
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات 

لضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعلميات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0إعدادية بطل خيبر للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيسجاد سعد جابر حسين1141951011024

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد647.0ثانوية الكرادة للمتميزينالرصافة الثانيةاحيائيعلي أسامة كامل عمارة2141941046015

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد624.8ثانوية المتميزاتالرصافة االولىاحيائيزبيدة زيد عبدالرحمن زيدان3131942108023

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0اعدادية بغداد للبناتالرصافة االولىاحيائياسراء هادي حسن هادي4131942070015

كلية العلوم/جامعة بغداد624.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيغفران حسين علي باوه5121942104037

كلية العلوم/جامعة بغداد600.0اعدادية الشيماء للبناتالكرخ الثالثةاحيائيسجى فالح عبد الحسن عيه6121942098060

كلية العلوم/جامعة بغداد562.0ثانوية جيا المسائية للبنينالسليمانيةاحيائيجوهر حامد عمران عبد7321941060013

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىتطبيقيعلي محمد عبد هللا عامر8131951010045

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىتطبيقيابراهيم علي لطيف ابراهيم9101951016001

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0اعدادية الفارابي للبنينالكرخ الثانيةتطبيقييوسف سعيد علي محمود10111951002035

كلية العلوم/جامعة بغداد441.0ثانوية االستقالل للبناتالرصافة االولىتطبيقيتبارك عامر محمد عبد11131952075004

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد536.0ثانوية االصالة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيفاطمه غازي نعمه عبود12111942083051

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد538.0اعدادية المصطفى للبنينالكرخ االولىاحيائياحمد هاشم نوار اسماعيل13101941017012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد532.0ثانوية اليمن للبنينالكرخ االولىاحيائياسماعيل علي لطيف ابراهيم14101941016012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد405.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيكريمه ماجد ناجي حميد15101942110069

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد396.0ثانوية الكرخ للبنينالكرخ االولىتطبيقيايوب عدنان داود فرحان16101951003010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0ثانوية العقيدة للبناتالكرخ الثانيةتطبيقياليمامه خالد عمير نجرس17111952074003

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية الفردوس للبناتالرصافة االولىادبيتمارا فليح عبد الحسن سيد18131922118032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0اعدادية رفيدة للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار بشير حاضر محمود19111942106065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية المحبة للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيحسين مجيد محمد حميدي20111951003013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد544.0اعدادية السجاد للبنينبابلاحيائيوضاح خالد محمد ابراهيم21231941031146

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد532.0اعدادية النصر للبنينذي قاراحيائيعباس باشي سرحان ظاهر22221941027025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد517.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينالكرخ الثانيةاحيائيمحمد باقر علي عباس جبر23111941058122

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد491.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيديانا حسين احمد خلف24211942178074

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد490.0ثانوية القاهرة المختلطةبابلاحيائيمحمود قيس كامل محمود25231941178042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينذي قارتطبيقيضرغام فهد ناصر سلمان26221951300093

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد525.0اعدادية العقيلة للبناتالرصافة الثالثةادبيتكتم كريم قاسم راضي27151922040027

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوية الخضراء للبناتالكرخ االولىادبيمريم عامر حسن محمد28101922089036

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية البارئ للبناتالكرخ الثانيةادبيرسل عبد الكريم محمد حبيب29111922119009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيوسن رياض سعود دغش30111952080023

كلية اآلداب/جامعة بغداد445.0ثانوية االقصى المسائية للبنينالرصافة الثالثةادبيمحمد حسين عماد حكيم أذياب31151921075153

كلية اآلداب/جامعة بغداد517.0ثانوية كلية بغداد للبنينالرصافة االولىاحيائياسماعيل بكر ستوري مهدي32131941020020

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية امنة الصدر للبناتالرصافة الثالثةتطبيقيساره جبار حسين موسى33151952049016
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية553.0االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائياحمد خضير احمد سعيد34131941010006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتالرصافة الثانيةاحيائيمينا خالد صدام محسن35141942086233

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائيايناس حازم خنياب بدر36111942121009

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىادبياالء صباح حسن عبد الرسول37101922223003

كلية الطب/جامعة البصرة687.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائينجوى حمود محمد كريم38161942259055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة661.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتذي قاراحيائيعال حسن نعيم محمد39221942139135

كلية الصيدلة/جامعة البصرة670.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزينب قتيبه عبد علي ناجي40161942165240

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة611.0اعدادية الكندي للبنينذي قارتطبيقيغزوان جبار عيد سرحان41221951011069

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0اعدادية الزبير للبنينالبصرةاحيائيعباس سمير مشط علي42161941034022

