
قسم الحاسبة االلكترونية           2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغدادكلية طب الكندي/جامعة بغداد700.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرضا سبع خميس1211842173049

كلية الصيدلة/جامعة بغدادبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى677.0ثانوية جصان للبنيناحيائيمنتظر ربيع حسين رجا2261841036017

كلية الصيدلة/جامعة بغدادالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبد الحسين عباس غالم حسين3251842062293

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد589.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعقيل علي حسون عاصي4141851028031

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيضحى محمد يوسف صايل5111852075027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور الزهراء جواد كاظم حنون6111842110099

كلية التمريض/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة بغداد647.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين ناصر عوده جوالن7141841018038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل463.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم علي سلوم8111841016050

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى455.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشهد وادي مجيد حسين9101842111023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار434.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرونق يوسف كوكب صالح10191842370041

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة تكريت427.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسمية حازم محمد أسمير11191842246057

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد550.0ثانوية التاخي للبناتادبيسمر مازن كريم احمد12141822081033

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد539.0الخارجياتادبيشذى فؤاد دحام جامل13141822401093

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء فؤاد علي خير هللا14111822071056

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية األعالم/جامعة بغداد492.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب سعد ناظم ماضي15211822145039

كلية اللغات/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية474.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي حميد جبر عكظ16111821032037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية571.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيحسين علي لفته داخل17131821025014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة الكوفة498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيساره علي حاكم جبار18251842100415

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت548.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب سعيد جاسم19121851020005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيوليد خالد مسلم هالل20101851155029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد566.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشيماء جبار علي كتيب21111822076079

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم باسل ابراهيم محمد22141822106039

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد559.0ثانوية البيان للبناتادبيمنار سرمد حمدي شاكر23181822246033

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد553.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء كاظم حرفش نهير24151822050042

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد524.0اعدادية االخالص للبناتادبيايه رزاق حمد عبد25111822112016

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد546.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيفاطمه هادي عبد محسن26101852221041

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد503.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد علي مهدي عبد27151821008009

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد483.0اعدادية النجاة للبناتادبيمالك ماهر محمد علي28151822042065

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية العراق للبنينادبيمرتضى حامد علي مزعل29141821040036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد479.0ثانوية الحضارة للبناتادبيايات مبدر ناجي داود30101822108007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد453.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيادريس خالد مهدي حمودي31121821036003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عبيس عبد حسين32111822076115

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية443.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي صالح حسن عناد33141821174034

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد526.0اعدادية عمر المختار للبناتادبياميمه فالح عبد اللطيف سطاي34111822081005
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية القناة للبناتادبياسيل رعد طاهر نوري35131822072002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعلي سرمد سلمان عباس36111851007027

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت531.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيحارث شحاذه عواد مشكور37101851011012

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم البصريات االلكترونية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية591.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد علي سعد مهاوي38151851008016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 473.0ثانوية الطائف المسائية للبنينتطبيقيادريس طاهر علوان شالل39191851353001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيايه جاسم غريب سيد40121852102008

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد547.0ثانوية السجود للبناتادبيخديجه الكبرى مهدي جاسم غالي41141822065017

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد534.0ثانوية الواسطي للبنينادبيايمن اسماعيل ابراهيم محمد42101821040003

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيايثار عقيل علي جخيور43151822048010

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد532.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهدى محمد كاظم جواد44111842070113

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيسلطان يحيى كطران سلطان45251851052022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحمزه رباح جميل كاظم46131821034036

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية457.0ثانوية االحواز للبنينادبيمحمد احمد محمود خلف47211821078031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل498.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرسل طالب غيفة داود48141822079039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية497.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيناصر عليوي ناصر حسين49141821003138

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى488.0ثانوية االمامة للبنينادبيعباس سحاب حمود عبد50211821083014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار487.0ثانوية البحتري المختلطةادبيمحسن كاظم علي عذيب51221821222022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط483.0ثانوية شباب اليوم للبنينادبيضياء قاسم حسن ابريش52261821030016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد فالح عبد مسعود53191821078052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد حسين محمد علي مهدي54221821069003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياياد عبد محمد احمد55191841066017

