
قسم الحاسبة االلكترونية (الوجبة الثانية) القناة العامة 2021-2020تعديل ترشيح السنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادالجامعة التكنولوجية/ قبول مباشر576.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسين ميثم لفته محمد حسين1271951005011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى566.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيامير جاسم حسن كاظم2241951207010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغدادقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد670.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقياحمد مهند كاظم حسن3141951002003

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينرجس جاسم رحيم الزم4141942074145

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى618.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه فاضل عاصي محمود5211942138021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد592.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين حسين علي قنديل6111942073021

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادالجامعة التكنولوجية/ قبول مباشر563.0الخارجياتاحيائيكوثر احمد كاظم جهاد7111942401041

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة البصرة571.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء طارق جوده علوان8141942129023

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد553.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر فاضل جبر تيله9151941071101

كلية الطب البيطري/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة بغداد549.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد سقراط عبد االمير ناجي10181941346001

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد527.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيميساء ضاري كامل عباس11141942087019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار468.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى جهاد رجا مشوح12191941020058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد433.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيابو الحسن عزيز حسن ماضي13231951251004

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد460.0اعدادية الرباب للبناتادبيصابرين علي عبد االمير عبد الحسين14121922125092

كلية اللغات/جامعة بغدادالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0اعدادية االمال للبناتادبيليلى حمود عبد هللا حمود15111922070083

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية االمال للبناتادبيغفران حمود عبد هللا حمود16111922070075

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايهاب موفق حمزه حسون17231942079010

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد490.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيفاطمه محمد صبار علوان18241952121037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد537.0ثانوية النضال للبناتاحيائيريحان شامل حميد نايف19101942102037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيابا الحسن غيدان جاسم هاشم20121851030001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية حمورابي للبنينتطبيقيوليد حسن هادي خدام21271951025025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد564.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيسجى محمد حسين علي22141942136038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد556.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيحيدر قحطان ماشاء هللا احمد23101941001003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية هوازن المختلطةادبيعباس منير ذفال مهيديل24121921176019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية/الجامعة المستنصرية570.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عزيز عالوي عبود25151942044103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء565.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسن حسين حسن جواد26271941045016

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى554.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيايه جاسم حسين جبر27131942126005

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية497.0اعدادية المناذرة للبناتادبيليلى عباس حسين عليوي28231922078026

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد489.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء تحسين علي طعان29151922051039

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد440.0ثانوية السجود للبناتادبيهدى فيصل قاسم خنجر30141922065046

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد491.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد ياسين قاسم بدير31151921009089

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد476.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب ستار جبار سعد32151922051065

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية454.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء قيس دايخ عيدان33141922139027

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد445.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيحنين محسن عوده فايز34111922217013

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيمياده عامر فاضل حمزة35111922128026

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيتقى باسم محمد علي ولي36141922142009

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية اسماء للبناتادبياستبرق عادل حسين ابراهيم37231922093004
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية المعراج للبنينادبيحسين محمود عفلوك كاظم38111921024019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اآلداب/جامعة بغداد444.0الخارجياتادبيريام كامل عبد هادي39101922401023

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية عشتار للبناتادبيمروه نجم عبيد احمد40111922086041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادقسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب ثجيل خضير جوده41141922146022

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين رحيم نوعي حسين42121921005018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء524.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيحسين محمد رزاق سلوم43261951155011

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسيف حميد محمد جاسم44161951355249

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط542.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحسن جعفر عبد الحسن جبر45241941204015

كلية القانون/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة بغداد511.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيطيبه نزار كريم حمد46111952217030

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيلقاء علي صالح جدوع47111922076126

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى496.0ثانوية الفوز للبناتادبيحنان مبدر جعفر عيسى48131922099011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد549.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ناجي صريم ذبيح49141922075100

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد503.0اعدادية شرف الدين للبنينادبياحمد خالد سالم صكر50261921044002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد487.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيكوثر ثائر فوزي كريم51141942134130

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد482.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيروان وليد يوسف عناد52131942111034

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيرسل حارث سامي غانم53151942041032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمنتظر جواد كاظم عبد الزهره54151921001159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب بشير خلف خنجر55121922125068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد468.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد باقر عدنان جبر جاسم56131921011080

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد462.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين جواد سوراف فتاح57151921006019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه خباب خضير احمد58211922107032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد459.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد المهيمن علي مجيد احمد59131921004057

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل540.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحاتم حسين حاتم حسين60151941071039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/الجامعة العراقية504.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم فائق تركي كاظم61261942083088

