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تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
الشعب
ذوي شهداء الحشد
ي
اسم الطالب

حيدر عدنان عجيل حسن
امنه حسن اشميل علكة
زينب محمد جميل ناجي
نجالء عباس سالم حيدر
ايوب ابراهيم عبد احمد
محمد مصطفى خضر مصطفى
رباب زهير صبار دحام
مصطفى عدنان عبد األمير لفته
هاجر برزان عبد الرحيم مزبان
شاه زنان سعيد رياح عطيه
ايالف حازم محمد حسين
محمد صبحي مجيد جابر
ندى عامر عبد عون عاشور
محمد كاظم يحيى عباس
وسام جبار عبد فليغص
مصطفى شريف عبد الغفور محمد
فاطمة الزهراء سعد عبد جلوب
انعام علي كامل عليوي

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

المدرسة
اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين
اعدادية السيف العربي للبنات
اعدادية حيفا للبنات
اعدادية القرنة للبنات
ثانوية سد حديثة للبنين
اعدادية الفرقان للبنين
اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات
ثانوية الفاضلية للبنين
اعدادية الروافد للبنات
اعدادية الثورة للبنات
اعدادية الفضيلة للبنات
ثانوية طالب الزيدي للبنين
ثانوية السجى للبنات
اعدادية الوقار للبنين
ثانوية الغدير للبنين
اعدادية العباسي للبنين
ثانوية ام البنين للبنات
ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنات

المجموع
469.0
534.0
566.0
573.0
432.0
429.0
552.0
372.0
418.0
524.0
528.0
511.0
452.0
399.0
381.0
428.0
455.0
401.0

القبول المركزي
جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار
جامعة الموصل/كلية العلوم
جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
جامعة االنبار/كلية التربية/القائم
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق
جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية
جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية
جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة
قبول مباشر
جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  1من 1

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

تعديل الترشيح
الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
الجامعة المستنصرية/كلية القانون
جامعة البصرة/كلية العلوم
جامعة البصرة/كلية العلوم
جامعة الموصل/كلية العلوم
جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة القادسية/كلية التربية
جامعة القادسية/كلية اآلداب
جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني
جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية
جامعة ذي قار/كلية اآلداب
جامعة كركوك/كلية العلوم
جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

