
قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي شهداء الحشد الشعبي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد596.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد طالب رحمه حوشي1152041012037

كلية الطب/جامعة بغداد590.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب خضير عباس سلمان2122042112114

كلية الطب/جامعة بغداد588.0اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف عماد عطيه مخلف3272041014275

كلية الطب/جامعة بغداد583.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد ناصر جاسم4222041098136

كلية طب الكندي/جامعة بغداد579.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسن اسعد رحيم كريم5112041004022

كلية طب الكندي/جامعة بغداد577.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب صكبان عودة تايه6152042054128

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيام البنين حسن علي اكبر فالمرز7102052137002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد454.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمريم فاضل عليوي ادريس8122052098051

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيلبابه احمد كريم حسين9212052109012

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينه محمد عبدوش كاظم10152042055071

كلية العلوم/جامعة بغداد498.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيرقيه طالب عباس علي11132042092022

كلية العلوم/جامعة بغداد384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد حسين اجنبيل امهلهل12282051151641

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد381.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيورود هشام محمد محسن13152052040050

كلية القانون/جامعة بغداد517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعال عالء داود محمد علي14122022134117

كلية القانون/جامعة بغداد504.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيعباس قيس جواد علي15102021152009

كلية اللغات/جامعة بغداد490.0ثانوية االخيضر للبناتادبيعاليه عامر ناجي عبد هللا16122022116027

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعداية الهدى للبناتادبيرنا حمزة عباس حسن17142022077013

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0اعدادية بروانة للبنينادبيخير هللا عبد غزال شبيب18192021067012

كلية اللغات/جامعة بغداد386.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحيدر راشد هاشم عبد علي19112021032016

كلية اللغات/جامعة بغداد383.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى مزهر جابر كعيد20142021019185

كلية اللغات/جامعة بغداد379.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزينه محمد طالب كاظم21102022119014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد سالم جمال طالب22112021007078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيفاضل كريم حسين جالب23152021017101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد430.0ايمن- الخارجيات احيائيدنيا أيوب مراد مطو24172042401028

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد393.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعباس حسن سنوح نصيري25222051301026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد578.0ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء هالل فرحان نهير26142022121008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد552.0ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء علي حسن هادي27112022117026

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد455.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه هادي حمزه خضير28262042083116

كلية اآلداب/جامعة بغداد358.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء مصيت خضر شرهان29152022040056

كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى نشات صاحب فرحان30122021044092

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد345.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيزينب عبد الجليل علوان قاسم31142022071041

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحبيب فاضل عبد الرضا سلمان32142051049006

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية472.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء موسى كاظم جاسم33232042116041
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية493.0ثانوية بابل للبناتاحيائيمسره عادل عباس رجب34122042095041

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى محمد يوسف خطار35292041002162

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية364.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمصعب عواد عطشان سطام36292051156247

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيازهار كريم جمعه سعيد37132022111004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية354.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيكرار علي عبد الهادي جبار38132051054017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار ابراهيم نعمت ميرزا39142021005041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية376.0ثانوية االماني للبنيناحيائيعلي عبد الواحد جهاد وهاب40182041102017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية349.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى عزيز سعدون عزيز41142022124039

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب عبد الزهره جبر طايع42152042055067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية الكحالء المختلطةاحيائينبأ شهاب احمد علي43182042325012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية350.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء راضي جالب حسن44132042122016

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين صفاء عبد اللطيف عبد الرضا45162042165082

كلية الطب/جامعة البصرة585.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيرغد وارد مردان هليل46162042290026

كلية الطب/جامعة البصرة576.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي حسين47162042272008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة567.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيأميمة فؤاد محيسن عبد أحمد48162042202004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة زياد راشد عساف49162042337006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد ناصر رميح50162051089031

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر سعدون51162042383102

كلية العلوم/جامعة البصرة454.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن كاظم معيوف52162041346018

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة451.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيامنه فالح حسن بدر53222042216001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة407.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيمحمود فالح حسن بدر54222041216022

كلية القانون/جامعة البصرة468.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمهدي جميل حسين مجلي55162021030085

كلية الزراعة/جامعة البصرة363.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد قاسم عودة رسن56162051016004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد رزاق حمد جاسم57162021112033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة471.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرقية علي ثامر حسين58162022287054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية العباسية للبناتادبينور الهدى سالم بهجت محمد59162022233039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0اعدادية جيكور للبنينادبيجعفر احمد علي سهيل60162021061012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرسل عبد السادة برهان جبر61162022162007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء احمد حسن صكر62162022270005

