
قسم الحاسبة االلكترونية           2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية550.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد سالم بدر صالح1281851001128

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد486.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم سعد عبد السيد عيدان2121852112026

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل479.0اعدادية الكوت المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عامر حسن حسين3261851201142

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى471.0ثانوية الرائد للبنينتطبيقيهمام حيدر محسن حسن4101851001012

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية الفقه/جامعة الكوفة433.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه سالم حسين طابور5121822105123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيبشار فاضل عبد االمير محمد6121851005008

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد525.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الزهره غانم مري7231851009024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد557.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه جمعه خالد ضامن8151822051094

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل510.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيضياء فريد عبد الساده جاسم9231851009030

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء علي رحيم عبد الحسن10131822084007

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد413.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور الهدى سلمان كاظم حمادي11141822115084

كلية الطب/الجامعة المستنصريةالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 673.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيحوراء عقيل محمد جواد فواد12211842109022

كلية الطب/الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة القادسية672.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمجتبى فؤاد حسن بندر13251841151105

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة535.0ثانوية ذو الفقار المختلطةتطبيقيحمود رمضان عبد رسن14161851320005

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد470.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيرضا علوان كامل مشجر15161851142007

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة القادسية454.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيرحيم ماجد حميد جليل16291851100090

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية السجود للبناتاحيائيضحى خالد ثجيل جباره17141842065015

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد498.0اعدادية عائشة للبناتادبيوسق سعدون جابر حسين18141822074128

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد449.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن فالح حسن هادي19131821012039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية/جامعة الكوفة470.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد علي بهاء محمد جواد راضي20251851008152

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمهدي طالب عبد الحسين محسن21131821008174

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء444.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائيسجاد محمد هادي ناصر22131841013008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين محمد جابر كاظم23271851007031

كلية طب الزهراء/جامعة البصرةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية677.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسناء حسين كاظم عطيه24221842202013

كلية الصيدلة/جامعة البصرةقسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 650.0ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ناهي امين حسين25161841128016

كلية العلوم/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة490.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى مظفر مهدي جبر26221842126051

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت543.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير خضير هاشم27161851049147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة521.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمرتضى باقر حسب عبود28161821351021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة466.0اعدادية الخنساء للبناتادبياسراء ناجي لفته عيسى29161822230004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة449.0ثانوية صنعاء للبناتادبياسيل بشير محمد حطاب30161822221003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب عدنان مردان الزم31161852176058

كلية اآلداب/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء نعيم عبد القادر حمد32161822288024

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط490.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام الدين رياض محمدباقر عبد العباس33161841001020

كلية الحقوق/جامعة الموصلقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل443.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيالياس حسين الياس خضر34171841080046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة611.5ثانوية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل سعيد حسين35241842220340

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة516.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزة عباس محمود36251842101120

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيفاطمه ماجد حمودي علي37251852062083

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة456.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسين علي جاسم محمد38231851025007
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كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة509.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيباقر سعد احمد عطيه39251841205032

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة البصرة407.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمحمد تقي عقيل عوده شدة40161821347002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة512.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم كاظم عباس41251851007199

كلية التربية/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة602.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد حمود كاظم عباس42221851096025

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة البصرة382.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمة جهاد عبد الخالق عبود43161822225049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقياحمد قحطان جبير جمر44231851017008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية/جامعة ميسان509.0اعدادية االرشاد للبنينادبييوسف محيسن برهان دويخ45281821101072

كلية الطب/جامعة بابلكلية الطب/جامعة كربالء682.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى علي مهدي قنبر46271842060215

كلية العلوم/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى461.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر عباس عبد جاسم47231851003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلكلية القانون/جامعة بابل465.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسن علي حنتوش حمادي48231821003014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه صاحب حمزه هادي49231842130041

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى منعم جواد كاظم50231842088354

كلية التربية األساسية/جامعة بابلقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد462.0اعدادية المدحتية للبناتتطبيقيفاطمه عيسى محسن علي51231852090040

