسم علوم الحاسوب

51

هاجر عبد االمير حسين حسن

البصرة

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات

52

اسراء عبد الباقي صالح

البصرة

وزارة النفط

تقنيات المحاسبة

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

صفحة  4من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

53

سارة حسين عبد علي ابراهيم

البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية

تقنيات المحاسبة

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

54

ابتسام طالب غالب علي

البصرة

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية التمريض/عام

55

حسن ريسان ناصر محمد

البصرة

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية التمريض/عام

56

سهى عبد االمير حمزة عباس

البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية التمريض/عام

57

نوفل عزيز الزم عبد السيد

البصرة

ديوان الوقف الشيعي

التربية الفنية

جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة/قسم التربية الفنية

58

صالح عبد هللا راشد عبد

البصرة

وزارة الموارد المائية

كهرباء

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

59

مهند كريم زوير

البصرة

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

60

سارة حسن قطامي محارب

البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية

صناعات كيمياوية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

61

عادل عدنان مصطفى

البصرة

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

62

فاطمة محمد رضا عبد الحسين احمد

البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية

مدني (التقنيات المدنية)

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

63

كتظم احمد كاظم

البصرة

وزارة الموارد المائية

المساحة/تقنيات المساحة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

64

حسين اسعد جاسم

البصرة

وزارة النفط

اللحام الغازي والكهربائي

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

65

محمد عدنان عبد السيد خلف

البصرة

وزارة النفط

اللحام الغازي والكهربائي

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

صفحة  5من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

66

مرتضى ابراهيم عبد هللا

البصرة

وزارة النفط

ميكانيك/المعدات النفطية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

67

احمد بطاح طه ياسين

البصرة

وزارة النفط

النفط واإلنتاج والقياسات
الحقلية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

68

احمد هاشم قاسم سلمان

ميسان

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

69

احمد وليد محمد

البصرة

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

70

يحيى عبد الواحد خلف

البصرة

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

71

احمد منعثر شكر سويهي

ذي قار

وزارة التربية

أنظمة الحاسبات

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/قسم نظم المعلومات الحاسوبية

72

عقيل حسن علي ذباح

بابل

وزارة الموارد المائية

قوى كهربائية

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

73

كرار عبدالحسن جسام

كربالء

وزارة الصحة

التخدير

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات التخدير

74

مؤيد محمود ظاهر داوود

كربالء

وزارة الصحة

التخدير

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات التخدير

75

دالل سعد احمد

بابل

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات المختبرات
الطبية

76

دالل سعد احمد

بابل

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات المختبرات
الطبية

77

مهدي عبد الهادي مهدي سلمان

النجف

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات المختبرات
الطبية

78

عباس رحمن عبد موسى

القادسية

وزارة الصحة

صحة مجتمع

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات صحة المجتمع

صفحة  6من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

79

مصطفى عمران عبد الرضا موسى

القادسية

وزارة الصحة

صحة مجتمع

جامعة الفرات االوسط التقنية/الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة/قسم تقنيات صحة المجتمع

80

نصير سالم جميل عبد الحسين

القادسية

جامعة القادسية

مخازن

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

81

منى فؤاد عبد الشهيد سبع

القادسية

جامعة القادسية

تقنيات المحاسبة

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

82

هادي ابو الهيل هادي حسين

المثنى

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

83

زهراء عبد الباري مدلول عبد الزهرة

القادسية

ديوان الوقف الشيعي

اللغة االنكليزية

جامعة القادسية/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

84

اسراء محمد جريح تعبان

القادسية

ديوان الوقف الشيعي

العلوم والرياضيات

جامعة القادسية/كلية التربية/قسم علوم الحياة

85

زينب حمادي عويز خلف

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة القادسية/كلية التمريض/عام

86

مسار احمد عبد حسين

القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة القادسية/كلية التمريض/عام

87

حسين عبيد عطيوي جبر

القادسية

ديوان محافظة القادسية

إنتاج نباتي

جامعة القادسية/كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق

88

اسراء جميل عالي

واسط

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة القادسية/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