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة345.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيسجى حمادي طالب حسين63162022207011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد صبيح سهير ابرهبي64162021033053

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة368.0ثانوية دجلة للبناتادبيسارة طالب علي كاظم65162022243027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد حميد جبار حسن66292041008027
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة429.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائينسوم علي عبد الحسين جامل67222042142078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة406.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشفاء جواد عبد العباس محمد68162042450047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة402.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء كريم عبد الحسين نعمة69162052383038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة543.0اعدادية البطحاء للبناتادبياديان حمزه مطر سلمان70222022160001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد ناجي عبد الحسن صويح71162021029042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة450.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء احمد عبد اللطيف خضير72162022458047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة415.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب حسين حاتم حسين73162022221019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة412.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيايات عودة حسين منصور74162022383005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة396.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي سالم حميد لفته75162021310033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة393.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة سمير عباس جبار76162022287121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيكوثر عواد طالب خضير77162022153028

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة382.0ثانوية الشام للبناتادبيزهراء عبد الحسين الزم كاظم78162022254023

كلية اآلداب/جامعة البصرة346.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحمزة عبد الكريم هاشم محمد79162021047026

كلية طب االسنان/جامعة الموصل565.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيرسول صالح مهدي حسن80212041245014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0ثانوية االمل للبناتاحيائيرشا عامر خليل يونس81312042049011

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل340.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعبدهللا هالل ابراهيم مبارك82212021043030

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية445.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عوده عبد جويعد83232041003028

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية418.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحسن احمد طهمان علي84192051011023

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية439.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهرة تركي فارس85132042130046

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية448.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبلقيس حسين كشيش عودة86122052094017

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية391.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينرجس علي قاسم فليح87152052044047

كلية الطب/جامعة الكوفة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسيل حبيب حمود وناس88252042096033

كلية الطب/جامعة الكوفة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه ابراهيم اسماعيل محمد علي89252042062413

كلية الطب/جامعة الكوفة575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن هادي صاحب صالح90252041031138

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة567.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغسق حاكم حسن حسون91252042109058

كلية العلوم/جامعة الكوفة451.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمروة علي حسين خاجي92242052108028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة436.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد لقمان عبد الخضر عبد النبي93252041031668

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة408.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب محمد خضر عباس94252042075042

كلية القانون/جامعة الكوفة434.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء تقي جعفر حسين95252042116035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعباس ستار جابر معله96232021256067

كلية التربية/جامعة الكوفة462.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنقذ حسين جاسم حمادي97252041031800

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيمروه محمد عبد الحسن جبر98252022170086

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة374.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيبنين فاضل عبيس عبد الزهره99252022073010
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيصفيه عبد الحسن بريسم مكطوف100252042116061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة339.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمقتدى فليح عبد الحسن عباس101292021010136

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة415.0اعدادية طوز للبناتاحيائيرؤيا احمد محمد رشيد102182042181016

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة355.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد مزهر ناصر شذر103282041022033

كلية الطب/جامعة تكريت589.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيساره جواد مطر سلوم104182042140015

كلية الطب/جامعة تكريت588.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيحسين علي مريس محمد105182041036024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيكرار جواد كاظم عيسى106252051150151

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيسبأ شهاب احمد علي107182052309002

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت500.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد محمد عبد هللا108182051016031

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت417.0ثانوية زيد السراي المختلطةاحيائيميزر حمد عماش عويد109182041327005

كلية الحقوق/جامعة تكريت411.0اعدادية بيجي للبنينادبيعلي بدوي عبد هللا عداد110182021007028

كلية الحقوق/جامعة تكريت398.0اعدادية بيجي للبنينادبيعامر حميد مسعود مخلف111182021007023

كلية الحقوق/جامعة تكريت370.0ثانوية البروج المختلطةادبيمصطفى سفيان حافظ شهاب112182021321018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت318.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيحسين عباس عبد سبتي113182021301007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0اعدادية بيجي للبنيناحيائياحمد حاضر غايب حجاب114182041007001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت339.0ثانوية االندلس للبناتاحيائينور قحطان عسكر نقي115182042244063

