
قسم القبول المركزي         (2019/2018)-الوجبة االوىل-نقل ابناء االساتذة      وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

اسم الطالبالرقم االمتحانيت
 مجموع

الطالب
جهة التفعيلالقبول الجديدالقبول القديم

بغدادكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة كربالء693.4ابراهيم عامر فاروق عزت1141841010007

التكنولوجيةكلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت458احمد باسم حسن هاشم2141851026003

بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة االنبار683.2احمد هشام عدنان لفتة3141841010020

المثنىكلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة القادسية426اكرام موىس مكي خريجان4291822064007

ي علي محي حسن5251842062065
ى
كلية الطب/جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة االنبار689.4امان

ي منطقة 
ى
الجامعة التقنية ف

الفرات االوسط

واسطقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك656ايهم سعد عبود سمار6261851002011

الموصلكلية طب االسنان/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة تكريت685.2ايوب احمد عبد األله احمد7171841022033

الموصلكلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة تكريت681.6آمنه لؤي عبد الباسط احمد8171842233008

بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة االنبار684بشار سالم عبد هللا سلمان9111841018029

نينوىكلية طب الموصل/جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت690بيداء خالد خليل محمد10171842288063

ى حميد11241841001048 القادسيةكلية الطب/جامعة القادسيةكلية الطب/جامعة الفلوجة689جعفر محمد علي حسي 

الموصلكلية طب االسنان/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة االنبار685.8حارث ثائر محمود عبد هللا12171841022041

693حسام مرزه حمزه هادي13231841008030
كلية /جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية

الطب
كلية الطب/جامعة بابل

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية 

والصيدالنية

الموصلكلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة تكريت681حسن ابراهيم يونس احمد14171841186028

5 من 1صفحة 
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كوفةكلية الصيدلة/جامعة الكوفةكلية الصيدلة/جامعة القادسية681حسن عالء عريس عبد الرؤوف15251841031156

بغدادكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة واسط696حسن عمار عباس عطية16141841021024

ى سعد رزاق مجيد17251841007055 بية/جامعة الحمدانية512حسي  بية/جامعة الكوفةكلية التر كلية التر
ي منطقة 

ى
الجامعة التقنية ف

الفرات االوسط

ى علي محمد مهدي18161841075084 البرصةكلية طب االسنان/جامعة البرصةكلية طب االسنان/جامعة ميسان685حسي 

العراقيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية طب الموصل/جامعة الموصل700دانيه خليل محمد شهاب19101842091027

ي علوان20161851358036
ى
440ذو الفقار نوري حسان

ي /جامعة الفرات االوسط  التقنية 
المعهد التقنى

ي النجف/التكنلوج 

ي /الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقنى

ي البرصة/التكنلوج 
البرصة

التكنولوجيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية طب الموصل/جامعة الموصل698.6رسل عارف عبد الرحمن ابراهيم21141842129015

بغدادكلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البرصة588رسل مقداد اسماعيل محمود22101842120034

التكنولوجيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة ميسان692رقيه عبد هللا سعدون سلمان23141842086071

بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة االنبار683.5رقيه ميرس محمد فائق24101842078036

ى25251842074030 كلية الصيدلة/جامعة الكوفةكلية الصيدلة/جامعة المثنى680.7زهراء عبد العزيز ابراهيم ياسي 
ي منطقة 

ى
الجامعة التقنية ف

الفرات االوسط

497زهراء محمود شاكر عبد هللا26161842170018
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا /جامعة سومر

المعلومات

كلية علوم الحاسوب /جامعة البرصة

وتكنولوجيا المعلومات
البرصة

ى خليل27251842074033 كلية الطب/جامعة الكوفةكلية الطب/جامعة كربالء692.8زهراء مؤيد عبد الحسي 
ي منطقة 

ى
الجامعة التقنية ف

الفرات االوسط

مركز الوزارةكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة بابل686.7زينب جواد كاظم شالكه28141842094076

5 من 2صفحة 
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مركز الوزارةكلية الصيدلة/جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة كربالء681زينب حيدر مجيد محمد29131842093060

سومركلية العلوم/جامعة سومركلية العلوم/جامعة الكوفة533زينب كريم حسن بردان30221842393067

