
 (المحقين) النازحين الطلبة ترشيح اعادة          االلكترونية الحاسبة قسم

(2014-2013) الدراسية السنة خريجي

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة     

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة     

الجديد القبولالقديم القبولالمجموعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

موصل/  االداري تقني معهد/  الشمالية التقنية الجامعةموصل/ تكنولوجي تقني معهد473حسن حمادي رافع حنين1171412285023

البيطري الطب كلية/  الموصل جامعةالموصل/  تكنولوجي معهد536محمد صالح صباح صالح2171411013031

والغابات الزراعة كلية/  الموصل جامعةالموصل/  تكنولوجي معهد472حامد يوسف طارق اشرف3171411023017

كركوك-  اداري تقني معهد/  الشمالية التقنية الجامعةفنادق وادارة سياحة كلية/  الجامعةالمستنصرية441مخلف نجم محمد سعدون4201421216019

466محيميد عباس فاضل  قيس5181411338036
 التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

(الدين صالح)الدور/التكنولوجي
الزراعة كلية/ جامعةتكريت

الصرفة للعلوم التربية كلية/ تكريت جامعة560عبدهللا حسين خالد وليد6181211004165
 الطبي التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

(الدين صالح)/ الدور/

العلوم كلية/ الموصل جامعةااللكترونيات الهندسة كلية/ نينوى جامعة615توفيق مظفر احمد سمية7171412233108

االساسية التربية كلية/  الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب العلوم كلية/ الموصل جامعة592حسين احمد عصام احمد8171411351024

9171411194008
 عبدالحميد احمد خلدون الحميد عبد

علي
والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةوتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة583

االنسانية للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةاالساسية التربية كلية/  الموصل جامعة605عبدهللا طه عبدهللا عثمان10171411026081

واالقصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةالبيطري طب كلية/  الموصل جامعة532امين القادر عبد صالح محمد11171411174010

االدارةواالقتصاد كلية/  الموصل جامعةاالداب كلية/ الموصل جامعة462محمد صديق طالل عمر12171421026073

واالقتصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةالسياسية العلوم كلية/ الموصل جامعة533يونس ابراهيم عمر سيف13171411023041

الصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةالعلوم كلية/  الموصل جامعة588عثمان مصطفى زهير اشرف14171411350036

الصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةالعلوم كلية/  الموصل جامعة583صالح مطلك عبدالرحمن سندس15171412240018

المائية وموارد السدود هندسة/  الموصل جامعة632صالح الدين صفاء ريم16171412291026
 الطبي التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/ الدور/

واالقتصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةالسياسية العلوم كلية/  الموصل جامعة495اسماعيل عابد خالد فواز17171421064020

585صالح محمد صالح مهيمن18171411007248
 التقنية الكلية/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/ االدارية
العلوم كلية/  الموصل جامعة

الصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةوالرياضيات الحاسبات علوم كلية/ الموصل جامعة573محمد فتحي عبدهللا عبدالرحمن19171411005064

والمكتبات المعلومات قسم االداب/  الموصل جامعة439مصطفى جار محمود ايمن20171421041004
 التقني معهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

موصل/االداري
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المائية والموارد السدود هندسة/ الموصل جامعة642عبد حمادي فارس زيد21171411002041
 الطبي التقني المعهد/ الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/

للبنات التربية كلية/  الموصل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعة626عبدهللا الدين نجم سالم نور22171422237063

واالقتصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةاالداب كلية/ الموصل جامعة471خضر صالح محمد زيد ابو23171421025002

االساسية التربية كلية/  الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعة539علي محمد يحيى حازم عمار24171411012066

االساسية كلية/  الموصل جامعةالسياسية العلوم كلية/  الموصل جامعة501اسماعيل سعيد سعدي علي25171421015017

المائية والموارد السدود هندسة/  الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعة626اسماعيل صديق محمد اديب عثمان26171411020042

االساسية التربية كلية/الموصل جامعةالصرفة للعلوم كلية/الموصل جامعة551عبيد محمد جاسم علي27171411002082

االداب كلية/  الموصل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/ الموصل جامعة478عواد ادريس سالم وليد28171421402062

البيطري الطب كلية/  الموصل جامعةاالساسية التربية كلية/  تلعفر جامعة528صالح خضر ياسين محمد امير29171411118038

االساسية التربية كلية/  الموصل جامعةالعلوم كلية/  الموصل جامعة589محمد عامر ثامر عمر30171411026101

الصرفة للعلوم التربية كلية الموصل جامعةالبيطري طب كلية/  الموصل جامعة543محمد هشام نزار طه31171411155003

والغابات الزراعة كلية/  الموصل جامعة445عبدهللا علي حسين ميسر32171411018114
 التكنولوجي التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/ 

العلوم كلية/الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/ الموصل جامعة597محمود بكر احمد يوسف33171411008540

