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القبول المركزي

1

141842074160

نور عباس كاظم شعيب

احيائي

الرصافة الثانية اعدادية عائشة للبنات

678

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

2

141842078085

منار عبد العزيز علي عزيز

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية دجلة للبنات

676

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

الكرخ االولى

3

101842078104

فرح ياسر جابر حميد

احيائي

4

131841020002

ابراهيم سلمان محمد وهيب

احيائي

الرصافة االولى ثانوية كلية بغداد للبنين

 674.7جامعة بغداد/كلية الصيدلة

5

131842091089

شمس عامر نصيف جاسم

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنتصار للبنات

674

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

6

131841003017

حسنين علي عبدالرزاق عبدالرسول

احيائي

الرصافة االولى اعدادية االنصار للبنين

674

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

7

231841257069

عبد هللا الصادق كوثر عبيد حيدر

احيائي

673

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

673

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

بابل

ثانوية المتميزات  -المنصور

ثانوية الشوملي المسائية للبنين

8

141842138005

ايه عالوي ثامر فرحان

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المكارم االهلية للبنات

9

131842070147

ضحى عقيل صالح شهاب

احيائي

الرصافة االولى اعدادية بغداد للبنات

10

211842140165

قدس ماهر حميد مجيد

احيائي

ديالى

 672.6جامعة بغداد/كلية الصيدلة

اعدادية المقدادية للبنات

11

131842108051

فاطمه ليث عبداللطيف عبدالجبار

احيائي

12

231842110028

زينب حميد موسى محمد

احيائي

بابل

13

191842178021

رفيف حماد شدهان عبد هللا

احيائي

االنبار

اعدادية الحقالنية للبنات

احيائي

ديالى

اعدادية ابي الضيفان للبنين

الرصافة االولى ثانوية المتميزات

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

 671.9جامعة بغداد/كلية الصيدلة

ثانوية السدة للبنات

671

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

671

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

14

211841031045

مصطفى داود علي محمود

15

141822075151

عال علي صباح طالب

ادبي

16

111822067006

امنه مروان سعدي شاكر

ادبي

17

131822118102

شجن فالح عبد الحسن حريب

ادبي

الرصافة االولى اعدادية الفردوس للبنات

18

141842071043

سرى حسين علي محمد

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية  14تموز للبنات

الرصافة الثانية اعدادية صفية للبنات
الكرخ الثانية

 674.9جامعة بغداد/كلية الصيدلة

672

ثانوية النهضة العلمية للبنات

19

111841010044

علي عبد هللا حسين سلمان

احيائي

الكرخ الثانية

20

211841038065

محمد لطيف ثامر عبد هللا

احيائي

ديالى

اعدادية الطلع النضيد للبنين

ثانوية المتميزين

21

101842100068

شمس مسلم علي هادي

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزات  -الخضراء

671

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

574

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

553

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

540

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

674

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

 674.4الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة
674

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

 673.3الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

22

101842090074

موج محمد عبد حسن

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

670

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

23

101842079009

جيهان قيصر جسام محمد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية حطين للبنات

670

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

24

101841028059

عثمان مؤيد عبد الحميد عبد المجيد

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية المتميزين-الحارثية

 669.2الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

25

211842133029

فاطمة محمد قاسم عباس

احيائي

ديالى

اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

669

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

26

211842097006

اسراء اسعد عبد الكريم نافع

احيائي

ديالى

اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

669

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

27

101822101054

نقاء عبد الوهاب محمد محمود

ادبي

الكرخ االولى

اعدادية االنفال للبنات

557

الجامعة المستنصرية/كلية القانون

28

121822105003

اروى خضر عباس جبر

ادبي

الكرخ الثالثة

اعدادية الزهور للبنات

524

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

29

161841140085

مصطفى خالد عباس حكمت فاضل

احيائي

البصرة

ثانوية االمتياز االهلية للبنين

674

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

30

161842216017

شهد مسلم عباس عبد اللطيف

احيائي

البصرة

ثانوية ذات الصواري للبنات

674

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

31

161842145003

اديان مالك زوير جلود

احيائي

البصرة

ثانوية االمتياز االهلية للبنات

672

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

32

161842165405

مريم سمير مزهر مكي

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

672

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

صفحة  1من 8

قسم الحاسبة االلكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 2019/2018
لخريجي  2018/2017المقاعد الشاغرة
الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