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية495.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد احمد خلف متجي62111941016096

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائياحمد محمد محسن مشجل63151941007017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة القادسية477.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين سالم حبيب ظاهر64121941001018

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت436.0ثانوية القوارير للبناتادبيختام عيسى كاظم جواد65211822150009

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى431.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبينمير سعيد عباس ابراهيم66131921252145

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيمرتضى عادل عبد اللطيف دوخي67221921025008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة463.0الخارجياتاحيائيتقى عمار ياسر شريف68251942401014

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرةقسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية/هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية622.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياديان علي اجباري كواد69161942455001

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية492.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيمروه ياسين طه يوسف70161952219033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء فالح محمود لفته71161942383056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيياسر شاكر حسن عبد هللا72161951049163

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة472.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب جبار محمد جواد كاظم73161952236010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل509.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي ثامر راهي عصيوي74251921150048

10 من 2صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (الوجبة الثانية) القناة العامة 2021-2020تعديل ترشيح السنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة488.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيكرار عائد فرحان دلي75291941105022

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة482.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس حيدر عبد الواحد شنين76251941050033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت516.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل حسن77231941251097

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةكلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار490.0اعدادية المسار المختلطةاحيائياكرم قاسم كشاش نعيمه78221941255003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار593.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيهاشم طعيمه جابر دودح79161951067067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية المعالي للبناتادبيمريم وصفي خير هللا حسن80161922173044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة433.0ثانوية صنعاء للبناتادبيايمان عبد الساده زيدان خلف81161922221005

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةالقرنة/كلية التربية/جامعة البصرة466.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء طالب حيدر ناصر82161942225015

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0ثانوية الصمود للبنينادبيماهر ناصر عباس فارس83161921435022

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيامنه مهدي صالح حربي84111922111010

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمهند جاسم محمد جمعه85161921048025

كلية اآلداب/جامعة البصرةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة488.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد منذور عيدان زغير86161941049042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصلقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء553.0ثانوية اشويرات للبنينتطبيقييوسف سعد حميدي صالح87171951037017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة كركوك580.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعزه علي يونس اوحيد88311942081063

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل532.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيحاتم حسين خليف ثعيلب89171921113004

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصلالموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية432.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقييوسف احمد حسن علي90171951059023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل447.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي محمد نوري الفيصل91171951024059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل483.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى غازي فيصل سليمان92171951223043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيضامد خضير جحيل هداد93291951100101

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل457.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد محمود مال هللا عبدهللا94171941025114

كلية التربية األساسية/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل515.0أعدادية االمين للبنينادبيعلي عمار بدر فتحي95171921019073

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةالجامعة التكنولوجية/ قبول مباشر552.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد حسين علي صخي96151951005105

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجيةكلية التمريض/جامعة بغداد658.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمريم رائد زكي احمد97121942096041

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجيةقسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد600.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمؤمل احمد مزيد صبر98141951016084

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعداديه يافا للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم عواد عطيوي99241942117025

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة الكوفة569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء اثير جابر جاسم100251942062312

كلية العلوم/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياالء وسام جليل عبد الحمزه101251942101026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية العلوم/جامعة القادسية529.0اعدادية واسط للبناتاحيائيساره عمار شاكر عبد االمير102251942066035

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفةكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة474.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي لطيف هادي عبد علي103251951001120

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة451.0اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي جالل علي حسين104251921203014

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمقتدى احمد عبد الحسين مجدي105271921048071

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى محسن خضير صبر106141921061111

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية القدس للبنينادبيامير صالح محمد سلمان107231921055005

كلية اللغات/جامعة الكوفةكلية القانون/جامعة الكوفة489.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد الكاظم عبد108251951001148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط459.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن محسن رحيم ابو شنين109251921154015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيطالب هليل مدلول سربوت110251941001143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االثار/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا موسى عبد بندر111251951001090
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية االثار/جامعة الكوفة450.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس موسى عبد بندر112251951001087

كلية التربية/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة575.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحيدر مهند حسن جبر113251941003012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة558.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرغد مالك عبد هللا كاظم114251922078040

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة بابل446.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى احمد عبادي نزام115231922119041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 615.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء محسن يعقوب يوسف116251942170025

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية ميسان للبنينادبيزيد جعفر عبيد كريم117251921011028

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية الفقه/جامعة الكوفة423.0اعدادية الصباح للبناتادبيوالء محمد جاسم مشكور118251922064084

