القبول ضمن قناة المتميزين (ذوي الشهداء)
2020/2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

الفرع

جهة االنتساب

جهة القبول

1

محمد حسين عبد الرؤوف حمود

البصرة

الخط والزخرفة

ديوان الوقف الشيعي

جامعة البصرة/كلية الفنون الجميلة/قسم التربية الفنية

2

عبد الرزاق عواد جاسم

الموصل

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

وزارة الكهرباء

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3

اسامة محمد عطية خلف

الموصل

تحليالت مرضية

وزارة الصحة

جامعة الموصل/كلية العلوم/قسم علوم الحياة

4

طه ياسين ابراهين احمد

الموصل

تقنيات المحاسبة

وزارة التربية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

5

حيدر جبار رسن عبد هللا

بغداد

قوى كهربائية

وزارة الصناعة والمعادن

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

6

فراس امجد شهاب احمد

ديالى

المساحة/تقنيات المساحة

وزارة التربية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

7

هديل شكر محمود حسن

بغداد

اللغة االنكليزية

وزارة التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

8

حياة عبد العال مهلهل عيسى

بغداد

الفنون المسرحية/تمثيل

امانة بغداد

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة/قسم الفنون المسرحية

9

نورا جبار كاظم حسن

بغداد

إدارة

وزارة التجارة

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

10

زينب حرش خابط علي

بغداد

تقنيات المحاسبة

وزارة التربية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة

11

رشا عبد حمزة عبود

بابل

حلي والمجوهرات/فن المجوهرات

ديوان محافظة بابل

جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة/قسم التصميم

12

غفران صادق جاسم محمد

كربالء

كهرباء

مؤسسة الشهداء

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

13

مهدي عبد علي رسول حسين

كربالء

التقنيات الميكانيكية/االنتاج

مؤسسة الشهداء

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

صفحة  1من 3

القبول ضمن قناة المتميزين (ذوي الشهداء)
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

الفرع

جهة االنتساب

جهة القبول

14

زينب حسين علي

كربالء

التمريض/تقنيات التمريض

وزارة الصحة

جامعة كربالء/كلية التمريض/عام

15

رحيم جبر مهدي جبر

بابل

إنتاج نباتي

ديوان محافظة بابل

جامعة كربالء/كلية الزراعة/قسم المحاصيل الحقلية

16

زينب حمود حسين علي

كربالء

مخازن

مؤسسة الشهداء

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

17

كوثر عبد الرضا غني ابراهيم

النجف

اللغة االنكليزية

جامعة الكوفة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

18

مهند حاضر محمد سعيد

كركوك

ميكانيك/المعدات النفطية

وزارة النفط

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

19

رندا وليد عبد الكريم عبد الرزاق

بغداد

اللغة االنكليزية

وزارة الهجرة والمهجرين

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

20

سارة صالح محمد عبد

ذي قار

ادارة قانونية

مؤسسة الشهداء

جامعة ذي قار/كلية القانون/عام

21

رباب جواد جعاز عليوي

ذي قار

ادارة قانونية

جامعة سومر

جامعة ذي قار/كلية القانون/عام

22

سيوالي حسين كوثر رضا

كركوك

التمريض/تقنيات التمريض

وزارة الصحة

جامعة كركوك/كلية التمريض/عام

23

زينب عبدالستار محمد

واسط

مخازن

الجامعة التقنية الوسطى

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

24

زينب طالب منصور علي

بغداد

مخازن

وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي/الدوائر كافة

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة/قسم تقنيات ادارة االعمال

25

ابتسام يوسف طاهر

بغداد

تزيين معماري

الجامعة التقنية الوسطى

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية/قسم تقنيات االعالن

26

علي حسين علي عبد اللطيف

البصرة

القياس والسيطرة

وزارة النفط

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

صفحة  2من 3
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قسم القبول المركزي

ت

االسم

المحافظة

الفرع

جهة االنتساب

جهة القبول

27

سالم طايس حطاب سريبت

بابل

التربة واستصالح األراضي

ديوان محافظة بابل

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة/قسم التربة والمياه

28

عماد عبد الكريم حسن حسين

كركوك

االلكترونيك

وزارة االتصاالت

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

29

عماد عبد الكريم حسن حسين

كركوك

االلكترونيك

وزارة االتصاالت

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

30

اورينك جمعة رشيد

كركوك

السالمة الصناعية

وزارة النفط

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة
والتلوث

31

احسان محمود جلوب

النجف

الميكانيك

وزارة الصحة

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

32

نور يونس عاصي كاظم

ديالى

تحليالت مرضية

وزارة الصحة

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

33

سارة عصام امين

بغداد

العالج الطبيعي

وزارة الصحة

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

34

محمد جواد عبد الكاظم

النجف

أجهزة طبية

وزارة الصحة

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

صفحة  3من 3

