
قسم القبول المركزي         ي الجامعات للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ
 
الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغداداثير اسماعيل عبد عاصي1

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون المرسحيةبغداداحمد عبد الوهاب محمد2

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميمبغداداحمد كاظم مهدي كاظم3

ي سالم طاهر4
التمريض/جامعة بغدادالتمريضميسانامير راص 

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميم طباعيبغدادامير رياض خليل نارص5

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادسينمابغدادانور عبد الكريم فرحان حسن6

الفنون الموسيقية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون الموسيقيةبغداداوس عماد عبد الحمزة عباس7

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةبغدادبهاء عبد هللا زينل8

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةبغدادحيدر سالم مريسن مطير9

ي فالح جبل10
 
الفنون الموسيقية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون الموسيقيةبغدادخالد بان

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسينما والتلفزيونبغدادرسول جمال عبد حمزة11

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون المرسحيةبغدادرشــا محمد حسن12

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادسجى حسير  داود نصيف13

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغدادطه عبد السادة مريوش14

7 من 1صفحة 



قسم القبول المركزي         ي الجامعات للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ
 
الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمرصفيةبغدادطيبة عبد الودود خليل ضيف هللا15

علوم الحاسوب/العلوم/جامعة بغدادأنظمة الحاسباتبغدادعبد الحسير  عبد الوهاب عبد الرزاق شندل16

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةبغدادعالء عبد الحسير  جبار غضيب17

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغدادعىلي ثامر خماس18

العلوم المالية والمرصفية/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادالمالية والمرصفيةبغدادعىلي حسير  مهلل لكن19

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادرسمبغدادعىلي نجم عبدهللا امير20

التصميم/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتصميم داخىليبغدادعمر عبدالعزيز سعيد سلمان21

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادسينمابغدادفراس محمد عبدهللا امير  حسن22

الخط والزخرفة/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالخط والزخرفةبغدادمحمد حاتم عكيب عودة23

الفنون الموسيقية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالفنون الموسيقيةبغدادمحمد مهند محمد24

ي25  حرنى
 عىلي عبد الحسير 

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغدادمرتض 

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادمخازنبغدادمروة محمد كاظم رشيد26

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةبغدادمصطف  نبيل حمدان حسون27

ي حسن عبد نزال28 الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغدادناجى

7 من 2صفحة 



قسم القبول المركزي         ي الجامعات للسنة الدراسية % 10قبول الطلبة الـ
 
الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةبغدادوسام قاسم كاظم زبون29

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغدادوليد طه قدوري30

الفنون التشكيلية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالنحتبغداديارس عماد عبدالرحمن حسير 31

الفنون المرسحية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادتمثيل/ مرسح بغداديحير حسان فضل32

السينمائية والتلفزيونية/الفنون الجميلة/جامعة بغدادالسمعية والمرئيةبغداديوسف عىلي مطلك شمل33

المكتبات والمعلومات/اآلداب/الجامعة المستنرصيةادارة مكتباتبغدادنبأ عبد الرضا حسير  حميدي34

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةابتسام طالب غالب عىلي35

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةاحمد غازي عبد الجليل حسير 36

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةسعده مزبان نايف راشد37

ونيكالبرصةعىلي صبيح خضير حسير 38 الكهرباء/الهندسة/جامعة البرصةااللكير

ي39
التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةمحمد جمعه طعمه منج 

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةمريم باسم مونس عالج40

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةمهند عباس عبد العالي حسير 41

7 من 3صفحة 
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الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

التمريض/جامعة البرصةالتمريضالبرصةناصح عبد االمام سوادي عبد هللا42

االنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجيةالميكانيككركوكاحمد حبيب حمد داود43

الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكبغدادستار جبار هاشم عذير44

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةنينوىسعدهللا حسن احمد عبدهللا45

االنشائية/هندسة البناء واالنشاءات/الجامعة التكنولوجيةبناء وإنشاءاتصالح الدينسند اديب حسير  عبدالهادي46

ميكانيك عام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيكنينوىعمر نبيل صادق احمد47

ونيكصالح الدينفرح عمر محمد مهدي48 ونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةااللكير االلكير

الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةالميكانيككركوكمحمد جمعة عالوي ابراهيم49

الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقوى كهربائيةبغدادنذير عبدالخالق بدار50

التمريض/جامعة الكوفةالتمريضالنجفإرساء محمود حميد محمد51

الكهرباء/الهندسة/جامعة الكوفةقوى كهربائيةالبرصةدحام وليد خالد محمد52

التمريض/جامعة الكوفةالتمريضبابلعدي عادل كاظم حسون53

التمريض/جامعة الكوفةالتمريضالنجفوهاب رزاق عباس عطيه54

المحاسبة/االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتالمحاسبةصالح الدينفاروق عىلي حسير  عبدهللا55

7 من 4صفحة 
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الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

 حسير  حمود صبح56
الحقوق/جامعة تكريتادارة قانونيةصالح الدينمصطف 

الميكانيك/الهندسة/جامعة ديالالميكانيكديالمحمد احمد لطيف صالح57

االقتصاد/االدارة واالقتصاد/جامعة ديالالمحاسبةديالنرسين عباس محمد حسير 58

علوم الحياة/العلوم/جامعة كربالءتحليالت مرضيةالنجفاالء خضير حسن محمد59

احمد عىلي شنتار عىلي60
التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي 

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضذي قاراسامة ابراهيم حسابه حسن61

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي أيات رحمن حمادي حسير 62

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي بدور حايل شناب نوير63

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي شيماء عوده ابو زركه عاجل64

عىلي عبد الحسن عبد عىلي65
التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي 

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي مرتض  هاشم سلطان زغير66

التمريض/جامعة ذي قارالتمريضالمثي نصار جيى كاظم جاسم67

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكاسماء صالح اسماعيل يوسف68

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةديالحميد عىلي احمد عبدهللا69

7 من 5صفحة 
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الدراسة المسائية (2018/2017)االوائل عىل المعاهد ف      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكزاكروس صابر عزيز عباس70

ين محمد رشيد حسن71 القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكشير

 عىلي72
القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةصالح الدينفاطمة حمد حسير 

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكفاطمة صباح حيدر محمود73

القانون/القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوكادارة قانونيةكركوكفيان كاكه رش رفيق حمه سور74

إدارة األعمال/االدارة واالقتصاد/جامعة كركوكمخازنكركوكمراد نورالدين فخرالدين عىلي مردان75

الكهرباء/الهندسة/جامعة واسطقوى كهربائيةميسانابراهيم اسماعيل محمد عىلي76

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكابراهيم حسير  مهدي صالح77

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكاياد فاتح عزيز غفور78

 عىلي مردان79
تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكحمدان خرص 

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكعامر محمود شكور محمود80

تقنيات البيئة والتلوث/كركوك- الكلية التقنية االقسام الهندسية /الجامعة التقنية الشماليةالميكانيككركوكمحمد نجم الدين مجيد عزيز81

هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبرصةحسام عبد الحميد يعقوب يوسف82

ونيكالبرصةحسام عيدان نارص لفته83 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكير

7 من 6صفحة 
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيحالتخصصالمحافظةاالسمت

ونيكالبرصةسلوان عىلي خير هللا جاسم84 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكير

هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبرصةعصام عباس عبود صالح85

ونيكالبرصةعقيل عباس عبد الجليل محمد86 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكير

هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةالميكانيكالبرصةعقيل فاضل بريسم فارس87

ونيكالبرصةكرار محمد جعفر ياسير  عبد الواحد88 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكير

ونيكالبرصةيوسف محمد يوسف سلمان89 هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البرصة- الكلية التقنية الهندسية /الجامعة التقنية الجنوبيةااللكير

تقنيات ادارة االعمال/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسىطإدارةبغدادرانية صباح شمشير طهماز90

ي91 ي مشعل نصير تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسىطإدارةبغدادمحمود خير

ي92 تقنيات ادارة الجودة الشاملة/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسىطإدارةبغدادنزار وديع نزار ايوب صيى

التقنيات المالية والمحاسبية/الرصافة- بغداد - الكلية التقنية االدارية /الجامعة التقنية الوسىطالمحاسبةبغداديونس شاكر عبد محمد93

7 من 7صفحة 