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد جاسم هدام عاتي56151821007070

كلية الطب/جامعة البصرةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية671.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائياحمد كريم هندي فالح57161841084006

كلية الطب/جامعة البصرةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيتاج الدين خالد عبيد صالح58191841010008

كلية طب الزهراء/جامعة البصرةقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار666.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتبارك ثائر عبد الستار احمد59191842137015

كلية طب االسنان/جامعة البصرةبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيسراج الدين خالد عبيد صالح60191841010013

كلية الصيدلة/جامعة البصرةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد653.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيرضا يسر مشلول صنكور61221841039042

كلية الصيدلة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار650.0اعدادية هيت للبناتاحيائيدعد نصري ناجي حريفش62191842196038

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة526.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن فرقد حسن خريبط63161841084024

كلية الفنون الجميلة/جامعة البصرةالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبييونس حسين ابراهيم خليل64211821238011

كلية طب الموصل/جامعة الموصلقسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية678.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيطيف حسين احمد عبد هللا65171842053011

كلية طب الموصل/جامعة الموصلقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية676.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيضحى حازم جاسم ابراهيم66171842293059

كلية طب االسنان/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل671.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيندى صالح ذياب شهاب67171842273154

كلية الصيدلة/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد الحق اسماعيل خضير68171841008207
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصلكلية األعالم/جامعة بغداد520.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيايوب عدنان بليل صالح69191851019014

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل584.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد ناظم يونس احمد70171851026246

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة616.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيياسين اسماعيل شنان ياسين71221851051068

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل587.0اعدادية المربد للبناتاحيائياميمة داؤد سلطان احمد72171842291027

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل563.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايمان هاشم محمد داؤد73171842283019

كلية العلوم/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمصطفى علي حسون عبد هللا74171851143188

كلية الحقوق/جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية عين سفني للبناتادبييسرى ياسين محمود طه75331822042025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية للبنات/جامعة الموصل421.0ثانوية الحود فوقاني للبنينادبيضحى شاهر سليمان محمد76171822041015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل414.0ثانوية االحرار للبنينادبياحمد موسى محمود حبيب77111821051007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0اعدادية القيارة للبناتاحيائياسماء سعدي فرحان محيمد78171842242013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل430.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيإبراهيم محمود حمادي طه79171851001001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة الموصل506.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب خالد جمال ناصح80171842288151

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنان احسان حسين علي81171822277016

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل467.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعبير صبحي فتحي عبود82171842288219

كلية التربية للبنات/جامعة الموصلكلية الزراعة/جامعة تلعفر430.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيدالل غائب عرب يعقوب83171852236013

كلية اآلداب/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية ميسلون للبناتادبيدعاء محمود عبد الوهاب حمود84171822277021

كلية اآلداب/جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة عمار حازم محمد85171822286063

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم تقنيات صناعة المالبس/كركوك/المعهد التقني فنون/الجامعة التقنية الشمالية394.0ثانوية سومر للبناتادبيشهد سعد محمد عمر86171822314052

كلية اآلداب/جامعة الموصلالناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية391.0ثانوية جرناف غربي للبنينادبيحميد سعد هللا احمد حسن87171821048005

كلية اآلداب/جامعة الموصلقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل452.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيشهد فائز حمدون عزيز88111852215039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الحقوق/جامعة الموصل460.0اعدادية المربد للبناتادبيتقوى عامر غانم حامد89171822291024

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل422.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبيدة وليد محمد صبحي محمد سعيد90171821020059

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل420.0ثانوية تطوان المسائية للبناتادبيزينه محمود موسى محمد91171822357039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت408.0اعدادية الرمانة المختلطةادبيأيمن ناجح فراس شمري92191821287003

