
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

(المنحل)اعتراضات ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 628.7اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيمحمد سعد علي باقر1231941020334

كلية العلوم/جامعة الكوفة568.0(ب)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائينور الهدى حيدر قيس طه2251942192108

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات بالنجفاحيائيرواء مصطفى موسى عبد هللا3251942100157

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0اعدادية النعمانية للبناتواسطاحيائيفاطمه سالم عبد االمير عفن4261942087099

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة454.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائياحمد حمزة حسن عليوي5231941046001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية560.0ثانوية الباقر للبنينبابلاحيائيعبد هللا محمد وهاب عبيد6231941046023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء546.0اعدادية المهيمن للبنينكربالءاحيائيمهند احمد كاظم عبيس7271941035096

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيبنين كاظم عطيوي عبد الزهره8251942101060

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء517.0ثانوية الخلود للبناتبابلاحيائيتكتم عيسى عبد هللا علوان9231942137013

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0اعدادية الزهراء للبناتالديوانيةاحيائيعهود محمد عبد حمزه10241942134129

كلية الطب/جامعة ميسان675.0ثانوية المتميزينميساناحيائيعبد هللا نجم شذر ثويني11281941026014

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0ثانوية الشهيد حسين حبيب عريبي السوداني للبنينميسانتطبيقييونس نعيم حسون عزيز12281951028022

كلية اآلداب/جامعة البصرة523.0ثانوية النبأ للبناتالبصرةادبيدعاء احسان عادل ضاحي13161922215015

كلية اآلداب/جامعة البصرة388.0ثانوية انوار الغدير المختلطةالبصرةادبيفاضل عبيد نسيم مفتن14161921306035

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية زينب للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيطيبه نبيل جواد كاظم15141952110028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد586.0اعدادية مريم العذراء للبناتالكرخ الثانيةاحيائينوره بشار قدوري عبد16111942073111

كلية الطب/الجامعة المستنصرية673.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيشهد شفيع ضياء عيدان17141942111153

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0اعدادية المصطفى للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيهدى صباح مهدي مظلوم18111952110049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اإلعدادية النظامية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيعلي عقيل حافظ كطفان19141941021111

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية المعارف األهلية للبناتالديوانيةاحيائيمروه حيدر مسلم علي20241942082075

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية569.0اعدادية الثورة العربية للبناتالرصافة االولىاحيائيمروه حامد علي شاه سايه21131942093097

كلية القانون/جامعة بغداد582.0اعدادية القناة للبناتالرصافة االولىادبيسجى سامي علي شاه سايه22131922072023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية القدس للبنينبابلادبيعلي صالح شريد دعيم23231921055048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار480.0اعدادية الفيحاء للبناتذي قاراحيائيسجى سامي سلمان ماضي24221942109051

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية602.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد حسين كاظم محسن25101942104015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمؤمل جمعه عبد هللا محمود26271951019055

كلية الطب/الجامعة العراقية662.0اعدادية الهندية للبنينكربالءاحيائيعلي ياسين يونس لفته27271941010113

كلية اآلداب/جامعة المثنى374.0االعدادية المهدوية للبنينالمثنىادبيمحمد الباقر رافد جميل جاسم28291921017200

كلية التربية األساسية/جامعة بابل437.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيزين العابدين محمد جاسم نعيمه29251921012087

كلية القانون/جامعة الكوفة425.0اعدادية الفرزدق للبناتالنجفادبيألق سرمد زيدان حيدر30251922073001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى589.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيمصطفى واثق كاظم جويد31221941098162

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم569.0ثانوية براثا االهلية للبنينالنجفاحيائيعلي حسين نعيم نصيف32251941205182

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفاحيائيمنتظر فاضل محمد علي محمد33251941012168

2 من 1صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019القبول المركزي 

(المنحل)اعتراضات ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية شجرة طوبى للبناتكربالءاحيائيكوثر كاظم جواد كاظم34271942096031

كلية طب حمورابي/جامعة بابل670.1ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أالنجفاحيائيليلى عز الدين محمد علي محمد35251942062708

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 639.0ثانوية القمة االهلية للبناتالنجفاحيائيفرقان عالء تقي علي36251942101233

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى455.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيتبارك ابراهيم محمد سمير37291942065015

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية553.0اعدادية السدة للبنينبابلاحيائيمحمد قاسم عيسى مطر38231941016057

كلية التربية األساسية/جامعة بابل418.0ثانوية التراث للبنينبابلتطبيقيابراهيم عقيل حامد محسن39231951068001

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل554.7ثانوية التحرير للبناتبابلاحيائيزينب محمد جابر كاظم40231942096075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة412.0اعدادية الطبري للبنينبابلتطبيقيحسين علي حمزه شويط41231951061011

كلية العلوم/جامعة البصرة446.0اعدادية العباس للبنينالبصرةتطبيقيخضر سمير صيهود عليوي42161951051040

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل501.0ثانوية البقيع المختلطةبابلتطبيقياحمد سلمان فهد ابراهيم43231951225001

كلية العلوم/جامعة بابل454.0اعدادية الثورة للبنينبابلتطبيقيكرار حيدر سلمان موسى44231951003057

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينالبصرةاحيائيمرتجى احسان حميد عبد هللا45161941140084

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتالبصرةاحيائيزينب عبد الرحمن خير هللا ماضي46161942202092

كلية التربية/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينصالح الديناحيائيحسن علي عبد االمير جبار47181941141022

2 من 2صفحة 