33

161842165278

شمس طالب حسين علي

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

677

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

34

161841060141

نور الحسين صباح نوري دعاج

احيائي

البصرة

ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

674

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

35

161842165197

زهراء مهدي مجيد معيرض

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

673

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

36

161841075078

حسين سعد عبد المهدي محمد

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنين

672

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

37

161842165418

مريم مجيد حميد نعيم

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

672

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

38

161842165433

منار عالء صباح مرعي

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

671

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

39

161842284011

عفاف عبدالسالم محمد جابر

احيائي

البصرة

ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنات

671

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

40

161842165304

طيبه خالد عبدالجميل ياسين

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

670

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

41

161841075285

مصطفى حسين علي عبد الزهرة

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنين

669

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

42

161842152103

زينب بدري عبد الكريم علي

احيائي

البصرة

ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

668

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

43

161842165485

هاجر علي فاضل مرهون

احيائي

البصرة

ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

667

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

44

161851134018

مصطفى محمد جمعه محمد

تطبيقي

البصرة

ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنين

656

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

45

161851352042

حسن كاظم بنيان محسن

تطبيقي

البصرة

اعدادية الثوار المسائية للبنين

650

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

46

161851062016

حيدر جبار عبد خنجر

تطبيقي

البصرة

اعدادية حجر بن عدي للبنين

495

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

47

161821306042

فرقد فياض قاسم مدخول

ادبي

البصرة

ثانوية انوار الغدير المختلطة

479

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

48

161822267001

االء غانم صالح عبد النبي

ادبي

البصرة

ثانوية التعاون للبنات

399

جامعة البصرة/كلية اآلداب

677

جامعة الموصل/كلية طب االسنان

49

171842298089

وفاء عدنان سعيد محمود

احيائي

نينوى

ثانوية المعرفة للبنات

50

171842318028

رفقه راكان عبد هللا صالح

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات الثانية

 674.2جامعة الموصل/كلية طب االسنان

51

171842233024

االء ازهر سليمان محي الدين

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 674.1جامعة الموصل/كلية طب االسنان

52

171842233025

االء صابر الياس وهب

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 673.6جامعة الموصل/كلية طب االسنان

53

311841024156

محمد عامر محسن محمود

احيائي

اربيل

ثانوية النصر النموذجيه للبنين

673

جامعة الموصل/كلية طب االسنان

673

جامعة الموصل/كلية طب االسنان

54

171841028054

بالل محمد محمود سليمان

احيائي

نينوى

اعدادية الصديق للبنين

55

171841023287

مصطفى مثنى محمد قاسم

احيائي

نينوى

اعدادية دار السالم للبنين

 672.9جامعة الموصل/كلية طب االسنان

56

171841022167

محمد عدنان ليث زكي امين

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزين االولى للبنين

 672.7جامعة الموصل/كلية طب االسنان

57

171841018098

سيف الدين شهاب احمد رمضان

احيائي

نينوى

اعدادية سارية للبنين

58

171842318037

سراء محمود عزيز حسن

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات الثانية

672

جامعة الموصل/كلية طب االسنان

 677.2جامعة الموصل/كلية الصيدلة

59

171842294093

رغد طه حازم توفيق

احيائي

نينوى

اعدادية الطالئع للبنات

676

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

60

171841017191

عمار جمال عطاش حسن

احيائي

نينوى

اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

676

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

61

171842233022

اسماء زهير صالح محمدعلي

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 674.1جامعة الموصل/كلية الصيدلة

62

171841060017

بيار مروان سليم اسود

احيائي

نينوى

اعدادية بحزاني للبنين

674

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

63

171842231273

نور احمد حسين علي

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

674

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

64

171842286175

زهر وائل طالب عزيز

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

674

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

صفحة  2من 8
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القبول المركزي

65

171842233120

سمية محمد توفيق مجيد احمد

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 670.4جامعة الموصل/كلية الصيدلة