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل509.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيجيهان يونس سليمان علي93171842288075

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل459.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد حسين محمد علي حسين94251841001010

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل537.0ثانوية تلول ناصر المسائية للبنينتطبيقيمراد خلف جاسم جربوع95171851363067

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبينيهات رشاد عبد هللا ميكائيل96331822058005

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0نينوى- النازحين احيائيعلي حسين مجيد نايف97171741502108

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية557.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيابراهيم احمد رزوقي مصطفى98131851029001

كلية الصيدلة/جامعة الكوفةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة احمد عساف عبد هللا99251842100506

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة614.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمقداد علي ابراهيم علي100251841009280

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة البصرة496.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم حسون صنهير101161751027021

كلية التمريض/جامعة الكوفةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل607.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب جاسم كاظم عبود102231842080042
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كلية الزراعة/جامعة الكوفةبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى424.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الحكيم رحيم داخل صبيح103101851015032

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة451.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيذو الفقار عبد المجيد جعفر كاظم104251821024102

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة440.0اعدادية المربد المركزية المختلطةاحيائيفاطمه خليل ابراهيم شاهين105251742122130

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة503.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي عواد مانع صالح106251851001150

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى508.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيختام خزعل مطشر عبود107251842108068

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحرير زياد محمد طارق عبعوب108241852114021

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفةقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيبدرية شفيع صاحب جاسم109241822092001

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة بابل420.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم صالح حمزة حسين110251721012301

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةقسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الرسول للبنينادبيحسين موسى مشكور علي111241821035009

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةمعلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان405.0ثانوية اليرموك المختلطةادبياحمد جاسم محمد عبد112231721200003

كلية الطب/جامعة تكريتبغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى674.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقية سعد جاسم محمد113191842208005

كلية طب االسنان/جامعة تكريتالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية668.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيحنان ياسين رجب مرعي114171842262023

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريتقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل509.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين شامي عبد هللا115191851084013

قسم العمليات النفطية/كلية هندسة النفط والمعادن/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد651.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد فرج احمد116191851011024

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت645.6ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيزهراء ثامر خليل جرجيس117181842178008

كلية العلوم/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة البصرة556.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيكريمه نايف تركي احمد118101842101079

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقينبيل فالح احمد نجم119111851025046

كلية الحقوق/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية415.0اعدادية اسماء للبناتادبيرواء كنعان عبد الباقي حسين120181822242021

كلية الحقوق/جامعة تكريتقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت508.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين جاسم121181841136021

كلية التمريض/جامعة تكريتقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت599.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمعالي غانم مطر حمود122171842041030

كلية الزراعة/جامعة تكريتبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى432.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيصالح عبد اللطيف حاتم هدالن123111851156030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى472.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيحمزة نزار سلمان عبد124211821062017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى461.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيايسر صالح حبيب فهد125211821261007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيليث فايق سبع خماس126211821062036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية التربية/جامعة الحمدانية457.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمد حمد علي عبيد127101851011032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االمال للبناتادبيشهد زياد جياد حسن128211822153026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل423.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيحميد احمد حسين عليان129211821237005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمهند حسين حراز خلف130211821054070

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار434.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد عبد هللا131191842183037

كلية اآلداب/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الغساسنة للبناتادبيافهام حسن خلف صالح132181822197002

كلية اآلداب/جامعة تكريتقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيمحمد فرحان محمد نصيف133181821287017

كلية طب االسنان/جامعة القادسيةبعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرسل اياد حامد عباس134211842134021

كلية العلوم/جامعة القادسيةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية534.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيسمر محمد حسين جابر135241852122024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية488.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرباب حسين علي ازغير136231842077037
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط449.0اعدادية عفك للبنينادبيحازم كريم فضل عبد137241821011005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةالعزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط419.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيجنان شاغل حسين راضي138231842145017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيريكان عيدان محيسن عليوي139241851035019

