
قسم الحاسبة االلكترونية           2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

ذوي شهداء الحشد الشعبي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء426.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعهد عاصم مديلي حمزه1251821012220

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط529.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد ناظم حسين عبد الرضا2221851098005

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية480.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي فاخر شهيد عبد الكريم3161851357229

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي عامر هاشم خلف4211821063033

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن مطر علوان5161851131008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عالء عبد المحسن حاتم6251851031121

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيمحمد اسماعيل هاني عزيز7181821279008

كلية الزراعة/جامعة المثنى441.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرغد عامر جبري مجلي8291852056024

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى محمد علي عبد هللا ناجي9241841003191

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى511.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقياسامة طالب محي حسن10211851081001

كلية العلوم/جامعة الكوفة512.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيكوثر عباس قحطان ياسين11211852166023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة545.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين كنو كاطع12221851036033

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية471.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتتطبيقيفاطمة أحسان حميد عبد13221852418011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين شاكر عبد كاظم14221851302017

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار418.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزينب حميد كفيل نغيمش15221842140008

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيمحمد وطبان مذود حمد16181851332083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0اعدادية قونجه كول للبناتادبياشواق خضر فاضل صادق17201822148011

كلية الزراعة/جامعة ميسان451.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيديانا حسن صابر شفلح18281852050024

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة593.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيكرار هاشم سالم بدن19281851027020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية ميسان للبنينادبيجواد كاظم عبد هللا فرج20281821027012

كلية اآلداب/جامعة المثنى402.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيكريم جابر باسوس شنان21291821106032

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيمحمد سعيد حمزه سلمان22231851051108

كلية التربية/جامعة الحمدانية410.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد نور عبد الرحمن سالم احمد23171851178091
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تعديل الترشيح

كلية اللغات/جامعة بغداد

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت

كلية العلوم/جامعة القادسية

كلية القانون/جامعة القادسية

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى

كلية العلوم/جامعة ذي قار

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار

كلية اآلداب/جامعة ذي قار

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك

كلية العلوم/جامعة واسط

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان

كلية التربية/جامعة سامراء

كلية التربية/جامعة سامراء

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر
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