66

171842233003

أمامة حسان محمود قاسم

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزات االولى

 670.4جامعة الموصل/كلية الصيدلة

67

171842231186

صفا فيصل سعيد شيت

احيائي

نينوى

اعدادية قرطبة للبنات

68

331842061008

غفران فراس ازهر نجيب

احيائي

دهوك

ثانوية غانم حمودات المختلطة للمتميزين

 668.8جامعة الموصل/كلية الصيدلة

69

171841022024

احمد ماهر محمد عزيز

احيائي

نينوى

ثانوية المتميزين االولى للبنين

 668.8جامعة الموصل/كلية الصيدلة

670

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

70

171842286065

اية مثنى عادل سعيد

احيائي

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

668

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

71

171841077067

مزاحم محمد حسين نجم

احيائي

نينوى

ثانوية المصطفى للبنين

668

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

نينوى

اعدادية االندلس للبنات

668

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

439

جامعة الموصل/كلية اآلداب

443

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

72

171842286207

ساره قتيبه تحسين صالح

احيائي

73

131851022079

مصطفى بشار محمد عبدهللا

تطبيقي

74

171841046039

محمود علي ياسين حمد

الرصافة االولى ثانوية سما بغداد األهلية للبنين

احيائي

نينوى

ثانوية امام غربي للبنين

75

251842055032

زهراء احمد جبار صدام

احيائي

النجف

ثانوية النجوم األهلية للبنات

676

جامعة الكوفة/كلية الطب

76

251841008143

مرتضى مكي جبر ناصر

احيائي

النجف

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

675

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

77

251842108180

فاطمه عادل هادي حسن

احيائي

النجف

ثانوية براثا االهلية للبنات

680

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

78

251842062527

فاطمه زهير رسول محمد جواد

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

674

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

79

251841035048

عقيل علي جميل عبد الحسن

احيائي

النجف

ثانوية المتميزين

80

251842100592

مروه صفاء محمد حسين

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 671.8جامعة الكوفة/كلية الصيدلة
670

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

81

251842062141

تقى منير عبد الكريم محمد علي

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

669

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

82

251842170161

زينب رحيم علوان جاسم

احيائي

النجف

اعدادية البتول المسائية للبنات

669

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

83

221841002207

محمد جاسم عبد كحيط

احيائي

ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

667

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

84

251842084464

غدير كريم فاضل لفته

احيائي

النجف

اعدادية الساجدات المركزية للبنات

667

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

85

241841207052

جاسم عدنان جاسم عبد الرضا

احيائي

الديوانية

اعدادية البشير المسائية للبنين

667

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

اعدادية الزهراء (ع) للبنات

530

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

86

251822093042

نرجس هادي رحيم ابراهيم

ادبي

النجف

87

181841032032

محمود باسم خلف كجوان

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت للمتميزين

88

181841057013

ساهر سالم أعبيد خلف

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت االهلية للبنين

 671.6جامعة تكريت/كلية طب االسنان
671

ثانوية المتميزات االولى

جامعة تكريت/كلية طب االسنان

 670.1جامعة تكريت/كلية طب االسنان

89

171842233082

رشد نكتل حسين محمد علي

احيائي

نينوى

90

181841036056

عبد الملك محسن مخلف حسن

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

675

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

91

181841036040

عبد االله امير طلب علي

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

672

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

92

181841036075

غازي محمد خليفة طه

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

671

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

93

181842178023

نهى ابراهيم محمد صالح

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت للمتميزات

670

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

94

181842247027

عال عادل عبد الباري احمد

احيائي

صالح الدين

ثانوية الخنساء للبنات

669

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

95

181841036094

مرتضى محمد حسين عويد

احيائي

صالح الدين

اعدادية طارق بن زياد للبنين

668

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

96

181842194035

موج مؤيد لطيف عبود

احيائي

صالح الدين

ثانوية العقيدة للبنات

668

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

صفحة  3من 8

قسم الحاسبة االلكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
اسم الطالب

قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 2019/2018
لخريجي  2018/2017المقاعد الشاغرة
الفرع

المحافظة

ت

الرقم االمتحاني

احيائي

ديالى

97

211842141035

زبيده سعدي كاظم مجيد

صالح الدين

98

181842209019

مروه عبد الرحمن حسن حمود

احيائي

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

اعدادية بابل للبنات

667

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

ثانوية دار السالم للبنات

667

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

99

161851355145

عباس فرحان عبد الواحد فرحان

تطبيقي

البصرة

ثانوية الزبير المسائية للبنين

522

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

100

201821020145

نجم سالم عبد هللا احمد

ادبي

كركوك

اعدادية العباسي للبنين

407

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

101

181822177002

اسراء خلف سلوم عبد هللا

ادبي

صالح الدين

ثانوية بيجي للبنات

400

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

102

241842121151

عال سفيان عبد العزيز ابراهيم

احيائي

الديوانية

اعدادية دمشق للبنات

672

جامعة القادسية/كلية طب االسنان

103

241842124081

زينب حسين وناس محمد

احيائي

الديوانية

اعدادية الدغارة للبنات

673

جامعة القادسية/كلية الصيدلة

104

241841001195

علي عبد الكاظم عاجل رسن

احيائي

الديوانية

االعدادية المركزية للبنين

671

جامعة القادسية/كلية الصيدلة

105

241842121121

سارة رافد كريم عبد الحسن

احيائي

الديوانية

اعدادية دمشق للبنات

669

جامعة القادسية/كلية الصيدلة

106

241842084020

زهراء حسن حمزه وزني

احيائي

الديوانية

ثانوية المتميزات

 667.8جامعة القادسية/كلية الصيدلة

107

241822104049

هبه رزاق عبود حاصود

ادبي

الديوانية

اعدادية اسماء للبنات

579

جامعة القادسية/كلية التربية

108

221822417001

استبرق علي رزاق عباس

ادبي

ذي قار

ثانوية الغدير االهلية للبنات

551

جامعة القادسية/كلية التربية

109

191841018013

محمد شريف عادل محي محمد شريف

احيائي

االنبار

اعدادية العدل للبنين

672

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

110

101841026091

زيد شاكر فزع فرحان

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية المنصور للبنين

671

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

111

191842198034

رحيل اسعد عبد العمر عمر

احيائي

االنبار

اعدادية الروافد للبنات

670

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

112

101842110055

مريم معد عبد فاضل

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية البطولة للبنات

670

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

113

181841057029

محمد وليد قحطان رجب

احيائي

صالح الدين

ثانوية تكريت االهلية للبنين

669

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

114

191842140027

طيبه عبد مجبل احمد

احيائي

االنبار

ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبنات

669

جامعة االنبار/كلية طب االسنان

115

191842246011

ابرار خميس جمعة فاضل

احيائي

االنبار

اعدادية الياقوت للبنات

672

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

116

191841011163

مهند ادريس علي حسين

احيائي

االنبار

اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

669

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

117

191842370050

ساره محمد اسماعيل عطا هللا

احيائي

االنبار

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

668

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

118

171842262012

انسام زياد اسماعيل محمد

احيائي

نينوى

ثانوية دار المعرفة األهلية للبنات

666

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

119

311842038064

غفران مهند عثمان خطاب

احيائي

اربيل

ثانوية سيوان للبنات

666

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

120

101822090031

كوثر خالد نوري عبد الغفور

ادبي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

429

جامعة االنبار/كلية اآلداب

121

211842103050

منى عامر صبحي خلف

احيائي

ديالى

اعدادية المنتهى للبنات

673

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

122

101842090019

دانيه موفق صبر الدين عزيز

احيائي

الكرخ االولى

ثانوية الفردوس للبنات

673

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان

123

231842123063

فاطمه تحسين علي ناجي

احيائي

بابل

اعدادية سكينة بنت الحسين للبنات

688

جامعة بابل/كلية الطب

124

271842058249

منار جعفر مرزه حمزه

احيائي

كربالء

اعدادية الفواطم للبنات

672

جامعة بابل/كلية طب االسنان

125

211841020002

ابراهيم مصطفى محمد حسن

احيائي

ديالى

ثانوية الجواهري للبنين

 671.7جامعة بابل/كلية طب االسنان

126

231842081066

مالك حمزه شبيب حمزه

احيائي

بابل

ثانوية الرفعة للبنات

676

جامعة بابل/كلية الصيدلة

127

231841007095

محمد عامر رضا عبد

احيائي

بابل

اعدادية الكندي للبنين

674

جامعة بابل/كلية الصيدلة

128

231842088295

مريم نجم عبد حسن

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

674

جامعة بابل/كلية الصيدلة

صفحة  4من 8

قسم الحاسبة االلكترونية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 2019/2018
لخريجي  2018/2017المقاعد الشاغرة
الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

