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ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

العلوم كلية/بغداد جامعة470.0للبنات الصدر امنة اعداديةتطبيقيمحمد زياره علي مريم1151952049026

العلوم كلية/بغداد جامعة434.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيفياض بحر خالد نبأ2191952383007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة457.0للبنين االهلية المستقبل جيل ثانويةاحيائيخلف حسن رحمن يوسف3191941122017

اللغات كلية/بغداد جامعة446.0للبنين البالد ثانويةادبيعبد حمزة باسم هللا عبد4121921008022

اآلداب كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيفندي كاظم كريم علي5151921003079

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيفندي كاظم كريم عمر6151921003083

اآلداب كلية/بغداد جامعة459.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةادبيمزعل مظلوم احمد محمد7141921050035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعبد علي مظهر رفل8141922067046

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة425.0للبنات العقيدة ثانويةادبيحيدر االمير عبد كمال سعاد9111922074037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة418.0للبنين السياب اعداديةادبيمجيد صليبي احمد مرتضى10131921030060

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة561.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيماني محمد جاسم علي11261941009088

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين العلمية المعارف اعداديةتطبيقيريحان الكريم عبد ياسر عمار12111951005047

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيحمادي خلف رجب ريم13101942101062

التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين المسائية القدس اعداديةاحيائيعلي صالح اياد مضر14191941338077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةادبيعبد هللا عبد عدي يوسف15111921164016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين اليقظة اعداديةادبيعناد سعدون مزهر منصور16141921028254

الطب كلية/البصرة جامعة667.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيعطيه خلف صالح لقاء17211942109069

الزراعة كلية/البصرة جامعة394.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيزاير عداي جمال دعاء18161952241007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المسائية الدواية اعداديةاحيائيجساب علي عوده علي19221941313031

الصيدلة كلية/الموصل جامعة663.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد هاشم محمد يوسف20171941008417

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة487.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيسلطان هللا عبد طاهر سجاد21171941364035

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيمحمد يونس عمر رند22171952302019

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنات العليل حمام ثانويةادبيهللا عبد فرحان حازم نور23171922238033

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0للبنين االمين أعداديةادبيهللا عبد نايف احمد محمد24171921019098

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة458.0المختلطة االهلية فينك ثانويةاحيائيحسين يونس مزاحم مؤمن25311941065081

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة437.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةادبياحمد حميد احمد ضحى26171922319023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة420.0للبنات اشبيلية اعداديةادبيعيدان بشير سراج سوزان27171922297034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةتطبيقينجيب سمير رائد ايناس28171952292003

اآلداب كلية/الموصل جامعة388.0للبنات الكفاح اعداديةادبيعلي حسين سعدي زينب29171922283039

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة419.0للبنين بعشيقة اعداديةادبييوسف الياس خليل معد30171921059026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة416.0للبنين المكوك ثانويةادبيهللا عبد ابراهيم اسعد نبراس31171922051012

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة408.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيعنيز مراد دحام ناديه32171942277169

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة400.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةادبياحمد طه نشوان تقى33171922305019

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات الزاكيات اعداديةادبيجاسم صاحب كاظم تبارك34251922071021

التربية كلية/الكوفة جامعة475.0المختلطة االيمان ثانويةتطبيقيجساب علي عوده يحيى35221951214006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة396.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةتطبيقيحمزه وحيد سالم انسام36241952168001

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيخضير مهدي صالح مهدي37251921150095
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة455.0للبنين التحرير اعداديةاحيائينزال عطيه ستار حسين38251941050015

الصيدلة كلية/تكريت جامعة655.0للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيتركي خلف كمال محمد39261941017088

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة408.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةادبيعباس خضير عباس حسين40211921223015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنين المغيرة ثانويةادبيكاظم سليمان فاروق عثمان41211921051032

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيمحمد طلب ربيع محمد42191941066097

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة406.0المختلطة المعتصم ثانويةادبيحسين صالح سالم هبة43201922207014

اآلداب كلية/تكريت جامعة390.0للبنين غطفان اعداديةادبيحميد خلف محمد خلف44181921042007

اآلداب كلية/تكريت جامعة382.0للبنين السياب اعداديةادبيعباس مزعل فاروق بدر45201921078026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة444.0للبنين الديوانية اعداديةتطبيقيمهدي عبد زياد عباس46241951028015

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة414.0للبنين السجاد اعداديةتطبيقيصيهود حمود كريم نبيل47241951027055