89

خديجة خويلد كريم فياض

القادسية

ديوان محافظة القادسية

المساحة/تقنيات المساحة

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

90

كريم جابر نصيف جاسم

القادسية

ديوان محافظة القادسية

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

91

محمد عاتي جبارة عويد

ذي قار

وزارة الموارد المائية

تقنيات الموارد
المائية/الري والبزل

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

صفحة  7من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

92

وسن حسن كامل حامي

النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية

إدارة

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

93

لمياء صبحي فاضل

المثنى

وزارة الصحة

تقنيات المحاسبة

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

94

زينب فؤاد نجم عبد هللا

النجف

ديوان الوقف الشيعي

العلوم والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية/قسم الرياضيات

95

هبة عواد احمد عبد

النجف

ديوان الوقف الشيعي

اللغة االنكليزية

جامعة الكوفة/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

96

سالم عادل كطيف

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة الكوفة/كلية التمريض/عام

97

عباس امير عبد العباس ساجت

النجف

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة الكوفة/كلية التمريض/عام

98

نبأ قاسم حسن علي

النجف

وزارة الصحة

صيدلة

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة/عام

99

زهراء حاكم هادي جبار

كربالء

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الكوفة/كلية العلوم/قسم التحليالت المرضية

100

احمد سالم فاضل

النجف

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الكوفة/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

101

حياة راضي كريم

واسط

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الكوفة/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

102

حيدر حسين حامد كاظم

ذي قار

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

103

خلدون عماد سرحان هادي

النجف

ديوان محافظة النجف االشرف

االتصاالت

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

104

علي عدي عبد الرسول مجيد

القادسية

ديوان محافظة القادسية

التقنيات الكهربائية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

صفحة  8من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

105

رنا عباس ياسر خضير

القادسية

وزارة الصحة

الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

106

علي عبد الجليل محمود جبار

النجف

ديوان الوقف الشيعي

الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

107

رقية داود ابراهيم حسون

المثنى

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

108

علي فاهم مجبل بريس

المثنى

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

109

اسراء ريكان دردوش حسين

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة المثنى/كلية التمريض/عام

110

اسعد علوان جحيل عيسى

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة المثنى/كلية التمريض/عام

111

اطياف محمد منديل مزهر

المثنى

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

112

انوار وليد سالم حمدون

الموصل

الجامعة التقنية الشمالية

سكرتارية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

113

ميسر عز الدين محمد ذنون

الموصل

جامعة الموصل

إدارة

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

114

راكان رعد لطيف عبدهللا

الموصل

الجامعة التقنية الشمالية

التقنيات المالية والمصرفية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم العلوم المالية والمصرفية

115

قصي عبدالسالم احمد صالح

الموصل

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

116

سمير راكان فاضل مجيد

الموصل

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة الموصل/كلية التمريض/عام

117

عادل عثمان حامد ابراهيم

الموصل

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة الموصل/كلية التمريض/عام

صفحة  9من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

118

سماح شاهر ذنون اسماعيل

الموصل

الجامعة التقنية الشمالية

صيدلة

جامعة الموصل/كلية الصيدلة/عام

119

مروى فرج مرزينا متي

الموصل

وزارة الصحة

صيدلة

جامعة الموصل/كلية الصيدلة/عام

120

طه حميد مجيد عباوي

الموصل

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

121

علي حسين علي عبد هللا

الموصل

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

122

شيماء سليم محجوب خلف

الموصل

وزارة الموارد المائية

مدني (التقنيات المدنية)