كلية العلوم/جامعة البصرة530.0اعدادية العشار للبناتالبصرةاحيائيدعاء حسين عبد الكريم سعد43161942228043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة441.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتالبصرةاحيائيابتهال علي داود سلمان44161942259002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية المرفأ للبناتالبصرةادبيمنال سلطان عبد الستار سلطان45161922213048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة417.0اعدادية البتول للبناتالبصرةادبيزينب عباس كاظم صالح46161922242050

كلية اآلداب/جامعة البصرة406.0ثانوية العلياء للبناتالبصرةادبيام البنين هاشم ياسر عبد هللا47161922227005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل664.0اعدادية موصل الجديدة للبناتنينوىاحيائيفاطمة منهل خزعل دحام48171942280223

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل571.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيننينوىاحيائيعلي حسن علي حمو49171941351270

كلية الحقوق/جامعة الموصل453.0اعدادية الصادق االمين للبنيننينوىادبيمحمد بشير محمد ياسين50171921178032

كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0اعدادية أبي حنيفة للبنيننينوىادبيوسام سعد محمد خضير51171921016121

كلية التمريض/جامعة الموصل608.0ثانوية المأمون للبناتنينوىاحيائيروعه عبد هللا احمد محمد52171942317043

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل511.0اعدادية الشهاب للبنيننينوىاحيائيمحمد صالح محمد احمد53171941143092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل406.0اعدادية الشعب المسائية للبنيننينوىتطبيقيفهد فلح حسن علي54171851350155

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0اعدادية مؤتة  للبناتنينوىادبيهيفاء علي هاني ذنون55171922301083

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل414.0ثانوية المعرفة للبناتنينوىتطبيقيبشرى عبد عباس حمد56171952298008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل463.0اعدادية المستقبل للبنيننينوىادبيسجاد محمود محمد محمود57171921024026

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية467.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينالرصافة الثانيةتطبيقيمحمد صباح هادي مطلك58141951015032

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية645.0ثانوية القاهرة للمتميزاتالرصافة االولىاحيائيدعاء سالم بالسم حسين59131942100034

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية522.0اعدادية الرافدين للبنينالرصافة الثالثةاحيائيمحمد عطر عذافه غضيب60151941001106

قسم السيراميك ومواد البناء/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية527.0اعدادية المنصور للبنينالكرخ االولىاحيائيمصطفى عماد ثامر مصلح61101941026286

كلية العلوم/جامعة الكوفة588.0اعدادية صنعاء للبناتالنجفاحيائيزهراء ناظم عبد الحسين بدر62251942075038

كلية التربية/جامعة الكوفة543.0اعدادية االصيل المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء عبد الكريم جبار كاظم63251942059276

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة464.0اعدادية الزهراء للبناتبابلاحيائيزهراء حاكم مهدي سلمان64231942109082

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية واسط للبناتالنجفتطبيقيهديل رياض حميد جابر65251952066023

كلية اآلداب/جامعة الكوفة384.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينالنجفادبيزيد سعد نجم عبد الرسول66251921012084
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كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة427.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتالنجفاحيائيزهراء موسى مطر عباس67251942056061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت438.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينالكرخ االولىاحيائيعمار حسين محمد احمد68101941010011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت498.0ثانوية ابن البيطار للبنينبابلادبيمحمد عبيس شمباره حسن69231921163026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت423.0اعدادية اولى القبلتين للبنينديالىادبيعلي نجم عبد مهدي70211921065063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت407.0اعدادية الهويرة المختلطةاربيلادبيصباح حسن علي محمد71311821002013

كلية اآلداب/جامعة القادسية407.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتالديوانيةادبيبنين عماد فيصل مطر72241922086002

كلية الطب/جامعة االنبار673.0ثانوية الشراع للبناتاالنباراحيائيبيان نجرس صبري عبد هللا73191942138002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار665.0اعدادية البخاري للبنيناالنباراحيائيصالح نجم محمد رشيد74191941106015

كلية الصيدلة/جامعة االنبار660.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاالنباراحيائيرشا رشيد صالح طه75191942217049

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار471.0اعدادية الروافد للبناتاالنبارتطبيقيآن احمد رزيك حمودي76191952198001

كلية العلوم/جامعة االنبار646.0ثانوية االمام العادل للبناتاالنباراحيائيباسمه مصلح رزيج داود77191942159019

كلية العلوم/جامعة االنبار550.0اعدادية غرناطة للبنيناالنباراحيائيامير ياسر مخلف مهيدي78191941043008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار443.0ثانوية هيت االهلية للبنيناالنباراحيائيمحمود وجدي منديل سويدان79191941097012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار417.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتالكرخ الثانيةادبيسالي عباس ضرس وروش80111922075035

