
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017اعتراضات

ذوي ضحايا العمليات االرهابية 

عدم كفاية الخيارات

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0انثىادبياالء عبد المجيد خلف جمعه1101622098002

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر373.0ذكرادبيحسين عبد الخالق حسن معيلو2101721015011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0ذكرادبيمرتضى زهير زياد اميلي3101721060143

كلية التربية/جامعة الحمدانية389.0انثىادبيياسمين خميس خلف حردان4101722099039

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0انثىادبيرغد ياسر جواد كاظم5111522072035

كلية اآلداب/جامعة تكريت381.0انثىادبيابتهال محمد علوان خضير6111522099001

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0انثىادبيايات نصيف جاسم علي7111622063001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0ذكرادبيزين العابدين عبد السالم حسن جبر8111721011025

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ذكرادبيحسام حميد حمزة عبود9111721052024

كلية اآلداب/جامعة تكريت402.0ذكرادبيعبد هللا نجم عبد هللا عبد الرضا10111721057057

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0انثىادبينور ياسين خضير خلف11111722084131

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0ذكراحيائيحسين موسى كاظم حسون12111741023021

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ذكراحيائيمحمود اسعد محمود حميد13121611032147

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ذكرادبيعبد العزيز خالد محمود محمد14121721009067

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية430.0انثىاحيائياية رحيم هويش عبد15121742087007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0انثىاحيائيمريم عادل عبد هللا غازي16121742118080

كلية اآلداب/جامعة المثنى397.0ذكرادبيعبد الكريم خلف عبد درويش17131721174005

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان399.0ذكرادبيسيف ضياء الدين بدر فرج18131721259015

قسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل410.0ذكراحيائيعلي محمد ابراهيم محمد19131741029032

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان412.0ذكرادبيكرار جبار خالد علي20141721003117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0ذكرادبيمحمد صفاء مظلوم عبد21141721030065

كلية اآلداب/جامعة تكريت391.0ذكرادبيغزوان سعدون صالح علي22191621292039

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0انثىاحيائينسرين احمد نايف خليفه23191742159055

كلية التربية االساسية/جامعة تلعفر427.0ذكراحيائيعالء محمد ذباح شويب24211611081024

كلية اآلداب/جامعة تكريت385.0انثىادبيُعال وليد ابراهيم حسن25211622110048

كلية اآلداب/جامعة تكريت406.0انثىادبيوالء عبد الكريم غانم محمود26211622110075

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0انثىادبيريام علي حاتم محمد27211622208003

كلية اآلداب/جامعة تكريت379.0ذكرادبيادم فالح حسن خلف28211721018004

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0ذكرادبيفرحان حميد جواد عبد29211721219024

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان412.0ذكرادبيحسن علي جاسم خلف30211721223009

كلية التربية االساسية/جامعة ميسان405.0انثىادبيزينب محمد حسين ذياب31211722133024

كلية التربية االساسية/جامعة المثنى411.0انثىادبيغفران علي حسين ذياب32211722133034
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كلية اآلداب/جامعة تكريت387.0انثىادبيسرى علي احمد جواد33211722138032

كلية اآلداب/جامعة كركوك392.0انثىادبيشيماء علوان مهدي ثمن34211722138038

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0انثىادبيسرور عباس مظفر شاكر35211722155053

قسم التربة والمياه/كلية الزراعة/جامعة كركوك372.0ذكراحيائيعلي كريم علوان خضير36211741265008

قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة كركوك387.0ذكراحيائياركان خضير احمد يوسف37211741270009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل399.0انثىاحيائيأية عبدالمطلب صالح مهدي38211742140034

قسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل394.0ذكراحيائييونس هادي عبيس مكي39231611011126

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ذكرادبيمصطفى علي تركي عطية40231721029041

كلية اآلداب/جامعة المثنى387.0انثىادبيرقية سمير جواد كاظم41231722080010

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل388.0انثىادبيهاجر عبد الجليل مطلك عساف42231722095028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0انثىادبيساره محمد شياع عبد هللا43231722271035

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ذكراحيائيعلي حامد ظاهر ساجت44231741026017

التقنيات الحياتية الحيوانية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0انثىاحيائيدالل صباح كريم عمران45231742095026

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ذكراحيائيجهاد خضير جبر خيون46241611003075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل418.0انثىاحيائيايناس ناجح نعيم مرشد47241742106017

القادسية/المعهد التقني  االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0انثىاحيائيبشرى كريم منصور محيسن48241742123014

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية368.0انثىادبيتبارك حسين صيوان جهاد49281722081010
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