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

123

عبدهللا صباح محمود عبدهللا

الموصل

وزارة التربية

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

124

عماد صباح احمد قادر

الموصل

الجامعة التقنية الشمالية

تقنيات انظمة الحاسوب

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

125

ايوب بدر حسن علي

بغداد

وزارة الصحة

رعاية ذوي االحتياجات
الخاصة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

126

ميثاق ليث عباس محمد رؤوف

بغداد

وزارة العلوم والتكنولوجيا

االلكترونيك

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية

127

محمد علي احمد خليفة

بغداد

وزارة الصحة

أجهزة طبية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

128

علي حسين علي

بغداد

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

129

حوراء عبدهللا احمد عبيد دريوش

بابل

وزارة الزراعة

إدارة

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

130

حسين سالم هاشم غريب

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض/عام

صفحة  10من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

131

رحاب عباس محمد حمد

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض/عام

132

منال جاهل حنون مشعان

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض/عام

133

هدى قاسم حبيب

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض/عام

134

ياسر هادي حبيب كشوات

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض/عام

135

نداء فائز جاسم

بابل

وزارة الصحة

أنظمة الحاسبات

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات/قسم علوم الحاسوب

136

نداء فائز جاسم

بابل

وزارة الصحة

أنظمة الحاسبات

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات/قسم علوم الحاسوب

137

حيدر علي زبالة خطار

القادسية

ديوان محافظة القادسية

فنون تشكيلية

جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون التشكيلية

138

اكرم نجاح خليف مسير

بابل

وزارة النفط

التحليالت النفطية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

139

امجد كاظم حمزة كاظم

ذي قار

وزارة الكهرباء

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

140

خلدون عكيلي احمد صبخ

بغداد

الجامعة التقنية الشمالية

مخازن

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

141

سمية حسين صالح عطية

بغداد

وزارة التربية

إدارة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

142

هبة نزار ناصر حسين

بغداد

وزارة التربية

إدارة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

143

غفران قاسم محمد كاظم

بغداد

الجامعة التقنية الوسطى

االحصاء والمعلوماتية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االحصاء

صفحة  11من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

144

سوزان هادي صالح

بغداد

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة

تقنيات المحاسبة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

145

علياء عبدالكريم حميد عبيس

واسط

الجامعة التقنية الوسطى

تقنيات المحاسبة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

146

هديل عبد الكاظم لهمود

بغداد

وزارة الموارد المائية

تقنيات المحاسبة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

147

وجدان عبدالرحمن كاظم شالل

بغداد

وزارة التربية

العلوم والرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم/قسم الرياضيات

148

امير عبد الهادي عبد الحسين

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

149

حوراء عبد ربة دواي

بغداد

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

150

زهراء علي شهيد ياسين

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

151

زينب عبد السجاد عزيز

بغداد

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

152

علي وناس جالب

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

153

عمر علي صكوك هويس

ديالى

الجامعة التقنية الوسطى

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

154

فرح مهدي محمود عشبة

بغداد

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض/عام

155

رواء عقيل فرعون

بغداد

وزارة النفط

تحليالت كيمياوية

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء

156

ياسمين مازن جواد

كركوك

وزارة النفط

تحليالت كيمياوية

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الكيمياء

صفحة  12من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

157

زهراء عادل مهدي حسون

بابل

وزارة الموارد المائية

أنظمة الحاسبات

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم علوم الحاسوب

158

مازن ابراهيم سليمان

بغداد

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

159

بروج عباس فاضل علي

بغداد

وزارة التربية

تصميم

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة/قسم التصميم

160

احمد شاكر محمود عبدهللا

بغداد

وزارة التربية

ادارة قانونية

جامعة بغداد/كلية القانون/عام

161

حيدر جاسم دشر حسن

ميسان

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

162

قيس هادي نعمة محمد

بغداد

وزارة االتصاالت

تقنيات الحاسبات

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

163

هيام حسين جاسم عبد

واسط

وزارة االتصاالت

تقنيات الحاسبات

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

164

علي حامد سلمان شبيب

بغداد

وزارة الزراعة

كهرباء

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

165

عائشة فائق مرس الفي

صالح الدين

وزارة النفط

التصفية وتقنية الغاز

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

166

محمود كاظم رحيمة

بغداد

وزارة النفط

التصفية وتقنية الغاز

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

167

زينب جمال جعفر خضر

بغداد

وزارة الموارد المائية

مدني (التقنيات المدنية)

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

168

ميس حميد عبيد عبد

بابل

وزارة الكهرباء

تقنيات الموارد
المائية/تشغيل مشاريع
المياه

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

169

هيثم طالل سلمان علوان

بغداد

وزارة الزراعة

بناء وإنشاءات

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

صفحة  13من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

170

محمد جعفر مطشر مزيد

ميسان

ديوان محافظة ميسان

المساحة/تقنيات المساحة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

171

احمد شعالن موسى جعفر

البصرة

وزارة النفط

اللحام الغازي والكهربائي

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

172

حيدر عبد الكاظم جاسم

بابل

وزارة النفط

ميكانيك/المعدات النفطية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

173

عباس بدر جاسم حميد

االنبار

جامعة الفلوجة

سيارات

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

174

وئام عدي حاتم عبد اللطيف

ديالى

وزارة النفط

النفط واإلنتاج والقياسات
الحقلية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