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار412.0اعدادية المصطفى للبنينالديوانيةادبيمسلم غانم مجهول متعب81241921017089

كلية الطب/الجامعة العراقية680.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينبابلاحيائيعلي احمد حامد جواد82231941253029

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية583.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينالكرخ الثالثةاحيائيمصطفى جميل عباس علي83121941001083

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية510.0إعدادية بشار بن برد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمد سعد عاشور مراد84141921024239

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية472.0اعدادية البلد االمين للبنينالكرخ الثانيةاحيائيعبد هللا حسين احمد حسين85111941033018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية432.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينالنجفاحيائيأيوب تقي جاسم محمد86251941008004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية509.0اعدادية عشتار للبناتبابلادبيماريه ادريس عبيد حسن87231922125036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية460.0ثانوية حليمة السعدية للبناتالكرخ االولىادبيامال عبد الرزاق احمد خليفة88101922129004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية426.0ثانوية ابن الهيثم للبنينالكرخ الثالثةادبيابراهيم شهاب احمد فليح89121921036001

كلية طب االسنان/جامعة بابل663.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتالرصافة الثانيةاحيائيايه حميد كاظم يوسف90141942139001

كلية طب االسنان/جامعة بابل660.0اعدادية البطولة للبناتالكرخ االولىاحيائيفاطمه شاكر حسن عبد91101942110064

كلية الصيدلة/جامعة بابل655.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيآيه باسم وهيب احمد92211942094008

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل465.0اعدادية طليطلة للبناتبابلاحيائيايمان محمد عبيد عوده93231942092021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0اعدادية امنة الصدر للبناتبابلاحيائيصابرين خضير عبدالكاظم شنيدي94231942145078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0اعدادية ميسلون للبناتبابلتطبيقيبنين حسين جاسم هامل95231952080005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل512.0ثانوية الوركاء للبناتبابلاحيائيبنين عبيد حسين حمزه96231942079012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل423.0ثانوية الحلة للبنينبابلادبيحسين محمد عباس جعفر97231921015012

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين528.0اعدادية المأمون للبنينالكرخ االولىتطبيقيعبد الرحمن احمد زيدان خلف98101951006038

كلية العلوم/جامعة النهرين582.0ثانوية االنوار للبناتالكرخ الثالثةاحيائيزينب حسين عنوان جياد99121942104022

5 من 3صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019نتائج االعتراضات 

لضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعلميات االرهابية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين620.0ثانوية المنصور المسائية للبناتالكرخ االولىاحيائيشهد احمد عوسج حمد100101942223042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى484.0ثانوية العروة الوثقى للبناتديالىاحيائيبيداء فاضل عبد هللا مبارك101211942165016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى425.0اعدادية االمام الزهري للبنينديالىتطبيقيامير عادل طعمه يوسف102211951052004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى516.0ثانوية طه حسين المختلطةديالىادبيسجاد طاهر حميد عليوي103211921351008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىادبيهدى كريم هادي احمد104211922171029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0ثانوية التضامن للبنينديالىادبيعلي زهير فهيم مجيد105211921019014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى437.0اعدادية الطيبات للبناتديالىاحيائيآيه احمد عبد القادر رشيد106211942178012

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى402.0ثانوية المرتضى المختلطةبابلتطبيقيسيف عقيل شاكر عبد الكريم107231951185004

كلية العلوم/جامعة كربالء475.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءتطبيقيعلي اكرم خضير عباس108271951015048

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء622.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينكربالءاحيائيمصطفى اكرم خضير عباس109271941015058

كلية الطب/جامعة ذي قار664.0اعدادية المقدادية للبناتديالىاحيائيسارة حسين حميد ردام110211942140108

كلية العلوم/جامعة ذي قار532.0ثانوية الهدى االهلية للبنينذي قاراحيائيحسن علي نزال برغش111221941014005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار460.0ثانوية الصادقون للبنينذي قارادبيمنتظر كامل بشارة عيسى112221921059036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينالكرخ االولىادبيابراهيم خليل ابراهيم لهمود113101921205002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0االعدادية الشرقية للبنينذي قاراحيائيعباس طالب ناصر حسين114221941007046

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0ثانوية بحر العلوم المختلطةذي قاراحيائيزهراء اسعد كصاب مسعد115221942249006

كلية العلوم/جامعة كركوك561.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينكركوكاحيائيمصطفى نوري هباوي جكول116201941005068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك416.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبياحمد خالد شالل فرحان117101921011004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك487.0اعدادية الرشيدية للبنيننينوىاحيائيقاسم طه علي رضا محمد118171941080116