129

231841020241

محمد سعد نعمه عبد الوهاب

احيائي

بابل

اعدادية الحلة للبنين

673

جامعة بابل/كلية الصيدلة

130

231842271069

تكتم محمد عبد عطية

احيائي

بابل

اعدادية الرحاب المسائية للبنات

672

جامعة بابل/كلية الصيدلة

131

231842090282

هاجر حسين علي حسن

احيائي

بابل

اعدادية المدحتية للبنات

672

جامعة بابل/كلية الصيدلة

132

231842088076

دعاء صالح عباس حسون

احيائي

بابل

اعدادية الطليعة للبنات

672

جامعة بابل/كلية الصيدلة

133

231841025015

طالب علي طالب يوسف

احيائي

بابل

ثانوية المجد للبنين

670

جامعة بابل/كلية الصيدلة

134

231842132091

هاله رافع عباس سمندر

احيائي

بابل

ثانوية الحلة للمتميزات

 667.5جامعة بابل/كلية الصيدلة

135

231842090056

تبارك بسيم محمد حسين

احيائي

بابل

اعدادية المدحتية للبنات

667

جامعة بابل/كلية الصيدلة

136

231841003042

علي عباس عبد الكاظم عوده

احيائي

بابل

اعدادية الثورة للبنين

667

جامعة بابل/كلية الصيدلة

137

101841008026

علي حسين مطر لفته

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الغزالية للبنين

676

جامعة النهرين/كلية الصيدلة

138

101842076025

زهراء محمد فاضل سعد

احيائي

الكرخ االولى

اعدادية الكرخ للبنات

670

جامعة النهرين/كلية الصيدلة

139

121841001025

حسين يونس لطيف شياع

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزين

140

261851009039

علي نذير علي فرج

تطبيقي

واسط

141

141851005013

حسين طارق هادي محسن

تطبيقي

اعدادية النعمانية للبنين

 669.5جامعة النهرين/كلية الصيدلة
488

جامعة النهرين/كلية العلوم

469

جامعة النهرين/كلية العلوم

142

211841020058

محمد احمد طالل عبد هللا

احيائي

ديالى

ثانوية الجواهري للبنين

679

جامعة ديالى/كلية الطب

143

211842292032

ندى قيس محمد روضان

احيائي

ديالى

ثانوية االماني المسائية للبنات

676

جامعة ديالى/كلية الطب

144

271842060128

شهد ياس خضير حسن

احيائي

كربالء

اعدادية النجاح للبنات

685

جامعة كربالء/كلية الطب

145

271841153028

حسين كريم عبيس موازي

احيائي

كربالء

اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

674

جامعة كربالء/كلية طب االسنان

146

271842160039

تبارك حيدر عطا هللا مزهر

احيائي

كربالء

اعدادية النهوض المسائية للبنات

674

جامعة كربالء/كلية طب االسنان

147

271841005042

جعفر صادق عقله عبود

احيائي

كربالء

اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

674

جامعة كربالء/كلية طب االسنان

148

271842056220

فاطمه نوماس هادي جاهل

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنات

677

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

149

271841001138

علي عماد حمزه جياد

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنين

674

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

150

231841023021

مؤمل محمد درويش محمد

احيائي

بابل

اعدادية حطين للبنين

672

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

151

271842079081

يقين فاضل محمد فرعون

احيائي

كربالء

اعدادية بغداد للبنات

671

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

152

291841002011

احمد حيدر داود سلمان

احيائي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنين

671

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

153

271841024066

منتظر محسن عليوي ناصر

احيائي

كربالء

اعدادية الثبات للبنين

670

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

154

271841005010

احمد حسين حمزه كاظم

احيائي

كربالء

اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

670

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

155

271842160219

نور الهدى صاحب حبيب حسين

احيائي

كربالء

اعدادية النهوض المسائية للبنات

669

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

156

271841005157

علي ايهاب حسين نايف

احيائي

كربالء

اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

669

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

157

271842055039

بنين طالب حسين جابر

احيائي

كربالء

اعدادية الثقافة للبنات

668

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

الرصافة الثانية ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

قسم الحاسبة االلكترونية

158

271842088107

عال نجاح عبيد رحيل

احيائي

كربالء

اعدادية عكاظ للبنات

667

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

159

271842056274

نور شاكر كاظم هاشم

احيائي

كربالء

اعدادية كربالء للبنات

659

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

160

231822098019

تبارك رحيم جبر مهدي

ادبي

بابل

اعدادية الربيع للبنات

573

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  5من 8

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 2019/2018
لخريجي  2018/2017المقاعد الشاغرة
الفرع

