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2017/2018لخريجي  (المقاعد الشاغرة)

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد515.0ثانوية التفوق االهلية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد وليد اسماعيل عمارة1111851183004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد650.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمرتضى حرز حسين جبر2271851019088

كلية العلوم/جامعة بغداد557.0اعدادية صدى التأميم للبنينديالىاحيائيحمزه خليل حبيب محمد3211841033023

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية المشرح للبنينميسانتطبيقيحيدر جالل عبد المحسن محمد علي4281851018022

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0اعداية الهدى للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيغاده عباس نوري حسن5141852077029

كلية العلوم/جامعة بغداد466.0ثانوية ابن سينا للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيعلي أكبر نوري حمدان كاظم6111851017033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد566.0اعدادية النهار للبناتالكرخ الثانيةاحيائيتقى عبد الرزاق مصلح كريدي7111842127008

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد560.0اعدادية المسرة للبناتالرصافة الثالثةاحيائياسراء احمد ابراهيم عاشور8151842041006

كلية التمريض/جامعة بغداد654.0اعدادية الكوت للبنينواسطاحيائيعلي حاتم علي عباس9261841001103

كلية اللغات/جامعة بغداد571.0ثانوية نور االيمان للبناتالكرخ الثالثةادبياسيل مهدي عمود عباس10121822085005

كلية اللغات/جامعة بغداد560.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينالرصافة الثانيةادبيعلي جبار خلف غويلي11141821050016

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية دار الحكمة للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين عباس مزعل لطيف12141821026028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد545.0اعدادية اليقظة للبنينالرصافة الثانيةادبيمؤمل ستار جبار عبيد13141821028099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0ثانوية التاجي للبنينالكرخ الثالثةتطبيقيعمار احمد مصطاف سالم14121851010014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد470.0ث بنت الرافدين للبناتالرصافة الثانيةادبيفاطمه عبد الكريم رستم عبد الغني15141822120024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0ثانوية الضفاف للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء مزهر كريدي حسوني16141852090024

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية حنين النموذجية للبناتالرصافة االولىادبيرسل رسول مجيد كيطان17131822104017

كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0ثانوية النضال المختلطةالكرخ الثانيةادبيزينة عبد علي ناهي18111822157013

كلية اآلداب/جامعة بغداد482.0اعدادية االخالص للبناتالكرخ الثانيةاحيائيمنار رياض عبد الرزاق مكطوف19111842112073

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد466.0اعدادية بلقيس للبناتالرصافة االولىتطبيقينور هيثم كاظم جعفر20131852071047

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد423.0ثانوية بغداد المسائية للبنينالكرخ الثانيةادبيعبد العزيز مهدي صالح علي21111821207038

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينذي قارتطبيقيمحمود عطشان سعدون سلمان22221851035118

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية السماوة للبنينالمثنىتطبيقيوليد فاضل جواد خطار23291851003237

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية581.0اعدادية الرواد االهلية للبناتالكرخ االولىاحيائيبتول هيثم حاتم هادي24101842139002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية577.0اعدادية الحفرية للبناتواسطاحيائيايفان عالء عدوان هيل25261842091011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية542.0ثانوية ام ايمن للبناتالرصافة الثانيةاحيائينور الهدى طالب حسن نعمه26141842134111

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيعلي سجاد رياح محمد27271851037024

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية السالم للبنينالكرخ االولىادبيعبد هللا سعد خزعل جاسم28101821030006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية529.0ثانوية الميمونة للبنينميسانادبيحسين طارق فهد شواي29281821019015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية التقى للبناتالكرخ الثانيةادبيحنين رائد صباح مظلوم30111822071034

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية العراق الناهض للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر جاسب عبد الحسن علي31151821003036

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية462.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينالرصافة الثانيةادبياحمد حمد خلف محمود32141821019002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية الرميلة للبناتالرصافة الثالثةادبيبنين فرج مزهر كرم هللا33151822044014
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية اسد بغداد للبنينالرصافة الثانيةادبيمحمود علي حسن عبطان34141821048091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الزهور للبناتالكرخ الثالثةادبيتبارك حسين عباس جعفر35121822105031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية المجاهد المختلطةصالح الدينادبيياسر محمد كعيد حمود36181821100014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةالكرخ الثانيةادبيبرزان ايوب معارج محمد37111821160010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية االسكندرية للبنينبابلادبينوفل مثنى كاظم كعيبر38231821001087

