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القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد560.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد ناصر محسن محمد1231841001087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيامير خالد ابراهيم سعيد2101841008004

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد437.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسن حيدر حسين ذباح3131851023011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيدالل نجم عبد عبد علي4111852080012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين علي عون عواد5151841071061

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد526.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه صادق حميد مشجل6111842082057

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيضياء فجر جبار حسين7231841034036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد558.0ثانوية الحضارة للبناتادبيناديه ناهض هاشم احمد8101822108045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0الخارجياتادبياسراء طبيب اكبر كمر9151822401001

كلية اآلداب/جامعة بغداد522.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتماره سعد جبر غالي10141842110027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد509.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيبارق عيدان خضير راشد11111821029018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد450.0ثانوية السجى للبناتادبيساره عبد الكريم محيبس سعد12111822138010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد485.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيختام حسين علي طالب13151842048034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية668.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيجمال حسين فياض جاسم14191841009045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة حميد عاتي علي15151842080094

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية زينب للبناتادبيآمنه منعم مدب محمد16141822110001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب حكمت سلمان عباس17101842110031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية فدك للبناتتطبيقينبا صباح مهدي حيدر18211852156028

كلية الزراعة/جامعة البصرة407.0اعدادية القلم المسائيةتطبيقيكرار عبد فهيد جفات19291851151198

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة490.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار عباس جاسم سلمان20161821052053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة443.0الخارجياتادبيهدى حسن كاظم حواس21281822401041

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة420.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيحيدر علي عبيد حويجه22111821156021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة468.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائياحمد خيرهللا طالب صالح23161841300003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة463.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيرباب اسعد ماجد عبد24161822288015

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد عبد هللا خضير علي25111721027121

كلية اآلداب/جامعة البصرة387.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسفيان صالح حسن عبد26181821091014

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة423.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي امين مراد فنجان27221851042040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل533.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيامجد عبد العزيز غانم قاسم28171851016026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل470.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيمصطفى جمعة خلف ضاحي29191841052056

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل430.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيدنيا بالل عبد الرزاق رشيد30331842062015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل418.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيرغد رعد دعير بستان31101852108007

كلية الحقوق/جامعة الموصل405.0اعدادية الفاو للبناتادبيصفا وليد حمادي شيت32171822235071

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ثانوية النسائي المختلطةادبيسجى وليد عبد هللا سيد33211822218009

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل397.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد عودة رشم ديوان34141821024102

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل449.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد حسن علي حمد35111841025064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل415.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد حسين شكير جواد36111821025042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل412.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعمر عباس ضايع حمادي37191821103021

6 من 1صفحة 



قسم الحاسبة           2020-2019قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل407.0ثانوية النجاح للبنينادبيمحمد نوري مهاوش نايف38191821289028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل424.0انقرة- ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا احيائيسجى خالد مصطفى ابراهيم39131842242036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل576.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيانفال احمد طه اسماعيل40171842293013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل444.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيحسين قاسم حسين عمر41171851018040

كلية اآلداب/جامعة الموصل401.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينادبيمنذر مهدي صالح مخلف42181821041058

كلية اآلداب/جامعة الموصل397.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي فائز عزت ظاهر43171821024071

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل383.0اعدادية التقدم للبنينادبيفاضل محمد فاضل عبيد44191821062027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل483.0ثانوية المصطفى للبنينادبياوس علي احمد خلف45171821077012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل446.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين ادبيعلي عمر علي عمر46331821001041

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل384.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعلي احمد علي الحمادي47191821013035

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل388.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيتقوى عادل علي صالح48171822238020

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل377.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيعبير غانم احمد نصيف49171822238046

كلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل408.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينة رافع مصطفى سعدون50171742273229

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية634.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيزينب فارس مد هللا عطيه51101842221028

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0ثانوية دار السالم للبنيناحيائيعمار سالم يوسف فارس52181841093010

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيأمير نوفل جاسم محمد53251841122002

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة417.0ثانوية التاخي للبناتادبيسرى ماجد حسين مزيد54141822081032

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة472.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد حميد محمد سعيد55271842160103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة421.0ثانوية االبتهال للبناتادبيوجدان ناشي صفاري كاظم56141822069067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة416.0اعدادية شفق النور للبنينادبيكرار مهدي كريم حسوني57141821061114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي ياسين جار هللا ناصر58211821220011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة408.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبياحمد محمد رضا عباس هادي59211821018004

كلية اآلداب/جامعة الكوفة401.0اعدادية القناة للبناتادبينرجس وهبي ضاري عويد60131822072048

كلية اآلداب/جامعة الكوفة397.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياكرم محسن سعدون كلص61141821038013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب محروس علي محمد62191822194017

كلية اآلداب/جامعة الكوفة386.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي صالح مهدي عالوي63111821052074

كلية االثار/جامعة الكوفة384.0ثانوية الطف المختلطةادبيمصطفى سلمان تركي سلطان64211821242017