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعبد هللا بنيان شنيخر نشينش140291821023018

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة بابل430.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين صبحي طالب راضي141231822080005

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية537.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم عبيد جياد142241851015022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسيةكلية االثار/جامعة القادسية394.0ثانوية الكرار المختلطةادبيقاسم صالح عبيد حران143241821150017

كلية الفنون الجميلة/جامعة القادسيةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة391.0ثانوية حلب للبنينادبيعلي حسين غالب نايف144231821056009

كلية الطب/جامعة االنباربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى680.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه عبد الوهاب مطر محمد145191842196099

كلية طب االسنان/جامعة االنبارقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى676.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور عامر صالح خلف146191842194106

كلية الصيدلة/جامعة االنباربغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى668.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاحيائيساريه عطا هللا حسين مجهد147191842139055

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار552.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد ابراهيم محمد خلف148191851002002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار541.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايناس جسام مصلح حمد149191842160009

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0اعدادية حديثة للبنينادبيمحمود خيري مخلف سليمان150191821019045

كلية الزراعة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد ماجد خالد ناصر151191841032033

كلية الزراعة/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة449.0ثانوية االمل للبناتاحيائينهاد محمود حمادي مهدي152191842195061

كلية الزراعة/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار446.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيهناء محمد عودة مهاوش153191842212031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء هادي مجبل سويدان154191822243016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية العلوم السياسية/جامعة تكريت484.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيريم غبيش فرحان بردان155191842370045

القائم/كلية التربية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل429.0اعدادية االيمان للبنينادبيعايد عبد عالوي جاسم156191821063021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار502.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد مطلق حماد عبد157191841011142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت484.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمهند حميد مشري صكار158191851060028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد554.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمريم محمد صالح مهدي159191822188051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار496.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيزينب عمر عبد جديع160191842159041

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد487.0ثانوية فدك للبناتادبيرقيه رياض عبدالرسول رضا161141822070032

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار499.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور هيثم يوسف حمد162191842234032

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار459.0ثانوية قريش للبناتتطبيقيرسل خميس محمد خليفه163191852158007

كلية اآلداب/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0اعدادية بغداد المسائيةادبيمصطفى محمود داود سليم164191821345113

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية التربية للبنات/جامعة االنبار432.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيحنين قيس داود فياض165191822188015

كلية اآلداب/جامعة االنبارالقائم/كلية التربية/جامعة االنبار421.0ثانوية قريش للبناتادبيدعاء حازم محمد نجم166191722158011

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيسمر محمود كوكز فاضل167191842137037

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار417.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيغانم محمد عبد هللا صايل168101821004020

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية العلوم/جامعة االنبار470.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيبهاء جمعه نوري جواد169191851020020

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبارحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأالء نواف صليبي غريب170191842217001
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم حسين171221851060007

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقيةقسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيعمر احمد شهاب احمد172111841040017

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار483.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيسفيان عبد مطر جاسم173191821348017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية النورين للبنينتطبيقيليث عباس حسن محمد174141851004024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد505.0اعدادية النعيم للبناتادبيهدير كاظم ابراهيم خميس175141822073105

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية البطولة للبناتادبياسماء عبد الكريم حمد ذياب176101822110004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء باسم احمد صالح177211822090011

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية/الجامعة المستنصرية507.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيساره حيدر هادي عباس178151842051066

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية472.0ثانوية المعرفة للبناتادبياكرام حسين نجم عبد هللا179111822133009

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى448.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمروان عدنان محمود محمد180211821039040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره علي عبد اسود181211822155058

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد علي خيري عزيز182211851029027

كلية الطب/جامعة بابلكلية الطب/الجامعة العراقية685.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن عباس محمد علي مهدي183231841020054

