
قسم الحاسبة  2019/2018الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 

لذوي شهداء الحشد الشعبي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الجنسالفرعالمفاضلةالمعدلالمجموعاسم الجامعةرمز الجامعة

مختلطاحيائي672.496.1287كلية الطب/جامعة بغداد10010000

مختلطاحيائي629.089.9264قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد10040118

مختلطاحيائي543.077.6240كلية العلوم/جامعة بغداد10050000

مختلطتطبيقي449.064.1174كلية العلوم/جامعة بغداد10050000

مختلطادبي568.081.1141كلية القانون/جامعة بغداد10090000

مختلطادبي478.068.3129كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد10100000

انثىاحيائي620.088.6272كلية التمريض/جامعة بغداد10110000

مختلطادبي499.071.3147كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد10150000

مختلطتطبيقي454.064.9108كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد10150000

مختلطتطبيقي453.064.7183ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد10160100

مختلطادبي569.081.3150كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد10160200

مختلطادبي430.061.4106كلية اآلداب/جامعة بغداد10170000

مختلطادبي395.056.4126كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد10210000

مختلطادبي449.064.1118كلية األعالم/جامعة بغداد10230000

مختلطادبي388.055.4111كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد10240000

مختلطتطبيقي556.079.4215قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية11040003

مختلطتطبيقي547.078.1228قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية11040006

مختلطتطبيقي471.067.3193قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية11040017

مختلطتطبيقي466.066.6170كلية العلوم/الجامعة المستنصرية11050000

مختلطادبي468.066.9134كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية11100000

مختلطادبي462.066.0114كلية التربية/الجامعة المستنصرية11160000

مختلطادبي412.058.9100كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية11170000

مختلطاحيائي672.096.0282كلية الطب/جامعة البصرة12010000

مختلطاحيائي658.094.0279كلية طب الزهراء/جامعة البصرة12010100

مختلطاحيائي647.092.4274كلية الصيدلة/جامعة البصرة12030000

مختلطتطبيقي593.084.7251قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة12040002

مختلطتطبيقي592.084.6232قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة12040003

مختلطتطبيقي583.083.3247قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة12040006

مختلطتطبيقي580.082.9247قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة12040009

مختلطاحيائي534.076.3255كلية العلوم/جامعة البصرة12050000

مختلطتطبيقي477.068.1188كلية العلوم/جامعة البصرة12050000

مختلطاحيائي474.067.7201كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة12060200

مختلطادبي508.072.6119كلية القانون/جامعة البصرة12090000

مختلطادبي430.061.4118كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة12150000

مختلطاحيائي435.062.1132كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة12150000

مختلطاحيائي478.068.3201كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة12160100

مختلطتطبيقي546.078.0200كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة12160100

مختلطادبي451.064.4149كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة12160200

انثىادبي432.061.7126كلية التربية للبنات/جامعة البصرة12160300

مختلطادبي428.061.1114كلية اآلداب/جامعة البصرة12170000

مختلطاحيائي600.085.7262قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية14040738

مختلطتطبيقي512.073.1211قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية14041033

مختلطاحيائي675.096.4288كلية الطب/جامعة الكوفة15010000

مختلطتطبيقي545.077.9223قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة15040003

مختلطاحيائي577.082.4263قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة15040015

مختلطاحيائي527.075.3212كلية العلوم/جامعة الكوفة15050000

مختلطادبي392.056.0114كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة15150000

مختلطادبي508.072.6108كلية التربية/جامعة الكوفة15160000

مختلطاحيائي521.074.4140كلية التربية/جامعة الكوفة15160000

انثىادبي397.056.7107كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة15160300

مختلطادبي410.058.6119كلية اآلداب/جامعة الكوفة15170000

مختلطادبي404.057.7115كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة15180000

مختلطتطبيقي431.061.6100كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة15180000
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مختلطاحيائي465.066.4218قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت16060202

مختلطادبي398.056.9100كلية الحقوق/جامعة تكريت16090000

مختلطاحيائي448.064.0192كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت16160100

مختلطتطبيقي414.059.1162كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت16160100

مختلطادبي435.062.1106كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت16160200

مختلطاحيائي537.076.7244كلية العلوم/جامعة القادسية17050000

مختلطتطبيقي441.063.0197كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية17060200

مختلطادبي509.072.7117كلية القانون/جامعة القادسية17090000

انثىاحيائي606.086.6259كلية التمريض/جامعة القادسية17110000

مختلطادبي457.065.3100كلية التربية/جامعة القادسية17160000

مختلطاحيائي541.077.3168كلية التربية/جامعة القادسية17160000

مختلطادبي526.075.1152قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية19090000

مختلطاحيائي446.063.7135كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية19150000

انثىادبي449.064.1130كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية19160300