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينالرصافة االولىتطبيقيسجاد عبدالكريم عباس اعليوي39131851012058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناالنبارتطبيقيمصطفى حكيم لفتان عبيد40191851060027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية عائشة للبناتالرصافة الثانيةتطبيقيزهراء محمد قدوري هادي41141852074014

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة688.0اعدادية الكوثر للبناتواسطاحيائيبراء هشام احمد مهدي42261842083013

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة683.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمهدي صالح ثجيل موتان43221841002268

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة676.0اعدادية الخنساء للبناتالبصرةاحيائيرقيه ياسين خضير خلف44161842230016

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة675.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء محمد جاسم خضير45161842333005

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة674.0اعدادية الفواطم للبناتكربالءاحيائيبراق حيدر عبد الكريم محمد46271842058043

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة673.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيزهراء مهدي مجيد معيرض47161842165197

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة672.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينالبصرةاحيائيحسين علي حامد نعيمه48161841084032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة672.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينالبصرةاحيائيحيدر شاكر سواري طاهر49161841060039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة672.0اعدادية مندلي للبنينديالىاحيائيمحمد رائد جابر احمد50211841034057

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة672.0ثانوية الرازي االهلية للبنينذي قاراحيائيعلي حكمت ياسين جاسم51221841093047

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0ثانوية القلعة االهلية للبنينذي قاراحيائيعبد المجيد عباس عبد المجيد كاطع52221841098064

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيمحمد كريم محمد مطرود53271841002168

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0اعدادية الفتح للبنينكربالءاحيائيعلي حسين رحيم عبد الحسين54271841011042

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة671.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتالبصرةاحيائيفاطمه عقيل هالل طعمه55161842165359

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة670.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيعلي سعد عبد العالي علي56221841002146

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينكربالءاحيائيمنتظر خضير مخيف فارس57271841005308

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة669.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتالبصرةاحيائيتبارك عالء كامل علوان58161842145029

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتذي قاراحيائيابرار داود سلمان رويعي59221842178004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0اعدادية المرتضى  للبنينذي قاراحيائيمحمد باقر إبراهيم سريح60221841019137

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية الفرات االهلية للبناتالبصرةاحيائيعلياء معتوك الزم سلمان61161842197045

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة668.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيضي عدنان غيالن عواد62161842152143

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة649.0ثانوية االفاق المسائية للبنينذي قارتطبيقيمحمد علي كاظم موسى خرابه63221851304019

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة469.0اعدادية القرنة للبناتالبصرةاحيائيايات يعقوب ايوب عزيز64161842154006

كلية القانون/جامعة البصرة516.0ثانوية االحرار المختلطةالبصرةادبيسليم علي عويد داخل65161821313010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية العباس للبنينالبصرةادبيحيدر علي عبد الهادي طعمه66161821051019
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القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة449.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىاحيائيعباس راشد فليح لفتة67291841004070

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل618.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمحمد حسين احمد حسين احمد68271851019075

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0اعدادية المؤاخاة للبنينكربالءتطبيقيصالح حسن عناد فرحان69271851037014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل613.0اعدادية حمص للبناتنينوىاحيائيرحمه بشار حازم غانم70171842302058

كلية اآلداب/جامعة الموصل504.0ثانوية المعتصم باهلل للبنيننينوىاحيائيهيثم محمد ابراهيم ظاهر71171841162129

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل504.0ثانوية حمام العليل للبنيننينوىادبياسامه محمود مرعي حسن72171821032008

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية سيف الجهاد للبنيننينوىادبيحماد علي جاسم علي73171821203008

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية637.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتالبصرةاحيائيرسل محمد جاسم محمد74161842152073

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية الروافد للبنينصالح الديناحيائيعلي عقيل محمد عبد75181841085042

كلية التمريض/جامعة الكوفة629.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائيحوراء عبود نجم عبود76251842108064

كلية التربية/جامعة الكوفة541.0اعدادية االبراج للبنينالنجفادبيمهتدى محمد عبد الحسن عبود77251821027103

كلية التربية/جامعة الكوفة560.0ثانوية براثا االهلية للبناتالنجفاحيائينور علي عبد االمير حسان78251842108231

كلية التربية/جامعة الكوفة512.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبنينالنجفتطبيقيزيد طاهر حسين علي79251851044076