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية470.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي ناظم جهادي دخيل119241921023018

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة487.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمصطفى جنابي حسين نجيب120251941157070

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفةكلية اآلداب/جامعة الكوفة438.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبتول كاظم مخيف فتالوي121251922079017

كلية الفقه/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيدعاء علي حسين عبد122231922136013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريتكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية620.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائييوسف علي عفراوي فهد123221941036311

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتقسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت629.0اعدادية بروانة للبناتتطبيقيهند جمعه احمد عبد الرزاق124191952151021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت436.0ثانوية المقاصد المسائية للبنينادبياحمد عيسى ابراهيم عيسى125201921261013

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة تكريت464.0اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد فالح هاشم عبار126231941010009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل520.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيناطق احمد محمود خلف127201941003111

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك517.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب جمال محمد حسن128201942117030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت505.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيميعاد عيد صالح عكل129181922259008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية اللغات/جامعة بغداد470.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيزين العابدين علي احمد جاسم130181921315005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية الزراعة/جامعة تكريت436.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيشهد ماهر حميد عبد131181942222020

كلية التربية للبنات/جامعة تكريتكلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0ثانوية الشرقاط للبناتتطبيقيايه جاسم خلف مطر132181952163002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية الطب البيطري/جامعة تكريت580.0ثانوية االيمان للبناتاحيائينهاوند ادريس حمد محمد133181942394026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت512.0ثانوية الخضرانية للبناتاحيائيشهالء محمد مخلف حسن134181942218018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة622.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين علي صباح دوني135291942058013

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة القادسية571.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا عاجل رسن136241941028022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةبابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 531.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمسلم كاظم غالي حسين137241941036146

كلية الزراعة/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة الكوفة454.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائياديان علي عبد الحسين حبيب138251942104004

كلية الزراعة/جامعة القادسيةقسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 434.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعالء حسين جاسم محمد139241951152017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية470.0اعداديه الوهج للبنينادبيحسن فالح رحمان حسن140241921051013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسيةكلية الزراعة/جامعة القادسية465.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائينور فضل جدعان كزار141241942164023

كلية التربية/جامعة القادسيةكلية التربية األساسية/جامعة بابل479.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيقاسم فاضل عباس كاظم142231921050022

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك582.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر حيدر ميسون تايه143231941031138

كلية العلوم/جامعة االنبارقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار599.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمالك باسم محمد مصلح144191941003083

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية528.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن عبد االمير ناجي خليل145241941019014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية النهضة للبناتادبيهبة اسماعيل خليفه علي146191922191037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيضالل كامل جبار خلف147211942294071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبارالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية493.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعباس مراد راشد عبود148261941049021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة508.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيوفاء عبد الجبار فزع فرحان149191952229017

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500.0ثانوية االجيال المختلطةادبيمنتهى صباح عيسى رشيد150191922311019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار513.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيدعاء هادي جياد كطيفان151191942188035

كلية التربية للبنات/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار492.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهند احمد عبد إسماعيل152191942370250

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنباركلية اآلداب/جامعة تكريت423.0ثانوية الشرقاط المسائيةادبيسيف الدين عزيز عبد هللا محمد153181921339038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد471.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن حيدر حسن سوداني154141921049013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد459.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمد حكيم نوري عفن155101921055036

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد572.0ثانوية الربيع للبناتادبيسوسن ثائر محمود احمد156121922081018

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيرقيه كريم العبد فرحان157101922111018

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبينزار عبد الستار احمد حمد158141921174100

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد477.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء مهند علي حسين159111922075028

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين محمد عبد النبي موسى160141921037088

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر501.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزينه سلمان بهي مري161141942109029

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد437.0ثانوية الميسرة للبناتادبيشيماء أحمد حسين عيفان162111922139015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةكلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى422.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسجى حيدر غالب عبود163111922099027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد ابراهيم عبد السادة عواد164131921008061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية459.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيفرح محمد احمد حمادي165121942080043

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى519.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعلياء محمد محسن عمر166211942140156

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم495.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم احمد ناصر حسين167111942082060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلقسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة469.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسجى محمد صبر سعدون168231942187013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابلقسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل559.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد علي محمد ابراهيم169231841002085

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل555.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد كوكب حسين علي170231921040029

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية األساسية/جامعة بابل474.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيحميدة فرج سلمان فرج171231952148004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرينكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد527.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد ظاهر جميل ظاهر172271951151010

كلية العلوم/جامعة النهرينابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد504.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد عبد المجيد عبد الجبار عبد الهادي173121951025064

