
ونية           قسم الحاسبة االلكتر 2021-2020تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

الترشيح تعديلالمركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة623.0للبنات بلد شهداء ثانويةتطبيقيهادي حسن ناجح ساره1181952267007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعةللبنات التربية كلية/تكريت جامعة540.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيصالح عبدالهادي حسن افنان2181942205005

اللغات كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الثقلين اعداديةادبيطابور حسين علي مؤمل3121921048097

للبنات التربية كلية/بغداد جامعةالتربية كلية/سامراء جامعة479.0للبنات الدجيل اعداديةاحيائييعكوب محمد صباح زهراء4181942236068

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيحاتم سهل ساجد حيدر5151921005032

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة398.0للبنين  المرتضى اعداديةادبيدفار شريف حسين سجاد6221921019012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيبغيل خليفة حسن حافظ7161951358033

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة468.0للبنين اإلقتدار اعداديةتطبيقيمحمود هللا عبد جمعه مؤمل8271951019055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعةالبيطري الطب كلية/بغداد جامعة594.0للبنات المعالي اعداديةاحيائيحرج سلمان عبد عمار الهدى منار9161942173033

العلوم كلية/البصرة جامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيكرم راضي حسن مريم10281952077076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةاآلداب كلية/البصرة جامعة433.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيكاظم العباس عبد مشتاق عباس11161921353033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالزراعة كلية/البصرة جامعة433.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيرحمه سلمان أسعد هاجر12161942218121

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعةالعلوم كلية/البصرة جامعة441.0الخارجيونتطبيقيجعفر موسى جعفر باقر13161951400023

األساسية التربية كلية/الموصل جامعةالسياحية العلوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيوفيق خضر الدين عالء زبيده14311942047089

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالعمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة573.0للبنات االهلية القمة ثانويةتطبيقيحسين غني عالء غدير15251952101012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعةالعمارة قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة544.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسعيد حسن الهادي عبد منتظر16281951151733

العلوم كلية/الكوفة جامعةالقانون كلية/ميسان جامعة488.0للبنات سيناء ثانويةاحيائيياسين نعيم علي أيمان17281942064003

القانون كلية/الكوفة جامعةالتربية كلية/القادسية جامعة466.0العباسية في المختلطة المركزية المربد اعداديةادبيجبر الحسن عبد فليح سجاد18251921122078

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعةاألساسية التربية كلية/بابل جامعة437.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبينعيمه جاسم محمد العابدين زين19251921012087

التربية كلية/الكوفة جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة594.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيحسين محمد موسى مالك20251922056093

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةوالرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة438.0للبنين المسائية المقاصد ثانويةاحيائيثلج مكطف حمد بدر21201941261016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةاالنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الروافد اعداديةادبيعباس علي مصطفى زكريا22181921085015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعةالعلوم كلية/القادسية جامعة480.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيخفيف عدنان عتاب مريم23241942121290

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات الرفاه ثانويةتطبيقيهللا عبد الهادي عبد محمد تبارك24271952080004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةاآلداب كلية/بابل جامعة426.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعبود صادق نبيل فاطمه25231942087276

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعةالتربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعزيز العالي عبد حسين يوسف26251941044426

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعةالمعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة491.0للبنات االفاق ثانويةاحيائيمحمد عليوي حسن زينب27231942144051

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة548.0للبنين النجوم ثانويةادبيالزهرة عبد حميد قيس حسين28231921030009

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة435.0المختلطة االقتدار اعداديةادبيمخيف سامي محمد ذوالفقار29231921164016

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعةاالثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0للبنين المسائية الحي اعداديةادبيعبد حبيب رضا مرتضى30261921202028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعةالصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الهارثة اعداديةادبيحسين ليلو كامل عباس31161921022027

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعةالكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية االوسط الفرات جامعة485.0للبنين الصادق اعداديةتطبيقيعويد مطشر ضياء حسين32161951031017

العلوم كلية/واسط جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة472.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيجاسم شمال صباح مصطفى33281951044145

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة522.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيعفن االمير عبد اصالح كوثر34261942087110

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعةاالطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين االندلس اعداديةادبيعبد نجم حسين كاظم35231921042044
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الطب كلية/ميسان جامعةالطب كلية/بغداد جامعة696.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيكاظم الحسن عبد كاظم سجاد36281941032015

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعةالسياسية العلوم كلية/ميسان جامعة379.0للبنات النجاة ثانويةادبيالكريم عبد فاضل علي مروة37281922095060

الزراعة كلية/ميسان جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنات المشرح ثانويةتطبيقيحسن حنون علي ايه38281952072002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعةالعلوم كلية/الكوفة جامعة486.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيحريز مرجان أحمد أياد39281951032006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعةاللغات كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيجاسم الرزاق عبد يونس رضا40291921014080

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعةالعلوم كلية/بغداد جامعة421.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيراهي خليف سعد باقر41151951008007

التربية كلية/الحمدانية جامعةوالمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة572.0(أ) للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيرجب خليل اسماعيل زينب42251942084462

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة614.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيهللا عبد غازي قاسم غدير43271942064113

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعةالمنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة615.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيجوده رزاق حسن فاطمه44271942091113

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعةالمواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين االهلية بغداد ثانويةتطبيقيالزم حشف محسن علي45221951100026
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