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة520.0اعدادية الفجر المختلطةبابلتطبيقيسجاد علي محمد مجبل80231851173021

كلية العلوم/جامعة تكريت550.0ثانوية الغساسنة للبناتصالح الديناحيائيتيجان بسمان كاظم خلف81181842197004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت455.0ثانوية العال المسائية للبنينالكرخ الثانيةتطبيقيمحمد علي صالح مهدي82111851203225

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0ثانوية جنة العراق للبناتصالح الدينتطبيقيابتهال رشيد حميد عياش83181852221001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت484.0اعدادية الواسطي للبنينكركوكادبيابراهيم خالد جمعه عبد هللا84201821079001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت481.0ثانوية البارودي للبناتصالح الدينادبيعذراء احمد فزع عبد هللا85181822258023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت563.0اعدادية الروافد للبنينصالح الدينتطبيقيحسين ادهام لفته عبد الغفار86181851085007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت425.0اعدادية بيجي للبنينصالح الدينتطبيقيهيثم فياض نزهان حجاب87181851007022

كلية اآلداب/جامعة تكريت437.0ثانوية ابن االثير للبنينصالح الديناحيائيعبد الرحمن محمود حماش خلف88181841008010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت420.0اعدادية غطفان للبنينصالح الدينادبيعاصم اسماعيل خلف تركي89181821042020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية580.0اعدادية قتيبة للبنينالديوانيةتطبيقيعلي فارس تركي عطية90241851003045

كلية القانون/جامعة القادسية464.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةادبيحيدر نزار ثامر حسين91241821016017

كلية التربية/جامعة القادسية523.0اعدادية اليقظة للبناتبابلادبيفاطمه سلمان جساب سراك92231822089041

كلية التربية/جامعة القادسية463.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيعلي حسين لفته جاسم93241821026009

كلية التربية/جامعة القادسية432.0الوقف الشيعي-للبنين (ع)ثانوية المرتضى الديوانيةادبيحيدر رحيم هاشم جعفر94241821026005

كلية التربية/جامعة القادسية431.0اعدادية سيد االنام للبنينالنجفادبيحسان حميد داخل كاظم95251821025018

كلية التربية/جامعة القادسية504.0اعدادية فلسطين للبنينالديوانيةاحيائيحسين فرحان عبد محمد96241841013033

كلية التربية/جامعة القادسية516.0ثانوية الثقة االهلية للبناتالديوانيةتطبيقينور الهدى فاهم يونس ادريس97241852081006

كلية التربية/جامعة القادسية482.0االعدادية المركزية للبنينالمثنىتطبيقيمنتظر حسن رسول جاسم98291851007204

كلية اآلداب/جامعة القادسية445.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةالمثنىتطبيقيحسن هادي داخل سلمان99291851153056
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كلية االثار/جامعة القادسية429.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةتطبيقيزهراء فاهم راضي شياع100241852121021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار476.0اعدادية الحقالنية للبنيناالنبارادبياحمد حميد زغيبي عليج101191821020003

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار421.0اعدادية فلسطين للبنيناالنبارادبيمحمد هاني مهدي صالح102191821002020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية550.0ثانوية التاخي للبناتالرصافة الثانيةادبيسمر مازن كريم احمد103141822081033

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية452.0اعدادية البشير المسائية للبنينالديوانيةاحيائيشاكر مهدي مطر حمدان104241841207147

كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0اعدادية الخبير للبنينالكرخ الثانيةادبيمحمد قاسم عليوي علي105111821007075

كلية األعالم/الجامعة العراقية435.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيغدير جاسم محمد غالي106131852092027

كلية العلوم/جامعة بابل497.0ثانوية دجلة للبناتبابلتطبيقيزهراء عالوي حسين محيسن107231852107014

كلية العلوم/جامعة بابل459.0اعدادية بلقيس للبناتبابلتطبيقيزهراء هادي عبد سالم108231852120021

قسم الشبكات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين578.0ثانوية تبوك للبناتالكرخ الثانيةتطبيقيتاره جبار علي حسين109111852102006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى472.0ثانوية فجر السالالت المختلطةالمثنىتطبيقيهادي خلف ناصر سوادي110291851111023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى442.0اعدادية القدس للبناتديالىتطبيقيظالل احمد ابراهيم محمود111211852110013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى558.0اعدادية القرطبي للبنينديالىادبيعمر طالب عبود حسين112211821054049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى474.0ثانوية الحسن بن علي للبنينديالىادبيمهدي اسماعيل صادق مهدي113211821006028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى442.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةالنجفتطبيقيريسان عباس كشاش دهش114251851116040