175

مولود ابراهيم صالح حمد

صالح الدين

وزارة الصحة

سكرتارية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

176

مولود ابراهيم صالح حمد

صالح الدين

وزارة الصحة

سكرتارية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

177

امنه قيس محسن سمير

صالح الدين

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

178

مها عطا اسماعيل محمود

صالح الدين

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة تكريت/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

179

عبد العزيز حاجم سلطان

صالح الدين

وزارة النفط

السالمة الصناعية

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

180

حسين مولود احمد محمود

صالح الدين

وزارة الصناعة والمعادن

االلكترونيك

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

181

عمار اجهاد رجب

صالح الدين

وزارة النفط

كهرباء

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

182

مها محمد خلف عبد

صالح الدين

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

صفحة  14من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

183

سارة صباح عبد

صالح الدين

وزارة النفط

التصفية وتقنية الغاز

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

184

عامر عبد خلف محمد

الموصل

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

185

ياسر عمار ناظم جواد

صالح الدين

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

186

منهل عامر احمد حمد

الموصل

وزارة النفط

اللحام الغازي والكهربائي

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

187

انعام حسين فيصل علي

النجف

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة تلعفر/كلية التمريض/عام

188

حوراء عقيل طالب عباس

النجف

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة تلعفر/كلية التمريض/عام

189

علي اكبر قاسم فاضل موسى

الموصل

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة تلعفر/كلية التمريض/عام

190

اسامة حامد محسن علي

ديالى

ديوان محافظة ديالى

إدارة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االدارة العامة

191

علي عباس فاضل

ديالى

وزارة الكهرباء

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

192

اشواق ريسان عبود حسين

ذي قار

الجامعة التقنية الجنوبية

سكرتارية

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

193

كرار كريم فرحان

ذي قار

وزارة الموارد المائية

إدارة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

194

جنات نعيم وادي فياض

ذي قار

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/قسم العلوم المالية والمصرفية

195

حيدرشريف خزعل فرج

ذي قار

وزارة التربية

تقنيات المحاسبة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/قسم العلوم المالية والمصرفية

صفحة  15من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

196

هديل رسيل كاظم فرج

ذي قار

الجامعة التقنية الجنوبية

تقنيات المحاسبة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد/قسم العلوم المالية والمصرفية

197

زهراء جمعة كريم عليوي

ذي قار

ديوان الوقف الشيعي

التربية الرياضية

جامعة ذي قار/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/عام

198

مريم فالح سعيد منشد

ذي قار

ديوان الوقف الشيعي

اللغة االنكليزية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

199

احمد عدنان عبدهللا سلطان

البصرة

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التمريض/عام

200

اماني عبدالجبار ناصر جابر

البصرة

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التمريض/عام

201

فاطمة رحيم عطيه غالم

ذي قار

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التمريض/عام

202

منى محمد جبر كرين

ميسان

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التمريض/عام

203

محمد عباس شنيع

ميسان

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

204

هيام ناهي عبد جبار

ميسان

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

205

حسين ثامر محمد

ذي قار

وزارة التربية

المساحة/تقنيات المساحة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

206

احمد مجيد بهير ثامر

ميسان

وزارة النفط

تقنيات اللحام الغازي
والكهربائي

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

207

اسعد رحيم شذر بريسم

ذي قار

الجامعة التقنية الجنوبية

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

208

عمار جاسم تجي سلمان

ذي قار

وزارة النفط

المضخات والتوربينات

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

صفحة  16من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

209

احمد فرهود عبيد وليد

المثنى

وزارة النفط

النفط واإلنتاج والقياسات
الحقلية

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز

210

عفيفة صبحي حسن سعد

ذي قار

الجامعة التقنية الجنوبية

إدارة

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

211

نعمتمحمد علي عبد الحسين

بابل

وزارة الموارد المائية

تقنيات المحاسبة

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

212

زهراء حسين كرم مزهر

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كربالء/كلية التمريض/عام

213

عبير سرحان لفتة عبد

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كربالء/كلية التمريض/عام

214

نوره حسن عيدان عبيد

القادسية

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كربالء/كلية التمريض/عام

215

فائز امير كريم حسين

كربالء

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة كربالء/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

