
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات للطلبة الذين لم يظهر قبولهم لعدم كفاية الخيارات للسنة الدراسية       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل591.0احيائيرافع احمد حمود محمد1181941053012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء602.0احيائيغانم رافع احمد ابراهيم2181941065016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت458.0احيائيطيبه حسين مهدي طلمس3181942236099

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء592.0احيائيضحى غنى جاسم علوان4181942276029

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية625.0احيائيجنيد قصي عبد القادر عبد اللطيف5101941026073

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0احيائيمشتاق لطيف جاسم خلف6181941297010

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية623.0احيائيعمار سامي عبد الرزاق احمد7101941005024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت450.0احيائيبراء عبد الستار عبد هللا محمد8121942108012

نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية422.0احيائيانس محمد صيهود فرحان9101941011020

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت626.0احيائيقتيبة نعمان جاسم محمود10181941113018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى605.0احيائياسيل علي حسين علي11181942187002

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت581.0احيائيلمياء خالص عباس سودي12181942293015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت561.0احيائيحسين غدار طه عباس13181941005022

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت543.0احيائيسلوان عدنان جاسم محمد14181941084004

كلية االثار/جامعة سامراء424.0احيائيمحمد اوزجان وهبي احمد15181941037045

كلية االثار/جامعة سامراء433.0احيائيغسان مثكال زويد ردعان16181941070018

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك474.0احيائييحيى حمد عطية عبد17181941337027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت541.0احيائيهدى صباح نجم عبد هللا18181942337008

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية425.0احيائيشيرين مهنه مطلك خضر19181942343001

كلية العلوم/جامعة تكريت592.0احيائيرغده احمد حسن علي20181942176065

كلية العلوم/جامعة تكريت613.0احيائينضال حامد عايد حمادي21181942246048

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت553.0احيائينارجين ناهي دهوك محمد22181942176160

كلية العلوم/جامعة الكوفة573.0احيائيهدى مهند محمود سلطان23181942176179

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية568.0احيائيرقيه احمد زعيان لطيف24181942236058

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت448.0احيائيقحطان روضان دخيل محمد25181941010007

كلية الزراعة/جامعة تكريت434.0احيائيعلي صالح خليل ابراهيم26181941306006

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت562.0احيائيعبد الرحمن فاضل محمد حسين27101941013082

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت557.0احيائيهدى ناظم كوكز محمد سعيد28181942177044

كلية العلوم/جامعة كركوك591.0احيائيتغريد خليل ابراهيم علي29181942182028

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد630.0احيائيياسمين عامر صالح حسين30181942176188

كلية التمريض/جامعة تكريت633.0احيائياسيل غانم علي جاسم31181942236013

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت526.0احيائيسجى منصور شريف مناجد32181942232034

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت530.0احيائييوسف ابراهيم حسن علي33181941086024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك477.0احيائيألنشمي شعالن سبهان مريس34181941053002
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قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت617.0احيائياحمد مظهر حبيب شالل35101941026036

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد584.0احيائيوسام عبدالوهاب مطلك جاسم36181941044047

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم584.0احيائياستبرق لؤي نامق فهمي37191942188008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0احيائيعمر احمد خالد عباس38101941009039

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة442.0احيائيانور فاضل خضير حمد39191941011042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0احيائيحذيفه هشام محمد عبيد40191941011057

كلية العلوم/جامعة كربالء561.0احيائيمحمد عماد منير عبد41181941006114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0احيائييعقوب يوسف سلطان فرحان42181941029015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار516.0احيائيشجاع صباح عباس محمد43101941011040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد456.0احيائيحسين عباس محمد اسود44101941011032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك614.0احيائياحمد ياسين حبيب احمد45181941020013

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0احيائيحوراء رياض احمد حسين46181942124004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0احيائيعلي عيسى عبد حسين47181941045037

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية445.0احيائيمريم جمعه جبار محمد48181942383096

كلية التربية/جامعة سامراء561.0احيائيمريم وليد خالد محمود49181942230063

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى543.0احيائيعبد العزيز حاضر مرعي حسن50181941337015

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت560.0احيائيمحمد جاسم محمد حبيب51181941337021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت615.0احيائيمصطفى محمد حسن درويش52181941065024

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت613.0احيائيماريا نوفل حديد يسن53181942146026

كلية العلوم/جامعة ديالى559.0احيائيسلوى هاشم مهدي حمزة54181942159006

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت457.0احيائيمحمود يوسف عريان واحد55181941020075

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل503.0احيائياريج سعد صالح مهدي56181942275001

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0احيائيايالف حسن عبدالهادي صيهود57181942275009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد569.0احيائياسيل محمد مهدي عباس58181942267004

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية415.0احيائيكفاح عمار احمد اسماعيل59181942394017

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ادبيياسر عمار سالم صالح60171921028092

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين624.0احيائيمحمد حسين عبد علي شفي61101941008058

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت442.0احيائيريام محسن عطاهللا اجهاد62181942065004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت528.0احيائيرقيه صالح فارس عبد الرزاق63181942146011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت577.0احيائيناظم ناصر سالم محمد64181941062023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد496.0احيائيعلي ايسر جواد عبدالرزاق65181941006067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد589.0احيائيعلي حسين علي عبدهللا66181941006076

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار438.0احيائيمحمد يوسف محمد ابراهيم67181941347079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء597.0احيائيبشار احمد سلمان دخيل68181941146004
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