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل433.0ثانوية االنفال المختلطةادبيباقر راسم حمزة عسل52231821169009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزينب علي غازي العبود53231852117021

كلية الصيدلة/جامعة النهرينقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد662.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتبارك عبد اللطيف حسن يوسف54121842102021

كلية العلوم/جامعة النهرينقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 454.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين محمد حسن ياسين55271851010030

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرينكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية القناة للبناتادبينبأ حميد عناد سهيل56131822072045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى487.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد العباس ناظم57211842145080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية582.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسين صبار خشيف جار هللا58271851030024

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء611.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محمد هادي صاحب59271842060165

كلية التمريض/جامعة كربالءقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء620.0ثانوية البيان للبنيناحيائيعباس ثامر رضوي عبد60271841032021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار404.0المنار للبنات.ثادبيهاجر باسم محمد عبد االمير61271822050080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء431.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين عقيل حاتم كاظم62221842109013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاربغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى479.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فالح عبد الحسن شيال63221841002161

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة534.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمؤمل عبد العالي محسن فرهود64221821086065

كلية طب االسنان/جامعة كركوكقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية655.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد محمد رضا محمد65201841303019

كلية الصيدلة/جامعة كركوكقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد680.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيرضوان صفوان مظفر سعيد66171841022061

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0ثانوية غمدان المختلطةتطبيقيعبد الجبار شهاب احمد صالح67201851235005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك452.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب عبد الحكيم اكبر علي68201852154010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط600.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيابرار فاضل كاظم شاوي69281852075001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمصطفى عطية جالب زيبك70281851002080

كلية العلوم/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط487.0اعدادية المودة للبناتتطبيقيبلقيس سليم خلف زايد71261852078004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة463.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيهدى كاظم تركي مطشر72261842133018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد فاضل حنون مزبان73281851012069

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية واسط للبناتتطبيقينور مثنى عبد نور صاحب74251852066040

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية600.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء موسى حسن فرج75281842072016

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان413.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمود نعمة عطوان راضي76281821017039
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 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الزراعة/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 464.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيحكيمة جبار حلو لفته77281852072002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان480.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآية ماجد لفتة عبد الواحد78281822055003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان520.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينور حسن شاتي باشاغا79281822088056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة455.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيرسول يعقوب يوسف محمد80281821022036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة البصرة432.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحسن محمد عجالن بدر81281821011009

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية470.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمجتبى مسلم عبد الهادي يسر82161851027046

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء عبد الرزاق غانم رجال83281822091021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت511.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقياحمد فيصل غازي جبار84241851074002

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى492.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيهاله جابر حمزه هادي85291852057124

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد علي عبد االمير جبار86181821001040

كلية التربية/جامعة سامراءقسم هندسة تقنيات المضخات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 459.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي فاضل حسين راضي87231841019082

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار451.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيكرار سامي حلوك ساجت88241851010053

قسم الهندسة البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار632.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد عواد محمد عبد الرزاق89221851005043

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى608.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحيدر احمد ابراهيم خليل90211841011028

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية586.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم تكليف راشد كون91291841005002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 467.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد خضير عباس كاظم92251851007205

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 436.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينماء محمد خضير غافل93231852093039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسماء محمد خضير غافل94231852093027

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمهدي عبد الكاظم حسين هاشم95161851002279

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىقسم التصميم-كلية الفنون الجميلة-جامعة بغداد401.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب سمير رزاق عبد االمير96121852117016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التمريض/جامعة البصرة644.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيليث هاشم قاسم عيسى97161841010026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد549.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيجمانة اياس فوزي حسن98161852239014

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية617.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين علي هادي فالح99271841150037

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة628.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة مطر عبد علي خنيفر100281842081039

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار590.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيعذراء جواد كاظم خضير101221842146043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للبنات/جامعة البصرة455.0ثانوية النبأ للبناتادبيهدى احمد جبار محمد102161822215037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرحال علي صادق طه103161852381037

3 من 3صفحة 