216

علي عبد العباس عبد الزهرة

بابل

وزارة الصحة

االطراف والمساند
الصناعية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

217

سلوى عطية جالب زيبك

ميسان

ديوان محافظة ميسان

التقنيات االلكترونية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

218

حسام علي جمعة جودة

ميسان

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

219

طارق حمد خلف عالوي

كركوك

وزارة التربية

إدارة

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

220

عبير سطوان محمد محمود

كركوك

وزارة التربية

إدارة

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

221

علي محمد مردان بيران

كركوك

ديوان الوقف الشيعي

اللغة العربية واالجتماعيات

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم التاريخ

صفحة  17من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

222

رامي احمد حسين

ديالى

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كركوك/كلية التمريض/عام

223

سامال عيسى نجم

كركوك

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كركوك/كلية التمريض/عام

224

هيفاء ياسين محي الدين

كركوك

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة كركوك/كلية التمريض/عام

225

زينو محمد باقر احمد

كركوك

وزارة النفط

تحليالت كيمياوية

جامعة كركوك/كلية العلوم/قسم الكيمياء

226

لنجة فاروق محمد

كركوك

وزارة النفط

تحليالت كيمياوية

جامعة كركوك/كلية العلوم/قسم الكيمياء

227

ايالف زين العابدين حسيب علي

كركوك

وزارة الشباب والرياضة

ادارة قانونية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

228

ماهر حسن عليوي مطلك

كركوك

وزارة التربية

ادارة قانونية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

229

نور عباس ناظم عبدهللا

كركوك

وزارة الصحة

ادارة قانونية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

230

صفاء جمعة عزيز محمد

كركوك

وزارة النفط

كهرباء/المعدات النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

231

احمد يلماز حسن عيسى

كركوك

وزارة النفط

ميكانيك/المعدات النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

232

عباس وهبي صديق

كركوك

وزارة النفط

خطوط األنابيب النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

233

عمر صالح درويش خضر

كركوك

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

234

فهد عيسى توفيق عيسى

كركوك

وزارة النفط

حفر اآلبار النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

صفحة  18من 19

القبول ضمن قناة المتميزين
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

جهة االنتساب

الفرع

جهة القبول

235

يحيى نهاد جمال محمد امين

كركوك

الجامعة التقنية الشمالية

تقنيات انظمة الحاسوب

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/قسم الحاسوب

236

زينب عادل عون مزعل

ميسان

جامعة ميسان

تقنيات المحاسبة

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصاد

237

احمد خيون مهدي هارف

ميسان

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ميسان/كلية التمريض/عام

238

سيناء شاكر فوزان ناهي

ميسان

وزارة الصحة

التمريض/تقنيات التمريض

جامعة ميسان/كلية التمريض/عام

239

ضياء محمد زامل علي

ميسان

وزارة النفط

كهرباء/المعدات النفطية

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

240

كرار رحيم عباس

ميسان

وزارة النفط

ميكانيك أجهزة الحفر

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط

241

نواجذ عبدالكريم طاهر

واسط

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة واسط/كلية العلوم/قسم التحليالت المرضية

242

زينب كريم علوان

واسط

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة واسط/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

243

كوثر ساهي عطية

واسط

وزارة الصحة

تحليالت مرضية

جامعة واسط/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

244

احمد سوادي برهان محسن

ميسان

وزارة النفط

القياس والسيطرة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

245

حيدر داود محيسن ناصر

واسط

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة

المساحة/تقنيات المساحة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

246

وسام كاظم عبد الحسن

ذي قار

وزارة النفط

خطوط األنابيب النفطية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

247

مسلم فاضل حمد

البصرة

وزارة النفط

التشغيل والسيطرة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية
والبتروكيميائية

صفحة  19من 19