االنسانية للعلوم التربية كلية/ الموصل جامعةللبنات التربية كلية/ الموصل جامعة624نجار يونس حسين خليل نجالء34171412252077

البيطري الطب كلية/ الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعة562احمد محمود محمد محمود35171411020067

االساسية التربية كلية/  الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/ الموصل جامعة566عبدهللا يونس عبدالقادر كيالن36171411118147

اليطري الطب كلية/  الموصل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعة551عبدالكريم قاسم عبدالكريم قاسم37171411118142

الصرفة للعلوم التربية كلية الموصل جامعةالعلوم كلية/  الموصل جامعة613عبوش علي فارس محمد38171411009069

االلكترونيات الهندسة كلية/ نينوى جامعة632الدين شمس عدنان محمد هديل39171412231237
 التقني المعهد/  الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/الطبي

40171411007127
 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

عبدالقادر
العلوم كلية/ الموصل جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/ الموصل جامعة581
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الزراعة كلية/  تكريت جامعةالشرقاط/االساسية التربية كلية/  تكريت جامعة508خليل سليمان علي الحسن41171411340039

484حسين محمد رافع ناجي42181411036053
 تقني معهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

(الدين صالح)الدور/تكنولوجي
الزراعة كلية/ تكريت جامعة

للبنات التربية كلية/ الموصل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/ الموصل جامعة474قادر عبدال ولي عذراء43171422296033

الشرقاط/االساسية التربية كلية/ تكريت جامعةاالداب كلية/تكريت جامعة469علي صالح حسين حسن44181421074005

واالقتصاد االدارة كلية/ تكريت جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ تكريت جامعة511حياوي ماهر كاظم موج45181422186037

العلوم كلية/ الموصل جامعةااللكترونيات الهندسة كلية/ نينوى جامعة628مصباح امين ربيع سجى46171412231134

االداب كلية/ الموصل جامعةوالمكتبات المعلومات قسم اداب/الموصل جامعة488عبد طه فالح عمر47171421028028

االداب كلية/ تكريت جامعةالسياسية العلوم كلية/ تكريت جامعة488عائد مولود غزوان حنان48181422247015

واالقتصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةالسياسية العلوم كلية/ الموصل جامعة498جمعة محمود حامد بشار49171421351071

482حسن محمود احمد جادر50171411009015
 تقني معهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

موصل/زراعي
والغابات كليةالزراعة/الموصل جامعة

478حسين عبدالقادر نايف سارة51171412260030
 تقني معهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

موصل/زراعي
والغابات الزراعة كلية/ الموصل جامعة

الصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةالتربية كلية/ الحمدانية جامعة604حمودي محمود سالم احمد52171411009009

الموصل/الطبي المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعةالهندسة كلية/ الموصل جامعة665حسن احمد ناظم مفاز53171412264130

الصرفة للعلوم التربية كلية/  الموصل جامعةاالداب كلية/ الموصل جامعة543محمد احمد عواد عثمان54171411011115

55171421118078
 طاهر محمد عبدالمنعم مصطفى

عبدهللا
واالقتصاد االدارة كلية/ الموصل جامعةاالساسية التربية كلية/  تلعفر جامعة491

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/  الموصل جامعةاالداب كلية/ الموصل جامعة560محمد احمد عواد علي56171411011122

واالقتصاد االدارة كلية/ الموصل جامعةوالغابات الزراعة كلية/  الموصل جامعة524احمد محمود سعد عثمان57171411002075

واالقتصاد واالدارة كلية/  الموصل جامعةالزراعة كلية/ الموصل جامعة514عبدهللا ذنون نشوان بدران58171411002025

كركوك/اداري تقني معهد/ الشمالية المنطقة في التقنية الجامعةاللغات كلية/ بغداد جامعة476كريم درويش قاسم فيان59201422102028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ الموصل جامعةالعلوم كلية/  الموصل جامعة586شريف رمزي احمد انمار60171411011037
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االساسية التربية كلية/ الموصل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ تكريت جامعة502محمد خلف جاسم احمد61181421329007

449ابراهيم يوسف الواحد عبد62171411350130
 تقني معهد/ الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

موصل/تكنولوجي
والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة

االساسية التربية كلية/ تلعفر جامعةوالغابات الزراعة كلية/ الموصل جامعة511عباس سالم حكمت سالم63171411174003

االداب كلية/ الموصل جامعةواالقتصاد االدارة كلية/ الموصل جامعة471احمد سليمان علي نظير64171421126021

496محمد اسماعيل محمد عثمان65171421353030
 التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/االداري
االساسية التربية كلية/ تلعفر جامعة

واالقتصاد االدارة كلية/  الموصل جامعةالسياسية العلوم كلية/ الموصل جامعة488أخضير صالح ياسين عزير66171421353031

464علي جمعة عويد هبة67171412307016
 التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/ الزراعي

 التقني المعهد/الشمالية المنطقة في التقنية الجامعة

الموصل/االداري

4 من 4 صفحة




