
قسم الحاسبة االلكترونية           2018/2017اعتراضات 

ذوي ضحايا العمليات االرهابية

ومقبولين في اختيار لم يذكره

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول الجديدالقبول القديمالمجموعالجنسالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االثار/جامعة سامراء427.0انثىادبيسجى سعد كريم محمد1101722109077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة ميسان418.0ذكرادبيعمر محمود كريم محمد2111721002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة بابل425.0ذكرادبيعبد القادر احمد عبد اللطيف محمود3111721009039

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية القانون/جامعة سومر417.0ذكرادبيعبد الرحمن احمد عبد الوهاب فرج4111721012022

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االعالم/جامعة ذي قار419.0ذكرادبيثامر نزار حمدان جبر5111721029032

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة سامراء426.0انثىادبياسماء حسين علي عويد6111722065004

كلية اآلداب/جامعة االنباركلية االثار/جامعة القادسية424.0انثىادبيمالك سعد نظير احمد محمد7111722072085

كلية التربية االساسية/جامعة سومركلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0انثىادبيحنين عباس محمود كاظم8111722076031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار428.0انثىادبيزهراء ماجد وداعه عميش9111722081028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الحقوق/جامعة الموصل421.0انثىادبياحالم جبار احمد عبد10111722084004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة الموصل414.0انثىادبيسجى حسين علي صالح11111722217049

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة القادسية424.0انثىادبينورس طالب عبد هللا جلو12111722217086

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت587.0ذكراحيائيفهد نواف خلف حميدان13111741016070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم هندسة تقنيات السيارات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 480.0انثىاحيائينبأ فاضل حمادي صيوان14111742082064

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسطكلية االثار/جامعة سامراء426.0ذكرادبياحمد شكر محمود طوفان15121721011004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة417.0انثىادبيابتغاء توفيق حبيب عبد هللا16121722108001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0ذكرادبيحميد سلمان كاظم عواد17131721042034

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار429.0انثىادبيرنين صاحب داود سلمان18131722111034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية الفنون الجميلة/جامعة البصرة416.0انثىادبيتبارك محمد صبري شمال19141722068010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية االثار/جامعة سامراء426.0انثىادبيميس علي عبد هللا عباس20141722136057

كلية التربية االساسية/جامعة ميسانكلية الحقوق/جامعة الموصل421.0ذكرادبيحسين خالد عويد رحم21151721006039

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية القانون/جامعة ميسان418.0انثىادبيحوراء احمد خليل اسماعيل22151722050023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةالتقنيات الحياتية النباتية/المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0ذكراحيائيمنير حسن حنظل عطيه23151741005142

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت547.0ذكراحيائيحازم مزاحم لطيف امين24181741003014

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت541.0ذكراحيائيعبد المجيد محمد عبد المجيد حمدون25181741040025

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت554.0ذكراحيائيمحمد حسين علي معيوف26181741053027

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم االقتصاد واالرشاد الزراعي/كلية الزراعة/جامعة تكريت543.0ذكراحيائيمحمد عباس حسين علي27181741093009

كلية الطب البيطري/جامعة الموصلقسم التربة/كلية الزراعة/جامعة تكريت497.0انثىاحيائيامنه لطيف عواد مصلح28181742194006

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة/جامعة تكريت439.0انثىاحيائيجوليت سعدي عبد الحسين عباس29181742346008

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار545.0ذكراحيائيعبدالخالق سالم شاكر سعود30191741018011
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم التربة والموارد المائية/كلية الزراعة/جامعة االنبار539.0ذكراحيائيبكر كريم عبد العزيز خلف31191741304002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةقسم المكننة والمعدات الزراعية/الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك386.0ذكرتطبيقيظاهر نصيف جاسم محمد32201751256022

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل417.0انثىادبيهدى رفاق رشيد حميد33211622134047

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل423.0ذكرادبيجابر قاسم اصغر حمه34211721089009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0انثىادبياشواق محمد عدنان فليح35211722090006

العزيزية/كلية التربية االساسية/جامعة واسطقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار427.0انثىادبيزينب عبد حميد ردام36211722093017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة الموصل415.0انثىادبيسارة طه احمد هزاع37211722097043

كلية اآلداب/جامعة تكريتكلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل418.0انثىادبيرسل احمد حسين عليوي38211722110018

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم اإلسالمية/جامعة الموصل419.0انثىادبيطيبه عماد رشيد حمد39211722114019

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية االثار/جامعة سامراء426.0انثىادبيدعاء احمد سالم طوفان40211722127012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0انثىادبييسر ماهر محمود هدو41211722133051

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0انثىادبيحنان سالم داود صالح42211722151016

كلية العلوم/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل523.0ذكراحيائيعباس مظهر محمد سلمان43211741004062

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىكلية الحقوق/جامعة الموصل521.0ذكراحيائيمحمود شاكر محمود فاضل44211741010077

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات االنتاج النباتي/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية553.0ذكراحيائيحارث حقي اسماعيل خليل45211741011019

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية512.6ذكراحيائيمحمد المصطفى قاسم محمد مغير46211741020051

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية الفنون الجميلة/جامعة الموصل505.0ذكراحيائيعمر صبحي خضير حمود47211741054042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل525.0ذكراحيائيعبدالعزيز محمود عبدالكريم ناصر48211741055011

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم تقنيات االنتاج الحيواني/نينوى/الرشيدية/الكلية التقنية الزراعية/الجامعة التقنية الشمالية507.0انثىاحيائيزهراء محمد اسماعيل رضا49211742102029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قارقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار582.0انثىاحيائينرمين علي فرهود محي50221742113264

قسم تقنيات التمريض/الناصرية /المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار562.0انثىاحيائيايات اركان مهدي صالح51221742156009

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار540.0انثىاحيائيبتول فهد ناصر سلمان52221742199007

قسم تقنيات التحليالت المرضية/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية العلوم/جامعة بابل545.0ذكراحيائيأمير جواد كاظم محسن53231611169009

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفةقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء513.0ذكراحيائياحمد حاتم عناد عاصي54231741022006

قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل549.0ذكراحيائيعلي جنديل ناصر جاسم55231741031047

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0ذكراحيائيحسين علي محسن مدب56231741052008

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابلكلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء542.0انثىاحيائينسرين مهدي كريم مهدي57231742127050

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة القادسية597.0ذكراحيائيعلي كريم منصور محيسن58241741002046

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية الفنون الجميلة/جامعة القادسية502.0ذكراحيائيعقيل تومان غازي حمد59241741004021

قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية العلوم/جامعة القادسية593.0انثىاحيائيفاطمة احمد محمد ستار60241742082062
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قسم تقنيات التحليالت المرضية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 599.0ذكراحيائيحسين علي طالب كاظم61251741007064

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة532.0انثىاحيائيزينب فراس حسين محمود62251742053051

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة الكوفة562.0انثىاحيائيغدير ابراهيم حسن عباس63251742062863

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوىالحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط560.0ذكراحيائيكرار صبحي عبد الحمزه عبود64261741012096

قسم تقنيات التمريض/الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةقسم التربة وتقنيات الري/كلية الزراعة/جامعة واسط513.0انثىاحيائيزهراء رسول ناصر حسين65261742092017

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء564.0ذكراحيائيعلي حسين لواح مدلول66271741005190

كلية العلوم/جامعة كركوككلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية523.0ذكراحيائيبالل ابراهيم محمد قدوري67311511014020

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل545.0ذكراحيائيمحمد مخلف حسين جاسم68331741026012

3 من 3صفحة 