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرينابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد515.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيكرار خلف عبد شاطي174141951201247

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرينقبول مباشر504.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى فالح حسن نعمة175231951251290

كلية العلوم/جامعة ديالىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين557.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيابتسام سلمان خلف علي176211942136004

كلية الطب البيطري/جامعة ديالىقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى528.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزهراء راغب حافظ ابراهيم177211942119016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيياسين طه كاظم عوض178211941248041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى504.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه موسى اكرم جاسم179211922125034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد464.0اعدادية التحرير للبناتادبينبأ عامر أرحيم حسين180211922136044

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى463.0اعدادية الخيزران للبناتادبيهديل مجيد حميد سرحان181211922147056

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى458.0ثانوية العذراء للبناتادبيورود حازم عبد الغني ابراهيم182211922154039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىالمقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى458.0ثانوية اليرموك للبناتادبيطيبه مهدي ابراهيم محمود183211922125026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية الزراعة/جامعة القادسية446.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسنين صالح يوسف علك184241951019010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية العدالة للبنينادبيحميد عبد الباقي حميد رشيد185211921044008
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة هاني يونس جار هللا186211922090041

كلية العلوم/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك محمد خضير عباس187271942060078

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية658.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي ظافر عذاب فليح188221941098113

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل627.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينور عادل كريم محمد189271942086032

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءقسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط التقنية 618.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعباس حيدر يتيم بديوي190241941002079

كلية القانون/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسول علي عبد هللا بليش191271921048026

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء434.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبنين جبار علي عطار192231952117009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء580.0الخارجيونادبيحسين عبد هللا  عبد علوان193271921400013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء498.0اعدادية الثبات للبنينادبيسيف عبد الحسين برير موسى194271921024037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية األعالم/جامعة بغداد496.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسين عبد االمير عبود195271921031115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية485.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبياحمد نبيل معلو طوكان196141921174007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية العلوم االسالمية/جامعة بابل480.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب علي رسن عبد هللا197271942052081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءقسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة460.0اعدادية العزة للبنيناحيائيزيد كاظم فاضل جبير198251941016018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية الزراعة/جامعة كربالء477.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيغدير محمد جفات كويم199271952094023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل603.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيمروان علي سهيل نجم200231941015019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءقسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد577.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب نعمه الطيف هادي201271942062071

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالءكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة461.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيرضا سعد خضير عباس202231941002094

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قاركلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم530.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعباس علي حسين علي203161951309023

كلية العلوم/جامعة ذي قارقسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه زهير ضايف عواد204221942103146

كلية القانون/جامعة ذي قاركلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين هاشم دبيان شلب205221951004020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية/جامعة سامراء486.0اعدادية الموفقية للبنينادبيسلطان صباح يابر سلطان206261921056042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية اللغات/جامعة بغداد455.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيهجار ناظم مطشر عايد207221922323056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قاركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط557.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق عبد الواحد ابراهيم208221941307121

قسم رياض االطفال/الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة ميسان461.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء شناوه خلف حسين209221942321069

كلية األعالم/جامعة ذي قاركلية اآلداب/جامعة القادسية424.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيوليد ناصر حسين جبير210291921014216

كلية العلوم/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة ذي قار511.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيابراهيم كامران رحيم محمد211201851048004

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوككلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل474.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيقاسم سيدو قاسم حسين212331941070060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة كركوك599.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتاحيائيشهد عدنان جاسم حمد213321942029044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك568.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم عمار عايد عبد القادر214311942047169

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك561.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيريزان عواد حسين علي215201942346031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك552.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسماء احمد محمد حسن216201942118027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك518.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقياسماء صالح اذياب عبوش217201952112001

كلية اآلداب/جامعة كركوككلية اآلداب/جامعة كركوك424.0تركماني- ثانوية بارش للبنات ادبيايالف محمد هجران هادي218201922395008

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطكلية التربية األساسية/جامعة ميسان530.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحيدر فاضل نعمة فلحي219281951044046

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسطابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيليث حسين منصور صالح220261951011046

كلية العلوم/جامعة واسطكلية العلوم/الجامعة المستنصرية585.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحمود عبيد غافل سوادي221261941048017

كلية القانون/جامعة واسطكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط540.0اعدادية الرحمة للبناتادبياروى امجد حمزة محمد222261922127002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسطالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا عامر صكر عنيد223261941011081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعداديه الوهج للبنينادبيليث حسين محمد جابر224241921051051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسطقسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمعتز تركي فرهود فرحان225221941274032