المحافظة

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول المركزي

161

271822088026

دنيا علي كاظم خضير

ادبي

كربالء

اعدادية عكاظ للبنات

545

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

162

271822107076

هدى اسعد جبار عبد الحسن

ادبي

كربالء

ثانوية الحرائر للبنات

506

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

163

271851004029

زيد سعيد محمد عبد الزهره

تطبيقي

كربالء

اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

557

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

164

221842421057

نور حسام الدين صاحب فالح

احيائي

ذي قار

ثانوية التميزاالهلية للبنات

670

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

165

221841002132

علي حسين شمخي حمد

احيائي

ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

666

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

166

221852162025

مريم حسن زويد خلف

تطبيقي

ذي قار

اعدادية الحدباء للبنات

632

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

167

201842124010

االء وريا محمد سعيد

احيائي

كركوك

اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

673

جامعة كركوك/كلية طب االسنان

168

201842332020

زينب فرحان علي محمد

احيائي

كركوك

ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

673

جامعة كركوك/كلية طب االسنان

169

201841259249

اثير طلعت رشيد وهاب اغا

احيائي

كركوك

اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

671

جامعة كركوك/كلية طب االسنان

170

201842154005

االء عبد الغفور عبد هللا امين

احيائي

كركوك

ثانوية ام البنين للبنات

672

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

171

201842181003

اية احمد عبد العزيز احمد

احيائي

كركوك

ثانوية موطلو للبنات

670

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

172

201841050013

علي عبد السالم جار هللا عبد العزيز

احيائي

كركوك

ثانوية العراق للمتميزين

670

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

173

201842180016

بتول احسان أحمد قادر

احيائي

كركوك

اعدادية كلية كركوك للبنات

 669.8جامعة كركوك/كلية الصيدلة

174

201841001009

ابراهيم نزار عبد اللطيف صابر

احيائي

كركوك

اعدادية كركوك المركزية للبنين

669

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

175

201842134084

نور محمد أشرف علي

احيائي

كركوك

ثانوية اليقظة للبنات

669

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

176

211841010001

ابراهيم ضياء ابراهيم خليل

احيائي

ديالى

اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

668

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

اعدادية تازة للبنين

403

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الثانوية المعينية للبنين

389

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

177

201821018033

محمد مصطفى عزيز جعفر

ادبي

كركوك

178

111821022056

علي فاضل كاظم علوان

ادبي

الكرخ الثانية

 686.8جامعة واسط/كلية الطب

179

261841040015

ذو الفقار قاسم سماوي سلمان

احيائي

واسط

ثاتوية المتميزين

180

261841033051

عباس فاضل عباس محمود

احيائي

واسط

اعدادية الميمون للبنين

686

جامعة واسط/كلية الطب

181

261842075008

براء فاضل كطوف هاشم

احيائي

واسط

ثانوية البتول للبنات

686

جامعة واسط/كلية الطب

182

261842132008

ابرار عبد الجبار فاضل علي

احيائي

واسط

ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

686

جامعة واسط/كلية الطب

183

261842097007

ايات حسين خلف محسن

احيائي

واسط

اعدادية الزهراء للبنات

685

جامعة واسط/كلية الطب

184

261841038010

احمد ماجد جبار رهيف

احيائي

واسط

ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

682

جامعة واسط/كلية الطب

185

261842132074

غدير مشرق علي حسين

احيائي

واسط

ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

675

جامعة واسط/كلية طب االسنان

186

261842096118

فيض سهر علي ابو الليل

احيائي

واسط

اعدادية الكوت للبنات

671

جامعة واسط/كلية طب االسنان

187

261821158011

حمزه عيال قاسم منعثر

ادبي

واسط

ثانوية الفرسان المختلطة

393

جامعة واسط/كلية اآلداب

188

281842059044

زهراء صاحب كاظم عبيد

احيائي

ميسان

اعدادية العمارة للبنات

677

جامعة ميسان/كلية الطب

189

281842065045

نبأ عباس علي حسين

احيائي

ميسان

ثانوية علي الغربي للبنات

673

جامعة ميسان/كلية الصيدلة

190

281841009008

الحسن محمد جاسم طعان

احيائي

ميسان

اعدادية االندلس للبنين

673

جامعة ميسان/كلية الصيدلة

191

251842057029

نور الهدى حميد عبود مزعل

احيائي

النجف

ثانوية الياقوت االهلية للبنات

671

جامعة ميسان/كلية الصيدلة

192

291841153176

علي نعيم غريب عواد

احيائي

المثنى

ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

670

جامعة المثنى/كلية طب االسنان

صفحة  6من 8

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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المحافظة