كلية الفقه/جامعة الكوفة374.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيعيسى احمد عليوي جاسم65201821228034

كلية الفقه/جامعة الكوفة372.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد فوزان كطامي عذاب66221821055004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت665.0ثانوية الموصل المختلطةاحيائيعالء احمد عواد خضر67171841343007

كلية العلوم/جامعة تكريت462.0ثانوية ابن كثير للبنينتطبيقيمؤيد عجيمي حميد حسن68181851010019

كلية الحقوق/جامعة تكريت421.0ثانوية الشافعي للبنينادبياحمد نعمان لطيف جاسم69181821132002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت406.0ثانوية البراق المختلطةادبيابراهيم محمود فليح عجاج70121821177002

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت403.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيرسول حقي اسماعيل محمد71211821244006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت423.0ثانوية الريف للبنينادبيمحمد صالح مخلف احمد72121821029029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت420.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمحمد امين كريم عطا هللا صالح73181841005051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيسمر سعد رشيد صالح74181852177002
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طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفرح سلطان سعود مصطاف75211822090046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت447.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمؤمل علي حاتم شمس76211821081030

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت403.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيايه خليل سلطان حسين77211822291013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0ثانوية الوفاء للبناتادبيسمر ماهر حمود صالح78191722241022

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت393.0اعدادية المقدادية للبناتادبيصفا خضير احمد محمد79211822140065

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت455.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة محمد زيدان خلف80191842163059

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمهتدى جمال مهنا كاظم81111852100011

كلية اآلداب/جامعة تكريت417.0اعدادية الزوراء للبناتادبيعزيزة حسين خليل احمد82181822162031

كلية اآلداب/جامعة تكريت402.0ثانوية ابن رشد المختلطةادبيجاسم محمد جاسم محمد83181821302002

كلية اآلداب/جامعة تكريت401.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيباسم محمد عيد سالم84191821028010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت410.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسعود ماهر رشيد احمد85211821065032

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت419.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحاتم تركي كردي نزاري86211741034009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0ثانوية ابن كثير للبنينتطبيقيعلي احمد حسن ناصر87181851010013

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت396.0ثانوية الراية للبنيناحيائيعبد الوارث يوسف سعدي شفي88211741021010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية655.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيياسين طه محمود عواد89171841003221

كلية الزراعة/جامعة القادسية409.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقييسر عصام طالل مظلوم90291852055038

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية399.0ثانوية االعتماد للبناتادبيغفران مهدي يونس امسلم91141822191050

كلية االثار/جامعة القادسية376.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيأحمد ميثم غازي كريم92231821029004

كلية الزراعة/جامعة االنبار430.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره حمد رجب حمد93101852110040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار446.0اعدادية غرناطة للبنينادبيأمير اسماعيل مخلف علي94191821043002

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار433.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعدنان حميد شويح عبد95191821032033

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتادبيغفران محمد صبار عوض96191822217020

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار415.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهديل محمد حسين حماد97191822163044

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية432.0ثانوية المناهل للبناتادبيدعاء محمد حسون يونس98131822126017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبياسماعيل عبد هللا مصطفى حطاب99111721042012

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0اعدادية بلقيس للبناتادبيعذراء جاسم رضا حسن100131822071090

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحسن فاضل حسن ثامر101131821002017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية434.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيياسمين قحطان حسن علوان102141822067109

كلية الصيدلة/جامعة بابل651.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد الشفيع طالب حمادي فياض103191841011116

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل459.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيندى فهمي حمزه عياده104111842126047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل425.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيعلي عباس خضير فرج105141821206028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل422.0اعدادية رسول السالم للبنينادبيمحمد احمد مطر محسن106101821060106

كلية اآلداب/جامعة بابل411.0ثانوية مؤتة للبناتادبيلمياء عادل مانع عدوان107191822182023

كلية اآلداب/جامعة بابل401.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد العظيم قحطان محمد حسن108211821037016

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل397.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب شاكر محمود داود109141822092020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيطاهر غالب طاهر جبر110221821019019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل425.0ثانوية النضال المختلطةادبيسندس صالح عبد هللا هراطة111111822157016
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين661.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيامين باسم ستار جابر112131841001011

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى502.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيمهدي صباح مهدي حسن113211821232015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى576.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعبير قحطان عبدال محيسن114211842090094

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى484.0اعدادية البراءة للبناتاحيائياالء باسل كاظم حسين115211842093005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى471.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيعال طه عبد هللا سالمة116211852090042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى466.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء هاشم مطشر عوده117211822153018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى463.0ثانوية الطائف للبناتادبيآيات نصير تايه علوان118211822159001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء655.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيشهد زياد حامد عبدهللا119191842153049

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء علي فاضل شياع120271852087029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء499.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرونق احمد حسن جاسم121211822155037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء506.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيرنا علي رسول حسين122251842068017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره بشير حمود ثجيل123271742091063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحنين اموري عبد هللا عويد124271852091025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء525.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر حبيب عبادي عطيه125271841001082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء451.0ثانوية الوند للبناتادبيعذراء جاسم محمد داود126271822090023