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى457.0ثانوية االحواز للبنينديالىادبيمحمد احمد محمود خلف115211821078031

كلية القانون/جامعة كربالء487.0ثانوية الوثبة للبنينكربالءادبيسيف محمد عباس جاسم116271821017037

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء513.0ثانوية الرباط للبناتالكرخ الثانيةاحيائياسيل احمد عبد هللا عيدان117111842121003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية اإلقتدار للبنينكربالءتطبيقيمحمد غافل ابراهيم جاسم118271751019076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء448.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينكربالءتطبيقيعمار فرحان حبيب راضي119271851150144

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء512.0اعدادية الثبات للبنينكربالءتطبيقيعلي جميل عباس هاشم120271851024043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار621.0اعدادية كربالء  للبنينذي قاراحيائياحمد رياض ناصر ذهب121221841036007

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0اعدادية اليرموك للبنينالبصرةتطبيقيعبد السالم عارف رزاق عبد الكريم122161851033058

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار462.0ثانوية بغداد االهلية للبنينذي قارتطبيقيمسلم صالح مهدي هليل123221851100023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية الكندي للبنينذي قارادبيمصطفى جاسم كريم جاسم124221821011041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار566.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينذي قاراحيائيحسن يوسف سلمان سلطان125221841254001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار576.0المختلطة(ع)ثانوية األمام الكاظم ذي قارتطبيقيمهدي قاسم طعيمه جابر126221851228008

كلية العلوم/جامعة كركوك574.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةكركوكاحيائيمصطفى اياد حسين فتاح127201841308028

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0اعدادية الهدى للبناتكركوكاحيائيشيماء سيف الدين كول محمد ولي128201742117033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك620.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيسارا شيركو فريق علي129201822335024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك589.0دراسة كردية- اعدادية استيره للبنات كركوكادبيديانا بختيار رحمان شكور130201822335019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك565.0ثانوية الشهباء للبناتكركوكادبيمروه سعاد فاضل عباس131201822106044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك560.0كردية- ثانوية هوزان للبنات كركوكادبيسميه اسود محمد عزيز132201822333031
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك514.0اعدادية الهدى للبناتكركوكادبيساره راكان احمد عبد هللا133201822117024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك549.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةكركوكاحيائيبدور خليل حافظ هواش134201842282028

كلية العلوم/جامعة واسط614.0اعدادية العزة للبنينواسطاحيائيسجاد حسين علوان حسن135261741007051

كلية العلوم/جامعة واسط494.0اعدادية جعفر النقدي للبنينميسانتطبيقيعلي عبد الساده عبد الحسن داغر136281851044096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط457.0اعدادية دجلة للبنينواسطادبياحمد فؤاد حمزه محمد137261821020004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط523.0اعدادية النعمانية للبنينواسطاحيائيحسين عالوي عزيز مظلوم138261841009036

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط488.0اعدادية الهدى للبناتواسطتطبيقيفاطمه وافق ياسين حمزه139261852090031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط566.0اعدادية ابن رشد للبنينواسطادبيعباس خضر صعيصع غيث140261821047098

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط450.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتواسطتطبيقيخديجة محمد هادي علي141261852108016

كلية الطب/جامعة ميسان672.0اعدادية االحرار للبنينواسطاحيائياحمد حميد كريم لفته142261841018003

كلية الطب/جامعة ميسان671.0اعدادية المسيب للبنينبابلاحيائيالحسين احمد حامد عبد االمير143231841009011

كلية الطب/جامعة ميسان671.0اعدادية العمارة للبنينميساناحيائيعقيل عادل سيد عبد144281841006069

كلية الطب/جامعة ميسان669.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينالرصافة الثانيةاحيائيمحمد مثنى علي مهدي145141841042043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان610.0ثانوية المشكاة للبناتميسانتطبيقينورس كريم طاهر سعودي146281852081046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان636.0اعدادية الجمهورية للبنينذي قارتطبيقيمحمد عدنان شالكه عالوي147221851002100

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان633.0اعدادية السالم للبنينذي قارتطبيقيمرتضى رحيم محمد سلمان148221851013096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان446.0ثانوية المشرح للبناتميسانتطبيقيرسل احمد مونس شايع149281852072003