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

193

221841002146

علي سعد عبد العالي علي

احيائي

ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

670

جامعة المثنى/كلية طب االسنان

194

291842052155

زينب عصام عبد الصمد محمد سعيد

احيائي

المثنى

اعدادية السماوة للبنات

672

جامعة المثنى/كلية الصيدلة

195

291842052240

نبراس حسن جبار جواد

احيائي

المثنى

اعدادية السماوة للبنات

671

جامعة المثنى/كلية الصيدلة

196

291841153011

احمد عبد هللا مطر عمران

احيائي

المثنى

ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

669

جامعة المثنى/كلية الصيدلة

197

251842074039

زينب غسان حاكم حسن

احيائي

النجف

ثانوية المتميزات

 666.9جامعة المثنى/كلية الصيدلة

198

121842124003

فرح ماجد صالح مهدي

احيائي

الكرخ الثالثة

ثانوية شمس التاميم االهلية للبنات

666

جامعة المثنى/كلية الصيدلة

199

241842082071

كوثر ظافر عبدالكاظم جميل

احيائي

الديوانية

ثانوية المعارف األهلية للبنات

666

جامعة المثنى/كلية الصيدلة

200

221841001145

محمد حسام الدين صاحب فالح

احيائي

ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

619

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

201

251841031695

محمد علي محمد موسى محمد جعفر عبد الصاحب

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

676

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

202

221841093062

مؤمل غني رزاق صالح

احيائي

ذي قار

ثانوية الرازي االهلية للبنين

673

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

203

251841031571

مؤمل سالم عزيز شريده

احيائي

النجف

ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

669

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

204

171851121013

حسين علي حسن علو

تطبيقي

نينوى

اعدادية الجزيرة للبنين

433

جامعة الحمدانية/كلية التربية

205

141842094136

فاطمه حيدر فلح عبد الحسين

احيائي

206

111842070044

ريام عادل صبري عباس

احيائي

207

131842071030

حوراء عيسى جهاد اكبر

احيائي

الرصافة الثانية ثانوية المتميزات
الكرخ الثانية

قسم الحاسبة االلكترونية

 672.8جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

اعدادية االمال للبنات

672

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

الرصافة االولى اعدادية بلقيس للبنات

672

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

208

201841020186

نصر هللا اسماعيل عيسى ابراهيم

احيائي

كركوك

اعدادية العباسي للبنين

664

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

209

201841259252

ايمن صباح محمد احمد

احيائي

كركوك

اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

662

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

210

201841303019

احمد محمد رضا محمد

احيائي

كركوك

اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

655

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

211

201842154022

زهراء لطيف ابراهيم محمد

احيائي

كركوك

ثانوية ام البنين للبنات

652

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

212

201842133027

شيرين يوسف محمود حمزه

احيائي

كركوك

ثانوية حطين للبنات

648

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات التحليالت المرضية

213

171841017147

عبد هللا عمار محمود حديد

احيائي

نينوى

اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

659

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

214

171842321198

صفا حازم شهاب احمد

احيائي

نينوى

ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

654

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

215

171841011121

سليمان ياسر صالح احمد

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

653

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

216

171841003047

داود سالم محمد عبدهللا

احيائي

نينوى

اعدادية اليرموك للبنين

649