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء420.0ثانوية شهداء مؤته للبناتادبيمريم البتول صبار رفيش سرحان127271822108033

كلية العلوم/جامعة ذي قار523.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء هاشم جبار خليف128221852199027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار432.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء سلمان عوده طعمه129221852138024

كلية اآلداب/جامعة ذي قار375.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبياحمد محيسن علي ثجيل130221821269003

كلية األعالم/جامعة ذي قار388.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيربيع نوفل نائف مهدي131171821012033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك402.0اعدادية العيصالنة المختلطةادبيماجد خلف نجم خضير132201821211027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك480.0ثانوية النصر للبناتاحيائيهبه خضر محمد سليم133201842137044

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك403.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيرياض مظهر مزعل مطر134181821091010

كلية الزراعة/جامعة كركوك417.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيمنار هشام عادل رعد135131852093062

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك409.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين علي عويد136191851007023

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك407.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا محيسن137191822182021

كلية اآلداب/جامعة كركوك404.0ثانوية جمانة للبناتادبيرقيه اركان ابراهيم علي138211822095006

كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0ثانوية العذراء للبناتادبينور صفاء عبد الكريم خليفة139211822154025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط445.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد محمد عبد كشاش140241751001049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0اعدادية فضة  للبناتاحيائيندى حافظ جماغ حسن141261842095029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط530.0اعدادية الكوت المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد بشير حيال142261841201162

كلية اآلداب/جامعة واسط417.0اعدادية النعيم للبناتادبيامل حمزة فاضل لفته143141822073007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط430.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيزيدون خلف كشكول محمد144141821048034

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0اعدادية طه للبنينادبيحسين عدنان عبد الحميد حسين145141821177041

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة كاظم خشين لبيد146221852204016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان454.0ثانوية ميسان للبنينادبيمرتضى دعير كريم فرحان147281821027065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان391.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمهدي عباس عادل سليمان148181841012029
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كلية التربية األساسية/جامعة المثنى439.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعلي عبد الرحيم عطا هللا طالب149291821016056

كلية التربية/جامعة سامراء411.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوسام عبد الرحمن احمد محمد150211821065103

كلية التربية/جامعة سامراء472.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيوعد محمود عبد الرزاق دبي151221851307212

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء389.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيايالف عبد الكريم هاشم حسن152211722151009

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء452.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيهند قتيبة مولود عبود153231852137018

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء398.0خارجياتتطبيقيشهد منذر حسن محمود154191852401002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة451.0اعدادية السالم للبنينادبيمحمود مخلص محمد حسن155191821058054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0اعدادية السالم للبنينادبيصكر ناظم سامي ثميل156191821058022

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة420.0ثانوية بالل للبنينادبيعمار هاشم محمد ابراهيم157101821055030

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة406.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائينور جمال حياد محمد158191842189164

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر396.0اعدادية االمجاد للبنينادبييونس نبيل غانم خليل159171821026250

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية401.0اعدادية برطلة للبنينادبييوسف بهجت فارس الفارس160171821067032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية402.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهند محمد عزيز احمد161171842277217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية425.0ثانوية الحسام للبنينتطبيقيعلي اسماعيل ابراهيم جاسم162211851070026

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيا  مرسيناحيائيزينب بشار محمد زكي حامد163131842240005

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية610.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب زكي عبد هللا خلف164171842357122

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيحميد حسين علي عبد هللا165201851038001

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيشهد اعبيد احمد جاسم166191842162035

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية386.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي عماد عبد هللا كاظم167141821015068

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائياسراء محمد فرج رشيد168191842270002

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد عادل محمد جاسم169171821144124

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0تركماني-اعدادية بارش للبنينتطبيقياحمد طاهر معروف قادر170201851390008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبياوس شكر محمود حسن171211721231001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0ثانوية البطوله للبنينادبياحمد هاشم حسين احمد172211821067002

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد القادر محمد علي حمادي173131821004047

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية القادسية المختلطةتطبيقيزهراء كاظم كردي راضي174251852111037

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعباس محمود عبد الكريم معيوف175211821273020

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى583.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيظالل صفوك هادي ضاحي176231842104032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى444.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء عباس عبد معين سلومي177111852076019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء احمد حمدان منصور178141852095009

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد اياد اسعد سعيد179111852109033

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم جبار حسن180191841111002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى428.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيفاضل سليم فاضل حذاف181131851257058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحيدر عماد فاضل ابراهيم182211851005022

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد حامد صالح ابراهيم183111821150061

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيصهيب ابراهيم محمد خلف184131851029023

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسيا محمد حسين علي185211842109012
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيضحى ثائر جبار محمد186121852098022

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية366.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيرونق فدعم جري حافظ187161742293019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي ماهر عودة188161851353134

قسم تقنيات صناعة المالبس/الناصرية /المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الجنوبية372.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ادبيامين ورياء امين محمد189201821304007

6 من 6صفحة 