االسنان طب كلية/االنبار جامعة662.0للبنين االهلية الراشد ثانويةاحيائيحسين ابراهيم حامد وسام48191941119032

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة479.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيخلف ابراهيم عدنان قحطان49191951058020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة403.0للبنات المسائية المآذن ثانويةادبيعفين محمد غازي زينب50191922369062

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة377.0للبنات بردى ثانويةادبيمخلف مطلك صالح الهدى نور51191922251010

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة427.0المختلطة الغيث ثانويةادبيشهاب الستار عبد كنعان طيبه52211922247006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة412.0النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيفضاله خشن طالب مصطفى53111921180187

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة410.0النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيعايد جبارة سالم مصطفى54111921180184

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة466.0للبنات السمر تل ثانويةاحيائيعالوي اسماعيل اسعد كوثر55111942129024

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة375.0للبنين التاجي ثانويةادبيأبراهيم عبد رائد وقاص56121821010033

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة578.0للبنين الوطن ثانويةاحيائياحمد يحيى عدنان يوسف57211941079053

الزراعة كلية/ديالى جامعة399.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيطعمه جاسم احمد اية58211952098011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة425.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائياسماعيل ابراهيم كريم رؤى59211942291029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة440.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيمسعد سلمان جبار محمد60261921015064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة440.0للبنات الفاطمية اعداديةادبيعبيد يحيى لفتة عذراء61251922068030

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة396.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيجابر مزعل احمد سجاد62141921049028

الطب كلية/كركوك جامعة679.0المختلطة باجوان ثانويةاحيائيمحمود اسماعيل سنان بان63201942205005

العلوم كلية/كركوك جامعة432.0المختلطة العيصالنة اعداديةتطبيقيخضير نجم خلف غسان64201951211011

الزراعة كلية/كركوك جامعة401.0للبنات الصفوة ثانويةاحيائيتقي نامق علي برجان65201942125006

اآلداب كلية/كركوك جامعة402.0للبنين المستقبل اعداديةادبيعباس سعيد زكي اشرف66201921011003

اآلداب كلية/كركوك جامعة390.0المختلطة تونس ثانويةادبيطلب محمد احمد محمد67201921213010

العلوم كلية/واسط جامعة433.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيحسين طاهر علي كرار68281951001102

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة430.0المختلطة االيمان ثانويةتطبيقيفحيل فالح جبار سجاد69221951214005

اآلداب كلية/واسط جامعة396.0للبنين السياب اعداديةادبيذياب حسين سليم حسين70261921045010

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة462.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيعجيل زبون خريجان محمد71291951004146

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة397.0للبنين الموفقية اعداديةادبيظاهر راضي عزيز هللا عبد72261921056053

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة397.0المختلطة الغيث ثانويةادبيشهاب الستار عبد كنعان هادي73211821247023

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة402.0للبنات الحضارة ثانويةادبيعلي حسون شعبان وفاء74101922108060
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الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة667.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيمحمود احمد صباح سالم75201941025023

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة433.0للبنات االحسان ثانويةاحيائيجمعه يونس حسن زينب76171942326007

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة647.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيحسين علي احمد دينا77171942283045

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة601.0المختلطة باجوان ثانويةاحيائيمحمود اسماعيل سنان شهد78201942205009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة600.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيمحمد غازي رياض زينب79171942274075

المحاسبة تقنيات قسم/(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين االيمان اعداديةادبيفرحان حنشل خليل حيدر80191921063010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة472.0للبنين دمشق اعداديةادبياسماعيل عليوي حسين علي81111921021086

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات الضفاف ثانويةادبيفرج جاسم سعد حنين82141922090016

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيعليوي علي جابر عمر83101921200073

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاحيائيشحاذه حسين عدنان حنين84101942099004

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات البينات اعداديةاحيائيعلي ابراهيم اسماعيل ضحى85211942116027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيزيدان حامد ماجد محمد86141821015091

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الشعب اعداديةادبيداود سلمان اياد زينب87131922098085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيسموم شايع ابراهيم علي88131921038027

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين الكسائي اعداديةادبيخلف علي دايخ رزاق89261821037013

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة446.0للبنين العكيكة اعداديةتطبيقيعليوي خشيني غالب حسين90221951041025

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة366.0للبنين االهلية (ع)المجتبى الحسن ثانويةتطبيقيرجيوي مطشر احمد ثائر91221951375004
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