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

217

171841011369

ياسين نزار محمود احمد

احيائي

نينوى

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

646

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

218

171842288262

مالك عصام حازم طه

احيائي

نينوى

اعدادية بلقيس للبنات

637

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

219

331842038009

تبارك خضر حماد حسن

احيائي

دهوك

ثانوية نينوى الثانية للبنات

636

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

220

211841064016

مصطفى احمد ابراهيم حسن

احيائي

ديالى

اعدادية يوسف الصديق المختلطة

650

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

221

171842289005

اساور لؤي حمد حسن

احيائي

نينوى

اعدادية االصمعي للبنات

613

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

222

231841199003

جواد سعد حسين جواد

احيائي

بابل

ثانوية بدر الكبرى المختلطة

587

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

223

171841018042

امين محمد يوسف فرحان

احيائي

نينوى

اعدادية سارية للبنين

586

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

224

201842114021

دعاء علي شهاب احمد

احيائي

كركوك

ثانوية الحريري للبنات

607

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

صفحة  7من 8

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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ت

الرقم االمتحاني

225

201841001065

حيدر جنيد تقي ويس

226

231841009063

علي عقيل عبد الحسن جاسم

قبول التعليم الحكومي الصباحي الخاص للسنة الدراسية 2019/2018
لخريجي  2018/2017المقاعد الشاغرة
الفرع

المحافظة

احيائي

كركوك

احيائي

بابل

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول المركزي

اعدادية كركوك المركزية للبنين

599

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

اعدادية المسيب للبنين

592

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات التحليالت المرضية

227

241842144015

بنين عدنان عطيه جاسم

احيائي

الديوانية

ثانوية ابن عقيل االهلية للبنات

663

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

228

231841044010

حسين خالد رحيم عبدون

احيائي

بابل

اعدادية الحكيم للبنين

662

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

229

261842082007

حوراء سالم حسين سعد هللا

احيائي

واسط

اعدادية الفاضالت للبنات

649

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

230

231842124032

زهراء حسين ناجي جلعوط

احيائي

بابل

اعدادية شط العرب للبنات

646

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

231

221842172041

زينب صالح حسن حميد

احيائي

ذي قار

اعدادية الوفاء للبنات

641

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

232

291842053031

رياحين فالح حسن عالوي

احيائي

المثنى

ثانوية االندلس للبنات

662

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

233

261841038058

عالء حيدر برهان راضي

احيائي

واسط

ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

618

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

234

241842093099

معصومة صالح حسن محمد

احيائي

الديوانية

اعدادية سكينة للبنات

604

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

235

261752095020

زينب علي عبد الزهره عبد

تطبيقي

واسط

اعدادية فضة للبنات

384

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

236

281842078054

مريم قاسم جاسم منشد

احيائي

ميسان

اعدادية البيان للبنات

656

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

237

291842057236

نور الهدى فيصل عباس منهل

احيائي

المثنى

اعدادية الرميثة للبنات

646

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

238

161842264003

رغد عماد قدوري ضيدان

احيائي

البصرة

ثانوية االمام محمد الباقر(ع) االهلية للبنات

637

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

صفحة  8من 8

