وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الرقم االمتحاني
161841888004
141852074031
101842103029
231822125035
181821085050
151822048109
121821009192
261852097025
281851151023
161842145032
161852239030
161852197023
161822381066
251822096040
231842090109
181822181037
231852120012
241841009064
241742119176
131821012047
141822221016
231842091009
181821085033
211842211003
241751015049
271821154014
271822102028
231841210013
161821029022
261822095025
291841007169
181821085030
281821005017
241821013002
221852138046
231852080012
231851255033
141842225142

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2020-2019
ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث (المنحل)
اسم الطالب
حسين سعد الغنامي
غفران نبيل مهدي علوان
مروه احمد عبد هللا علي
مريم عبيد بلبوص مهدي
كرار فائز عبد الزهره عبد الغني
نرجس عادل حيدر خليل
محمد قاسم غالي محيسن
زينب عامر حسن حسين
احمد حسين مهدي هالل
جنات عقيل عبد الخالق حميد
ضحى اياس فوزي حسن
نورة ناجي عبد الصمد هادي
مها مسلم حميد عباس
نور الهدى محمد حسن جودي كاظم
زهراء صائب تمر جاسم
هبه علي عبد الكريم قادر
دعاء محمد عبد احمد
مؤيد ثامر عبد جاسم
مروه قائد حسوني راضي
حسين جهاد موات محمد
زهراء محمد علي حميدي
بنين علي ناصر ديوان
سجاد نزار عبد الزهره عبد الغني
بينات ضرار محمد علي احمد
عبد هللا عماد كاظم عبد الحسين
بشار محسن عباس شلش
تبارك احمد يوسف حمزه
فاضل عباس مجيد عطية
صباح عبود داغر شيشخان
سحر احمد كريم عبد هللا
كسار صالح زاجي كمين
سجاد رافد فاضل عبد المجيد
زين العابدين علي عباس صاحي
احمد ميثم حسين صاحب
شهد محسن خليفة سمير
بنين علي سلمان فرحان
كرار حيدر عبد الستار برهي
صبا يونس حبيب حمود

الفرع
احيائي
تطبيقي
احيائي
ادبي
ادبي
ادبي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
ادبي
ادبي
احيائي
ادبي
تطبيقي
احيائي
احيائي
ادبي
ادبي
احيائي
ادبي
احيائي
تطبيقي
ادبي
ادبي
احيائي
ادبي
ادبي
احيائي
ادبي
ادبي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي
احيائي

المدرسة
وافدين
اعدادية عائشة للبنات
اعدادية الرحمن للبنات
اعدادية عشتار للبنات
اعدادية الروافد للبنين
اعدادية الفيحاء للبنات
اعدادية العراق للبنين
اعدادية الزهراء للبنات
اعدادية الرفعة المسائية للبنين
ثانوية االمتياز االهلية للبنات
اعدادية الجمهورية للبنات
ثانوية الفرات االهلية للبنات
ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات
اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات
اعدادية المدحتية للبنات
اعدادية طوز للبنات
اعدادية بلقيس للبنات
اعدادية سومر للبنين
اعدادية الفردوس للبنات
اعدادية ابي العالء المعري للبنين
ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات
اعدادية ام البنين للبنات
اعدادية الروافد للبنين
ثانوية اور المختلطة
اعدادية الشامية للبنين
اعدادية االفاق المسائية للبنين
اعدادية مالئكة الرحمة للبنات
ثانوية ذو الفقار المختلطة
ثانوية المدينة للبنين
اعدادية فضة للبنات
االعدادية المركزية للبنين
اعدادية الروافد للبنين
ثانوية السالم للبنين
اعدادية فلسطين للبنين
ثانوية المؤمنات للبنات
اعدادية ميسلون للبنات
ثانوية الرواد المسائية للبنين
ثانوية اليمامة المسائية للبنات

صفحة  1من 2

المجموع
683.9
457.0
463.0
478.0
408.0
405.0
466.0
416.0
447.0
599.0
497.0
417.0
390.0
413.0
454.0
421.0
456.0
438.0
467.0
495.0
422.0
515.0
370.0
513.0
410.0
424.0
382.0
432.0
420.0
418.0
408.0
407.0
400.0
376.0
463.0
408.0
394.0
633.0

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول
جامعة بغداد/كلية طب االسنان
جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة بغداد/كلية التربية للبنات
جامعة بغداد/كلية اآلداب
جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية
جامعة بغداد/كلية األعالم
جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة
الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد
جامعة البصرة/كلية العلوم
جامعة البصرة/كلية الزراعة
جامعة البصرة/كلية اآلداب
جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو
جامعة القادسية/كلية العلوم
جامعة القادسية/كلية الطب البيطري
جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة العراقية/كلية اآلداب
جامعة بابل/كلية العلوم للبنات
جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار
جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة كربالء/كلية الزراعة
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية
جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة
جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة واسط/كلية اآلداب
جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة سامراء/كلية التربية
جامعة سامراء/كلية التربية
جامعة سامراء/كلية التربية
جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة
جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية
الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت
39
40
41
42

الرقم االمتحاني
251841009248
281851011109
251851048024
161851363214

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2020-2019
ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث (المنحل)
اسم الطالب
محمد منتظر محمد مزيد
محمد حسن صابر كريم
مهيمن جواد كاظم محمد
وائل ثائر جواد كاظم

الفرع
احيائي
تطبيقي
تطبيقي
تطبيقي

المدرسة
اعدادية الشيخ المفيد للبنين
اعدادية حسان بن ثابت للبنين
ثانوية الكوثر النموذجية االهلية للبنين
ثانوية المدينة المسائية للبنين

صفحة  2من 2

المجموع
630.0
485.0
485.0
418.0

قسم الحاسبة االلكترونية

القبول
الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد
الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس
الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