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطقسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد434.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين تاغي عسل علوان226261921015010

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسطكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية القدس للبناتاحيائيناديه علي مهدي مذخور227261942104147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسجاد حمد جاسم مريوش228281941003005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسانكلية اآلداب/جامعة القادسية439.0ثانوية السلمان المختلطةادبيعايد رحيم ساجت عسكر229291921101009

كلية القانون/جامعة المثنىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى488.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيغدير مسلم هادي ناصر230291922050088

كلية الزراعة/جامعة المثنىكلية الزراعة/جامعة المثنى435.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد رياض جوده كاظم231291951007004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة466.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسين حيدر كامل عبدهللا232291951003046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنىكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر ستار خضير وناس233291951007029

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار431.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيجاسم رويش خريجان راشد234291921014030

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اللغات/جامعة الكوفة430.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي ستار مطير زغيرون235291921014136

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة الكوفة425.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء كامل عواصة عباس236291922054059

كلية اآلداب/جامعة المثنىكلية اآلداب/جامعة القادسية424.0ثانوية المنار المسائيةادبيحسين صبيح حسين عبد237291921150025

كلية التربية األساسية/جامعة المثنىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى469.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيعبد الحسن كريم محمد حمزه238221951061020

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراءقسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء603.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيرسول علي طارق خضير239181941030013

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة570.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه مطشر شالكه مكوار240241922115053

كلية التربية/جامعة سامراءكلية اآلداب/جامعة الكوفة436.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي سعد كاظم حسين241241821015036

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية األساسية/جامعة بابل503.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيامير شهيد علي حمزة242231941173017

كلية التربية/جامعة سامراءكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد469.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين علي شعب ظاهر243261941027041

كلية العلوم/جامعة سومركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء573.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عاجل جبار ثجيل244221951067058

كلية العلوم/جامعة سومرابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد482.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيسيف حيدر عبد الصاحب توفيق245221951081031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومركلية اآلداب/جامعة ذي قار492.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيشروق رحمن خلف حمود246221942168028

كلية التربية األساسية/جامعة سومركلية اللغات/جامعة بغداد456.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمة الزهراء خالد زغير خضير247221922171022

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراءكلية التربية للبنات/جامعة القادسية521.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد المصطفى جاسم حنتوش248241942119068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائييوسف علوان هادي سليمان249191941010073

كلية التمريض/جامعة تلعفركلية العلوم/جامعة تكريت629.0ثانوية الحورية المسائيةاحيائيمقادير ميسر جمال محمد250181942340018

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفركلية العلوم للبنات/جامعة بغداد472.0ثانوية الشهداء للبناتتطبيقيزهراء صالح حمزة مصطفى251171952331005

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغازقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد618.0ثانوية الوعي المختلطةتطبيقيرحيم ثامر داود صويل252221951341004

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعباس فائز حسن مهدي253271941036054

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومكلية الحقوق/جامعة النهرين575.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم صادق254101942137027

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية504.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم علي صيهود نايف255261942126058

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0دراسة عربية- اعدادية الشورجة للبنيناحيائيبراء فيض هللا عبد هللا مصطفى256201941045007

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكلية الزراعة/جامعة كركوك442.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيمروه نوري درويش احمد حسين257201942330040

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةكركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد دلشاد حسن امين258201941303141

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشماليةقسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيايمان شجاع جميل حسن259181942394005
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تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية العدالة للبنبنادبيعبد الرحمن ادريس يونس سرهيد260171921201003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية غمدان المختلطةادبيسعد احمد حميد محمد261201921235017

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية التربية للبنات/جامعة تكريت434.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان لقمان مجيد صالح262201952351004

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيهدى عباس عبد الحسن سلمان263251952062034

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 671.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيزينب ماجد هبل سلوم264291942050109

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة481.0ثانوية السيدة رمله للبناتاحيائيريام حسن عبيس داخل265231942152005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء448.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين حسن محمد شهاب266231951003014

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء حسن كاظم سلمان267231952117018

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيفاطمه ماجد جاسم محمد268251942084706

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيرجاء عادل كريم محمد269271942086010

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية االثار/جامعة الكوفة454.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيهيفاء عادل كريم محمد270271942086036

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم سامي عوالي271161951358047

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 444.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيحنين موحان كريم حسان272241942094030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 414.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيساره حميد محسن راضي273231922145028