نينوىكلية طب االسنان/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة تكريت685زينب محمد بشت  عبد هللا31171842233104

الفلوجةكلية طب االسنان/جامعة االنباركلية طب االسنان/جامعة تكريت684زينب يوسف خلف محل32191842189071

ى علي كنبار33141842094095 بغدادكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة كربالء698.7سح  حسي 

النهرينكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة الكوفة686سنا حيدر بهاء صاحب34101842116024

ي جاسم35241841003076
ر
القادسيةكلية الطب/جامعة القادسيةكلية الطب/جامعة الفلوجة689صدر الدين صالح عان

البرصةكلية الطب/جامعة البرصةكلية الطب/جامعة االنبار690ضح فوزي صدام محسن36161842383150

الموصلكلية الصيدلة/جامعة الموصلكلية الصيدلة/جامعة االنبار680.5عائشة يارس عادل طه37171842286263

بغدادكلية الطب/جامعة بغدادكلية طب الموصل/جامعة الموصل703عبد الحميد بسام حميد سعيد38101841048008

الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل455عبد هللا كريم يوسف علي39191821108012

البرصةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البرصةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار462عبد المهيمن عبد الكاظم جليل حسان40161821096004

بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة االنبار685.4عال علي جميل عبد الرزاق41111842113065

492علي محمد عبد الرزاق عبود42241841003127
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا /جامعة سومر

المعلومات

كلية علوم الحاسوب /جامعة القادسية

وتكنولوجيا المعلومات
القادسية

5 من 3صفحة 
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الموصلكلية طب االسنان/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة كركوك685عمر شامل يونس حسن43171841217026

ي مرزوك44251842062495
ى
كوفةكلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبيةكلية طب الزهراء/جامعة البرصة692غسق عاطف الف

النهرينكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة الفلوجة691مثنى فائق محمد رسحان45101841026201

التكنولوجيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة االنبار689محمد سعد محمود علي46111841006059

بابلكلية طب االسنان/جامعة بابلكلية طب االسنان/جامعة تكريت684مريم شاكر جاهل ادريس47231842088285

العراقيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة كربالء694.2مصطفى سعدي خلف مطلب48101841026233

بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة بابل685.9مصطفى محمد سليمان داود49131841037075

تكريتكلية العلوم/جامعة تكريتكلية العلوم/جامعة دياىل534مالك مزهر مهدي ابراهيم50181842277009

ى بتور51251842074065 ي/جامعة بابل692.8منار علي حسي  كوفةكلية الطب/جامعة الكوفةكلية طب حموران 

كوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفةقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء602منتظر محمد كاظم محي الدين عبد الزهره52251851031177

العراقيةكلية الطب/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة تكريت689منتظر محمد هليل حافظ53151841011118

بابلكلية الطب/جامعة بابلكلية الطب/جامعة االنبار689مؤمل عبد الرضا صالح هادي54271841014136

الموصلكلية طب الموصل/جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت692ميار عدي هاشم سعيد55311842065011

العراقيةكلية الصيدلة/الجامعة المستنرصيةكلية الصيدلة/جامعة االنبار680.2نور خالد حميد جاسم56101842078134

5 من 4صفحة 
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كوفةكلية الصيدلة/جامعة الكوفةكلية الصيدلة/جامعة المثنى680.8نور طالب جاسم حسن57251842062686

بية للعلوم الرصفة/جامعة دياىل503نور عبد العزيز عبيد موىس58231842088327 بية للعلوم الرصفة/جامعة بابلكلية التر بابلكلية التر

ى59131842121121 بغدادكلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية طب االسنان/جامعة بابل686هالة وليد حسن عبدالحسي 

كوفةكلية التمريض/جامعة الكوفةكلية التمريض/جامعة بغداد663هدى مسلم هادي محمد علي60251842062728

ى61171841022202 ى ربيع محمد ياسي  الموصلكلية طب الموصل/جامعة الموصلكلية الطب/جامعة تكريت689.7ياسي 

الموصلكلية التمريض/جامعة الموصلكلية التمريض/جامعة ميسان664.6يحن  ماجد مجدي عبد المجيد62171841022207

5 من 5صفحة 