مختلطادبي400.057.1116كلية اآلداب/الجامعة العراقية19170000

مختلطادبي405.057.9111كلية األعالم/الجامعة العراقية19230000

مختلطاحيائي668.095.4292كلية الطب/جامعة بابل20010000

مختلطاحيائي658.094.0279كلية طب حمورابي/جامعة بابل20010100

مختلطتطبيقي517.073.9205قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل20040004

مختلطادبي434.062.0117كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل20150000

مختلطادبي541.077.3155كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل20160200

مختلطاحيائي432.061.7106كلية التربية األساسية/جامعة بابل20180000

مختلطاحيائي667.395.3290كلية الطب/جامعة النهرين21010000

مختلطادبي570.081.4139كلية الحقوق/جامعة النهرين21090000

مختلطتطبيقي491.070.1177قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى22040004

مختلطتطبيقي511.073.0220قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى22040006

مختلطاحيائي504.072.0217كلية العلوم/جامعة ديالى22050000

مختلطتطبيقي447.063.9194كلية العلوم/جامعة ديالى22050000

مختلطادبي438.062.6146كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى22160200

مختلطادبي408.058.3100كلية التربية األساسية/جامعة ديالى22180000

مختلطتطبيقي532.076.0223قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء23040004

مختلطاحيائي501.071.6220كلية العلوم/جامعة كربالء23050000

مختلطاحيائي468.066.9170كلية الطب البيطري/جامعة كربالء23120000

مختلطادبي513.073.3132كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء23150000

مختلطاحيائي499.071.3209كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء23160100

مختلطاحيائي649.092.7267كلية الصيدلة/جامعة ذي قار24030000

مختلطتطبيقي457.065.3153كلية العلوم/جامعة ذي قار24050000

مختلطادبي500.071.4133كلية القانون/جامعة ذي قار24090000

مختلطادبي448.064.0120كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار24150000

مختلطاحيائي496.070.9191كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار24160100

مختلطادبي404.057.7120كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار24160200

مختلطادبي388.055.4102كلية اآلداب/جامعة ذي قار24170000

مختلطادبي439.062.7129كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك25150000

مختلطادبي449.064.1151كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك25160200

مختلطاحيائي677.096.7291كلية الطب/جامعة واسط26010000

مختلطادبي438.062.6117كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط26150000

مختلطادبي528.075.4156كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط26160200

مختلطادبي384.054.9101كلية اآلداب/جامعة واسط26170000

مختلطاحيائي447.063.9144كلية اآلداب/جامعة واسط26170000

مختلطاحيائي434.062.0115العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط26180000

مختلطتطبيقي426.060.9136العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط26180000

مختلطاحيائي688.098.3296كلية الطب/جامعة ميسان27010000

مختلطتطبيقي561.080.1211قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان27040004
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مختلطتطبيقي649.092.7276قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان27040058

مختلطادبي508.072.6137كلية التربية/جامعة ميسان27160000

مختلطادبي412.058.9109كلية التربية األساسية/جامعة ميسان27180000

مختلطتطبيقي490.070.0133كلية التربية األساسية/جامعة ميسان27180000

مختلطتطبيقي582.083.1246قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى28040003

انثىاحيائي593.084.7240كلية التمريض/جامعة المثنى28110000

مختلطتطبيقي423.060.4157كلية الزراعة/جامعة المثنى28130000

مختلطادبي499.071.3119كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى28150000

مختلطاحيائي405.057.9100كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى28150000

مختلطادبي469.067.0148كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى28160200

مختلطادبي402.057.4100كلية اآلداب/جامعة المثنى28170000

مختلطادبي430.061.4106كلية التربية األساسية/جامعة المثنى28180000

مختلطتطبيقي483.069.0189قسم ادارة الموارد المائية/كلية هندسة الموارد المائية/جامعة القاسم الخضراء31042017

مختلطاحيائي436.062.3172كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء31120000

مختلطاحيائي416.059.4155كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء31130000

مختلطتطبيقي410.058.6109كلية التربية/جامعة الحمدانية37160000

مختلطاحيائي590.084.3250قسم تقنيات التحليالت المرضية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية50500301

مختلطتطبيقي395.056.4156كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية50510100

مختلطاحيائي628.089.7267الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51400000

مختلطتطبيقي555.079.3225قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51410022

مختلطتطبيقي454.064.9171قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51410105

انثىاحيائي625.089.3267قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51500002

مختلطاحيائي629.089.9262قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51500403

مختلطتطبيقي410.058.6161الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 51510200

مختلطاحيائي629.089.9274بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى52400000

مختلطادبي424.060.6110الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى52430000

انثىاحيائي556.079.4231قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى52500302

مختلطاحيائي597.085.3231الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى52500400

مختلطاحيائي452.064.6179بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى52510000

مختلطادبي381.054.4102الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى52530000

مختلطتطبيقي411.058.7116الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى52530000

مختلطتطبيقي467.066.7120البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية53430000

مختلطاحيائي641.091.6282البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية53500000

انثىاحيائي602.086.0260قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية53500002

3 من 3صفحة 