كلية طب االسنان/جامعة بابلقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد660.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيلواء صبري دحام جلوي184101841017070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابلكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل527.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيضمياء حسين عبد زيد خليل185231852134023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيهديل حامد ابراهيم حسين186141842114030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية المربد المركزية المختلطةتطبيقيامير فرحان كريدي حسون187251851122021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد567.0ثانوية الطبري للبنينادبيعباس طالب عباس مشكور188231821061036

كلية اآلداب/جامعة بابلبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية قرطبة للبناتادبيعبير عصام عباس خضير189231822126050

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل533.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عبد حمزه جاسم190231822093046

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد451.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيامنه ناهي حسن صالح191111822218002

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة كربالء497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم ناصر ابراهيم صاحب192251842059439

كلية التربية األساسية/جامعة بابلالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيسجاد عصام عباس عبد193271851004034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابلالمسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية االمام للبنينادبيعباس عبد هللا مدلول عبيد194231821013029

كلية الفنون الجميلة/جامعة بابلبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشذى مروح عبود ساجد195231822119063

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيعلي احمد شهاب احمد196111841040013

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينقسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي طهماز علي حسين197111851058072

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية التمريض/جامعة بابل629.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمنتظر حسين جاسم محمد198211841063068

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالىالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية506.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد حسين ابراهيم عبد الكريم199181851005031

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية العلوم/الجامعة المستنصرية561.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيرسل يونس عبد الخالق ابراهيم200211842291047

كلية العلوم/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى556.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهديل احمد حسين علي201211842098107

كلية الزراعة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة البصرة530.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب جاسم خليل ابراهيم202211842159012

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى496.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيعلي عباس عبد الكريم حسن203211821230006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى490.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيحسين شاكر حسين ماضي204211851273008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل520.0ثانوية الشهيد وسام شريف للبنينتطبيقيعبد الحكيم حسن قاسم الياس205271851047019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى509.0ثانوية االحواز للبنينادبيمحمد خالد كاظم محمد206211821078033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى497.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمالك سمير حبيب ناصر207211822097070

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى496.0اعدادية تماضر للبناتادبيسارة هيثم حراز خلف208211822091059

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية475.0ثانوية النظامية المختلطةادبيندى حسن هجول عبد االمير209211822206016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىقسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية دمشق للبنينادبيمصطفى محمد غازي محمد210211821048017

كلية الفنون الجميلة/جامعة ديالىالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى462.0اعدادية القرطبي للبنينادبيايمن خالد بحر بريسم211211821054017

كلية طب االسنان/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت659.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيماريه قحطان محل حسن212181842203033

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل529.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيخضراء اياد صالح جياد213271842059028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءبغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى431.0إعدادية صنعاء للبنينادبيوليد عناد كاظم مهاوش214141821025054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد احمد كاظم بريسم215231821001065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل419.0اعدادية حطين للبنينادبيعلي ثائر عبد عون عاشور216231821023028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة كربالء490.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن رحيم عبد217271851046076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة بابل519.0اعدادية جمانة بنت ابي طالبتطبيقيرسل كامل عبد االمير مهدي218271852065015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل385.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد عبد الحسين عبود كريش219231821254034

كلية الطب/جامعة ذي قاركلية الطب/الجامعة المستنصرية691.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيرواء حسن حافظ خير هللا220221842168006

كلية الصيدلة/جامعة ذي قاركلية طب االسنان/جامعة ذي قار666.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي كاظم ريسان عطيه221221841003268

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة636.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا عدنان عيسى222161851085065

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قارالبصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية442.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيديانى لفته حسين عبد علي223161852309024

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قاركلية الزراعة/جامعة القادسية406.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقياياد حنظل ابو زريده ذنون224291851100027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة الكوفة413.0ثانوية الرضوان للبنينادبياحمد بنيان شنيخر نشينش225291821023002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط448.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقياسراء دحيدح عباس جابر226221852190007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار519.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء خفي ياسر جابر227221842207012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قارقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة483.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيجعفر عذيب بريسم ظاهر228221841249001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى530.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحيدر عبد الباري سعد فياض229291851016046