كلية طب االسنان/جامعة واسط657.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاالنباراحيائيرانيا يونس عبود محيسن119191942369104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط514.0اعدادية كوثا للبنينبابلاحيائيمصطفى عباس حسين عبود120231941051136

كلية الصيدلة/جامعة ميسان651.0ثانوية الخنساء للبناتاالنباراحيائييقين ابراهيم جندي خلف121191942189187

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتميسانادبينور الزهراء رياض احول كريم122281922053035

كلية الطب/جامعة المثنى667.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيمصطفى أسعد عبد الكريم علي123191941009303

كلية الصيدلة/جامعة المثنى651.0اعدادية الرسالة للبنينالرصافة االولىاحيائيعلي عدنان عبيد جاسم124131941005048

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى453.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتذي قارتطبيقيامال علي عباس طشحيل125221952125003

كلية العلوم/جامعة المثنى449.0اعدادية الفضيلة للبناتالمثنىتطبيقيسارة عبد االمير محسن عبد126291952054030

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى545.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىاحيائيعقيل حسين عطيه مطر127291941007207

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى421.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىادبيرباب منهل كمين حسين128291922056018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى438.0اعدادية الخنساء للبناتالمثنىاحيائيبنين فرحان عذيب جواي129291942056033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة585.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاالنباراحيائيهجران خلف عباس عبد130191942140043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0ثانوية الشفق للبناتاالنباراحيائيعلياء ليث رجب محمد131191942243064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة407.0اعدادية االسراء للبنينالكرخ االولىادبيهمام عدي داود خلف132101921011047

5 من 4صفحة 
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية668.0ثانوية العدنانية للبناتديالىاحيائيمريم كريم جميل حميد133211942094100

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية679.0اعدادية االمال للبناتالكرخ الثانيةاحيائيهاله عماد عبد الكريم علي134111942070158

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم470.0اعدادية ابابيل  للبناتالكرخ الثانيةاحيائيرسل مجيد عباس حسين135111942111009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم461.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينالكرخ الثالثةاحيائيحسن حميد حسن رسن136121941201016

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم436.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتالكرخ االولىتطبيقيهبه خالد حسن خضير137101952109036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية648.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيعبد الباسط علي داود سلمان138201941030070

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية444.0ثانوية الوثبة للبنينكركوكاحيائيمرتضى عبد الجبار ناصر عبد هللا139201941013094

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيزهراء حسين علي حميدي140231942088166

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 644.0ثانوية الرجاء للبناتاالنباراحيائيسرى فؤاد كاظم حسين141191942160045

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيابو الحسن فاضل حمزه سوود142231941009002

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتبابلاحيائيزينب عبيد كريم حسين143231942142142

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 602.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات النجفاحيائيبنين ابو كليش عباس عبود144251942084144

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 626.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةالديوانيةاحيائيايات محمد جبار حسن145241942168010

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى649.3ثانوية الرمادي للبنيناالنباراحيائييوسف مناور خلف عبد146191941001113

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية بلد للبنينصالح الديناحيائيحسين ميثم عبدالرضا محمد147181941006033

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى459.0ثانوية ذو النورين للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعمر خالد عمير نجرس148111951019046

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية ظفار العلمية للبناتالكرخ الثانيةاحيائيزهراء حسين عطيه جاسم149111942091029

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية االعظمية للبنينالرصافة االولىتطبيقيمحمد علي وليد حسن جعاز150131951001063

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى640.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيعبد الوهاب محمد عيادة حمدان151191941009179

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى623.0اعدادية الفلوجة للبنيناالنباراحيائيأحمد مصلح سليمان حسن152191941009028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية الجوهرة للبناتالرصافة الثانيةاحيائيزهراء رزاق عبد دليفي153141942145091

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية يافا للبناتالرصافة االولىاحيائيزينب محمد خضير عباس154131942107066

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى642.0ثانوية تل الزعتر للبناتديالىاحيائيزينب حمد فرحان مريوش155211942151025

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتالرصافة االولىاحيائيفاطمه اكرم علي حسين156131942131093

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية عكاظ للبناتكربالءاحيائيزهراء علي عباس اديب157271942088108

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى628.0ثانوية القيروان للمتميزينالرصافة االولىاحيائياحمد محمد جباري تعيب158131941037012

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى620.0اعدادية الرسالة للبناتالكرخ االولىاحيائيامنه منير فخري سالمه159101942115012

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0ثانوية ام ابيها للبناتديالىاحيائيفاطمة طالب عبد الرحمن محمد160211942171020

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية اول حزيران للبنينديالىاحيائيعمر ابراهيم عبود عبدهللا161211941062041

5 من 5صفحة 