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ثانوية العدل للبناتميسانادبيزينب رحيم مناتي خماس150281822082014

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0ثانوية قلعة صالح للبناتميسانتطبيقيفاطمة محمد احمد خميس151281852066010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان444.0اعدادية ابن زيدون للبنينميسانادبيسجاد صبيح عاصي شرهان152281821022039

كلية الطب/جامعة المثنى687.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتذي قاراحيائيسجى ابراهيم رشيد مجيد153221842185054

كلية الطب/جامعة المثنى684.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينذي قاراحيائيحمزه عبد الساده عبد ربه عكيلي154221841053029

كلية الطب/جامعة المثنى676.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتذي قاراحيائيزينب قاسم حميد كاظم155221842135078

كلية الطب/جامعة المثنى675.0ثانوية االيالف للبناتالكرخ االولىاحيائيريام علي عبد خالطي156101842104009

كلية الطب/جامعة المثنى674.0اعدادية الطليعة للبناتبابلاحيائيمريم نجم عبد حسن157231842088295

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيمرتضى حمزه سلمان خفيت158251841031749

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنينالنجفاحيائيحسن عبد الصمد حميد جابر159251841031150

كلية الطب/جامعة المثنى673.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتالنجفاحيائيزينب عالء الدين عيسى صالح160251842087039

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية دمشق للبناتالديوانيةاحيائيعال سفيان عبد العزيز ابراهيم161241842121151

كلية الطب/جامعة المثنى672.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيحسن جاسم محمد عبد162231841020051

كلية الطب/جامعة المثنى671.0ثانوية الهادي للمتميزينالديوانيةاحيائيمصطفى رحيم ناصر حسين163241841048022

كلية الطب/جامعة المثنى671.0اعدادية العروبة للبناتالديوانيةاحيائينرجس حسن زغير فجر164241842120206

كلية الطب/جامعة المثنى670.4ثانوية الحلة للمتميزاتبابلاحيائيزينب احمد كاظم حسين165231842132043
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كلية الطب/جامعة المثنى670.0االعدادية المركزية للبنينالديوانيةاحيائيعلي محمد كاظم ياسين166241841001207

كلية الطب/جامعة المثنى670.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىاحيائيصفا كاظم جواد كاظم167131842092028

كلية الطب/جامعة المثنى670.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالديوانيةاحيائيبالل جميل علي حسين168241841076008

كلية الطب/جامعة المثنى669.0اعدادية جابر االنصاري للبنينكربالءاحيائيزيد يحيى كاظم محمد169271841002088

كلية الطب/جامعة المثنى669.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتالمثنىاحيائيزينب علي ناجي عويد170291842065045

كلية الطب/جامعة المثنى668.0اعدادية سومر للبنينالديوانيةاحيائيعباس فاضل كاظم كاطع171241841009042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى435.0ثانوية التآخي للبنينالمثنىادبيهشام مرسال هاشم محمد172291821018057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى457.0اعدادية المثنى للبنينالمثنىتطبيقيمهدي كريم سايل شغيب173291851004199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى446.0اعدادية الوفاء للبناتالمثنىتطبيقيزهراء علي كاظم حسن174291852058012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى555.0ثانوية المنار االهلية للبنينالمثنىتطبيقيمزكى احمد ابراهيم حسين175291851024009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى529.0ثانوية صفية للبناتالمثنىادبيبنين صالح واجد وداع176291822084013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى612.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتالمثنىاحيائيسوسن عبد الكاظم جمعة نثر177291842050100

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى445.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتالمثنىادبيزهراء عدنان وارد راضي178291822078052

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء525.0اعدادية الخطيب للبنينصالح الدينتطبيقيمحمد عبد الرحمن حمودي حسين179181851002074

كلية الطب/جامعة نينوى678.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينكركوكاحيائيفيصل غازي حسين عياش180201841030055

كلية الطب/جامعة نينوى677.0اعدادية زينب للبناتنينوىاحيائيآمنه رافع محمد اسماعيل181171842285001

كلية الطب/جامعة نينوى674.0ثانوية المتميزات االولىنينوىاحيائيطيبه حازم يونس علي182171842233134

كلية الطب/جامعة نينوى672.0ثانوية ام البنين للبناتكركوكاحيائياالء عبد الغفور عبد هللا امين183201842154005