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية االثار/جامعة القادسية380.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيحسن حمزه كريم عباس230241821043009

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة البصرة381.0اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد طالب فاضل فهد231161721017003

كلية طب االسنان/جامعة كركوكقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل670.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيعلي رائد محمد سعيد232311841012024

كلية الصيدلة/جامعة كركوكالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيزيد حسين احمد عبد هللا233171841053006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان618.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيسجاد عباس رحيم مجر234281851020023

كلية العلوم/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك533.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان سامان علي كمر235201852346004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة تكريت454.0اعدادية المنزلة المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد عيسى جاسم236201851209022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0اعدادية السياب للبنينادبيتميم حاجم محمد عبد237201821078021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء444.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي حازم هادي طه238211821007024
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الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوكالحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك445.0ثانوية شمالن المختلطةاحيائييقين عدنان محمود حسين239201842227011

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك478.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقيمثنى محسن محمد حالف240201851025038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة تلعفر494.0ثانوية مخيم يحياوة للنازحين المختلطةاحيائيمحمد حسيب محمود عبدو241201841229017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك504.0ثانوية اليعربية للبناتتطبيقياسماء عبد هللا عطية محمود242201852177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك536.0ثانوية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياسماء محمد عبد القادر عباس243201842121002

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية التربية األساسية/جامعة الموصل405.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيحنين عبد الغني رمضان تايه244171822238023

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم السياسية/جامعة تكريت397.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيمحمد زين حميد عياده245201821077094

كلية طب االسنان/جامعة واسطقسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيسجى سمير فاضل فتاح246131842087046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط493.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبينور قيس قاسم نعمه247261822250032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسطكلية الزراعة/جامعة ديالى438.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين طرفه حريجه248211851045001

كلية اآلداب/جامعة واسطاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمحمد عادل محسن علوان249141821151016

كلية الطب/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى666.6ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغدير عبد االمير جاسم محمد250281842190060

كلية طب االسنان/جامعة ميسانقسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار653.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف محمد فرحان251191841011177

كلية الصيدلة/جامعة ميسانقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عمار فرحان عناد252151842045030

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة552.0ثانوية بقية هللا األهلية للبنينتطبيقيواثق نعيم مريز علي253161851094108

كلية الزراعة/جامعة ميسان(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية400.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيبكر صبحي خضير حمود254211851053012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان544.0ثانوية االقصى للبناتادبيبنين علي باتول شهيب255281822071007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان534.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيحسن هادي سعدون محمد256281821011010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان476.0ثانوية العذراء للبناتادبيسارة علي جعاتي حسن257281822058026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية437.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعلي صادق خليل عبد هللا258171841077043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة542.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيضحى سامي هويدي حسون259251852104028

كلية العلوم/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى497.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيساره كامل دلي عليوي260291852053020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة القادسية435.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين خيون بهاض خضر261291821017066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنىكلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكاظم هادي عبد حمود262291841005087

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنىكلية التربية/جامعة القادسية493.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعالء قاسم خريس سلطان263291821008057

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء601.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمروه عبد الكريم عبود احمد264181842183040

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت469.0ثانوية المهج للبناتتطبيقينور عبد الخالق عباس احمد265181852248011

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتادبيايه ماجد محمد سمير266181822252006

كلية التربية/جامعة سامراءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء422.0ثانوية البواسل المختلطةادبيقاسم سالم حسن جياد267231821174018

كلية التربية/جامعة سامراءقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيهديل عبد ويس خضر268181822214017

كلية االداب/جامعة سامراءالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0اعدادية داقوق للبنينادبياحمد واثق عبد هللا خلف269201821017008

كلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة القادسية475.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيعبد المحسن حسن جاسم عبد هللا270231851185019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل458.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيزيد حيدر جواد كاظم271231841212009

كلية الطب/جامعة نينوىالموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية672.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرفل حسان هاشم حسون272171842235090
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قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىقسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمار اسامة احمد حسن273171851028087