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 413.0ثانوية مأرب للبنينادبيمحمد حيدر حسن حسون274231921049033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة كربالء433.0اعدادية دجلة للبناتاحيائينور علي طالب حسن275231942107098

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمنار ميثم حاتم عبد276231942271380

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 398.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد جابر277291852051066

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النصر للبناتادبيآيات حسين هادي غالي278121922112002

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 392.0اعدادية الوحدة للبناتادبيزينب رياض صبري بوهان279221922150013

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 417.0اعدادية ميسان للبنينادبيعبد الحسن محمد حسين علي280251921011036

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 416.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنار علي عبد اليمه جبر281251922086189

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 378.0اعداديه يافا للبناتاحيائيابتهاج طارق مهدي ثعبان282241942117007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم هويدي283241951015019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيحسن ماجد كاظم خشان284161921048007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيسجاد علوان ضعيف حمزه285231921168010

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 431.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد بيدر زهيان ضاحي286241941005056

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 419.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعلي عاجل كهيوي حسين287291921102030

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط التقنية 399.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد كاظم نور عباده288291921016070

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية الزراعة/جامعة واسط440.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم حسن بشير جبير289291941007333

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية الكوفة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 392.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي رسول جاسم حمزه290231941257120

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية األعالم/الجامعة العراقية466.0اعدادية البلديات للبنينادبييوسف احمد سلمان كاظم291141921037342

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية األعالم/الجامعة العراقية455.0اعدادية البلديات للبنينادبييوسف عامر عمر مراد292141921037345

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيساره محمد سالم كاظم293121952122026

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيانوار محمد عبد الحسين هاشم294251942062089

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد سالم عبود محسن295231941011005

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0ثانوية سومر للبناتاحيائيعال هيثم نعمه محسن296141942072117
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تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل625.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي ياسين جار هللا خلف297141941022077

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط التقنية 642.0اعدادية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد علي298181942275042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيعلي انور صبيح محمد299131941011035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية االمامة للبنيناحيائيايمن علي حسين جواد300211841083001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي كريم علي مهوس301261951011042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيفرات محمود غضبان حمادي302131951030041

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيعثمان فاضل عباس حسن303191941062021

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعباس محسن علي حمد304261951019023

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى433.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيحسن مرتضى حسن حمادي305161951026017

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية 390.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد وهاب حسين حمزه306241951017002

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىالكوفة/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط التقنية 389.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم علي307291951007152

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0الخارجياتتطبيقيرشا سعد محمد صغير308141952401013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد446.0اعدادية النجاح للبنينادبيحاتم احمد حاتم جميل309141921027019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيامل حسين عويد غياض310151922048010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار كريم رحيم صادج311121921034120

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطىالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيفاطمه محمد ياس خضير312141922135038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى384.0ثانوية النبوغ للبناتادبيبراء ياسين عطيه عويد313101922098005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الصديق للبنينادبيمحمد سبهان خالد نجم314171921028076

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىاالنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى365.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيإبراهيم صدقي إسماعيل حمادي315171921058001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد432.0ثانوية العذراء للبناتادبيمنار عبد هللا حسن عبد316211922154032

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب علي زيدان خلف317211922145040

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد427.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيحوراء عبد الحكيم حمد علي318211922137009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور فيصل غازي عبد الحسن319211922107050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيحوراء علي جهاد مرتضى320201922148011

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي رضا عواد علي321261921033037

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد الستار احمد322161951084076

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبيةالعمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيوالء علي عبد الحسين محمد323281952072014

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة440.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمنتصر جواد كاظم عويد324161921357117

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةالبصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية665.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيابتهال صادق بركة حيدر325221942104004

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية/جامعة الكوفة600.0اعدادية واسط للبناتاحيائينور محسن هالل مهدي326251942066057

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة450.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مزعل صبر محيي327161951358137

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ليلو سيد عبيد328281951151474

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبيةالناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية433.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين حسنين خضير سلمان329161951036023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة478.0اعدادية الهارثة للبناتادبيتبارك صادق خير هللا ياسين330161922176019

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة/جامعة البصرة430.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسارة عدي يعقوب صادق331161942280059

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية األعالم/جامعة ذي قار443.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحاتم مكلف عيال جهل332161951030022

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى429.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقياسماء موزان زوير شريب333281952071002

10 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية (الوجبة الثانية) القناة العامة 2021-2020تعديل ترشيح السنة الدراسية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

تعديل الترشيحالقبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهدى مجيد كاظم عواد334221942321167

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةالسماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط التقنية 419.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحيدر توفيق محمد عيسى335221951035032

10 من 10صفحة 