كلية الطب/جامعة نينوى672.0اعدادية الطلع النضيد للبنينديالىاحيائيعبد الكريم قاسم محمد عبد184211841038039

كلية الطب/جامعة نينوى671.0ثانوية الحريه للبناتديالىاحيائينور احمد محسن راضي185211842143089

قسم هندسة النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز657.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتالبصرةتطبيقيفاطمه عبد الحافظ احمد حسين186161852146009

كلية التربية/جامعة الحمدانية484.0ثانوية دياكوي للبنيناربيلتطبيقيمحمد طارق يونس علي187311851008028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية592.0اعدادية الطالئع للبناتنينوىتطبيقيزبيدة معن عبد الستار محمد صالح188171852294039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية615.0 للبنين1ثانوية اصفية نينوىاحيائيعبد الستار محمد موسى عبد هللا189171841035010

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية607.0اعدادية بروانة للبنيناالنباراحيائيسلوان مزاحم جدعان عبدالرزاق190191841067037

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتنينوىادبيانسام تحسين احمد علي191171822321002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينكركوكادبيمحمود عبد هللا فرحان درب192201821016072

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية الرميثة للبنينالمثنىتطبيقيحسين صبار عزارة كاظم193291751002038

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية366.0ثانوية القلعة للبنينصالح الدينادبيعبد هللا محمد احمد حبيب194181821063014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية غماس للبنينالديوانيةاحيائيحسن جابر جواد حسناوي195241841016014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية ابي العالء المختلطةالمثنىادبيعلي عبد العالي دوهان كاظم196291821109099

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية زينب الكبرى للبناتالنجفادبيتبارك ستار حنون موسى197251822053010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى646.0اعدادية العامرية للبناتالكرخ االولىاحيائياية احمد محمود علوان198101842118012
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قسم الحاسبة نتائج قبول قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2017/2018لخريجي  (المقاعد الشاغرة)

وزراة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالمحافظةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى605.0اعدادية الفوز للبناتالكرخ الثالثةتطبيقيزهراء مهند كاطع جاسم199121852094021

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية القاسم للبنينبابلتطبيقيليث احمد حمزه جياد200231851006067

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى475.0ثانوية الكوثر للبناتالرصافة االولىادبيسارة علي جاسم سلمان201131822122032

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0إعدادية المروج للبنينالرصافة الثانيةادبيالحسن باسم حسن شجر202141821013025

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية البسالة للبناتالرصافة االولىتطبيقيلينه نديم سليم عبدالرحمن203131852092031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية الحلة للبنينبابلاحيائيكاظم كامل كاظم جمعه204231841020202

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.7اعدادية الجمهورية للبنينذي قاراحيائيمحمد صادق صالح الدين شهاب حميدي205221841002214

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى646.9االعدادية المركزية للبنينالرصافة االولىاحيائيعمر مهند خالد محمد206131841010093

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى598.0ثانوية الدجيلة المختلطةواسطاحيائيهادي حردان عبد الحسن وشيح207261841152022

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى596.0ثانوية التراث العربي للبنينصالح الديناحيائيظاهر محمود مخلف جاسم208181841096017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية الغدير للبناتواسطتطبيقينور الهدى ياسر حسين كريم209261852086043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الكرامة للبناتالرصافة االولىادبيحوراء علي حسين كاظم210131822101020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية االطهار للبنينذي قارادبيمحمد سعيد محسن شالل211221821034023

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الرافدين للبناتالرصافة االولىادبيزينب حميد رشيد جاسم212131822095019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية عكاظ  للبنينالرصافة االولىادبيطه فاضل احمد كاظم213131821024052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيحيدر جاسم طارش زامل214151821009052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية الفاروق للبنينالرصافة الثانيةادبيحسين علي حسن وحيد215141821054011

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية المصطفى للبنينالرصافة الثالثةادبيمصطفى صادق غضبان حاتم216151821009174

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الواقدي للبنيناالنبارادبيجهاد طارق عبد الجبار فهد217191821086013

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية638.0ثانوية التضامن للبنينذي قاراحيائيسجاد فالح حسن كريم218221841016010

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية النور للبناتذي قاراحيائيختام كاطع شرهان عبيد219221842156046

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينالبصرةتطبيقيمرتضى علي ساري كاظم220161851139105

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الشريف الرضي للبنينالبصرةادبيعدنان حكمت شهاب احمد221161821052038
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