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجةكلية العلوم/جامعة بغداد607.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرواء جاسم جياد حمادي274191842188054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار442.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى حسين عيفان حمد275191841071074

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجةقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار418.0ثانوية الرضوانية للبنينادبيمعتصم حسن رداد حسين276101821041049

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية التربية/جامعة الحمدانية471.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعبد العزيز مصطفى شمر مصطفى277271851020035

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل458.0اعدادية الشافعي للبنينادبيزكريا محمد سعيد حسين حسن278171821144055

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل404.0ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطةادبيعمر هادي علي عايد279321821047007

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية األساسية/جامعة الموصل501.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياسماء نشوان احمد عبد الرحمن280171842268003

كلية التربية/جامعة الحمدانيةقسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى487.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيريتا سمير شمعون سلو281171852249010

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد665.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمريم عامر نعمة عبد282101842136054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم557.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايوب احمد حديد مانع283191841009037

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد580.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيسارة نافع عبد الخالق غيدان284101842097024

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيصفاء نايوخ خيزران زكم285111851029010

قسم تقنيات التحليالت المرضية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة كركوك663.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيافان محمود مصطفى فتاح286201842344007

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل593.0اعدادية حمص للبناتاحيائيوالء حازم هادي جوير287171842302158

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل644.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خيري علي288171841186101

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة الموصل608.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيهديل حميد شريدة خلف289171842242149

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل595.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد اياد عبد نايف290171841005140

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الطب البيطري/جامعة المثنى591.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي ثاير حسين صالح291211841206018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 646.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيماهر خلف حسين مطير292251841007203

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيبشير ساجت حسن ملزوم293291841005019

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقياية حامد مجيد شالل294211852136006

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية اآلداب/جامعة الكوفة392.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى مهدي فنجان علي295291821011032

قسم تقنيات المحاسبة/السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية خديجة للبناتتطبيقيبنين عبد الحسن عزارة سلطان296291852066001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة بغداد650.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيطيبة حامد عواد ذياب297191842246068

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد عدنان صاحب عبد الحسين298141841047009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء642.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيبهاء مسلم عبد نصيف299271841008006

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرانيا وليد عبد الكريم مدلول300111852110022

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى466.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيرضا فارس حسين ابراهيم301151851006017

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية489.0ثانوية المعراج للبنات للنازحاتاحيائيهدى اياد شاهين عبد هللا302191842259012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الكرامة للبناتادبياروى احمد علي حسين303131822101002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/جامعة بابل489.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيقاسم حسين عبد الكاظم عبد304231821252079

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية السجود للبناتادبيحوراء عدنان كامل هبول305141822065015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيابراهيم مصطفى نور حميد306231841280001
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قسم الحاسبة االلكترونية           2020-2019تعديل ترشيح السنة الدراسية 

ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية621.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين جواد مطلك طعمة307141741008023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط618.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعالء حيدر برهان راضي308261841038058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء617.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب عباس مهدي عبود309181842236082

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية الطب البيطري/جامعة بغداد573.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياالء علي كريم سلمان310141842145007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم577.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيطيبة سالم سلمان ريحان311211842121069

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد447.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيبشار فرج وهم عاتي312131821008024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيغنى عالء فاضل علي313121842107162

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية الزراعة/جامعة تكريت431.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتتطبيقيشذى حمزة محمود حسين314211852097037

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية642.0ثانوية الخلود المسائية للبناتاحيائيرسل فرحان قاسم كطافه315221842323060

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة389.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيزين العابدين هيثم رشيش عويد316221821005017

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية/جامعة الحمدانية417.0ثانوية عين زالة للبنينتطبيقيكيالن رعد ابراهيم خلف317171851105016

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية631.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيوفاء ضياء محمد رحيم318161842210075

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةسوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار374.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحازم شيال علي عاجل319241821012007
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