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت364.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةاحيائيليث عبد هللا دحام محمد116202041260009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيمرتضى غافل عباس جميل117182041093029

كلية اآلداب/جامعة تكريت413.0الخارجياتادبيرؤى ثائر علي حمد118182022401060

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.0ثانوية بيجي للبناتادبيمروة خزعل غزال طلب119182022177022

كلية العلوم/جامعة القادسية451.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي اصغر احمد محمد رشيد120182041037020

كلية العلوم/جامعة القادسية451.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسن علوان صعيصع محل121262041004012

كلية العلوم/جامعة القادسية423.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء جابر سلمان صليبي122242052095009

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية534.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيسهام حسين الزم رسن123282042066025

كلية الزراعة/جامعة القادسية336.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعالء الدين علي لفته كاظم124232041019087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية355.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيسيف سليم جابر هادي125242021200020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين عقيل كاظم لفته126242042095027

كلية التربية/جامعة القادسية420.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيحيدر حسن مشكور حمود127252021015010

كلية التربية/جامعة القادسية389.0اعدادية نفر للبنينادبيمنتظر ناصر وداعه جرد128242021025031

كلية التربية/جامعة القادسية373.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيسجاد حسين عبد عون جاسم129242021200016

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيسلسبيل احمد طهمان علي130192042230007

كلية اآلداب/جامعة االنبار363.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيسجى خليل عمير مخلف131192042241027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسن احمد هاشم كاظم132132021024019

10 من 4صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي شهداء الحشد الشعبي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية374.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن جاسم محمد مطلك133142021024050

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية373.0ثانوية المشاهده للبناتادبيسجى فراس علي عبد134122022080018

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية386.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينور رحيم جبار خضير135112042064083

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية418.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيآيه ماجد يونس كاظم136212042100004

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية325.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم رزاق دراو مطلك137132022107127

كلية اآلداب/الجامعة العراقية352.0ثانوية الندى للبناتادبيداليا ابراهيم خضير جصاني138142022302016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية345.0اعدادية الرشد للبناتادبيزينب خليل اسماعيل ناصر139132022109019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية345.0اعدادية زها حديد للبناتادبيايه علي عبد الهادي جبار140132022130005

كلية األعالم/الجامعة العراقية387.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيفهد عماد سكر حمزه141132021009104

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء رائد شاكر عزيز142272042103012

كلية الطب/جامعة بابل582.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه حمزه ناصر طه143232042103081

كلية الطب/جامعة بابل576.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء جابر سوادي محمد144242042102086

كلية الطب/جامعة بابل575.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد جاسب محسن عطيه145272041014202

كلية طب حمورابي/جامعة بابل571.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرسل فالح طالب شباده146232042086062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيايات زوير جحيل عبيد147232052096002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحيدر سالم حيدر عبد الحسين148162051030029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعباس باسم صالح جبار149162051074024

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل389.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحسان عبدالحليم حميد بدر150162051038003

كلية العلوم/جامعة بابل529.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد مؤيد كاظم علوان151232041002244

كلية العلوم/جامعة بابل468.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحر جاسم152232042140034

كلية القانون/جامعة بابل440.0ثانوية الدرعية للبنينادبيعذاب حامد عذاب ناصر153232021170013

كلية القانون/جامعة بابل421.0ثانوية الوركاء للبناتادبيهديه محمد حسين فزع154232022079025

كلية القانون/جامعة بابل411.0اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر اركان عبد الزهره عبد الحسين155232021006016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسين حميد عمران حاجم156232021007012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيحوراء كاظم ثناى شرهان157232022099010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل350.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيبارق هادي عاجل بارود158232021254011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل332.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيموسى جعفر حسن مطر159262021025066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل330.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيساره علي محمد صليبي160232022271088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل355.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحر جاسم161232041012007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل486.0اعدادية ام البنين للبناتادبينبأ حمزه محمد حسن162232022091033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل524.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمه حسون وحيد عبد علي163232042113065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل559.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيفاطمة سالم عبيد جياد164232052078026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل361.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمريم خالد عبد علي عباس165232022205010
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قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين522.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيعذراء رعد فرحان جياد166102042116035

كلية العلوم/جامعة النهرين485.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب كاظم محسن مساعد167112042108053

كلية الطب/جامعة ديالى575.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشمس رياض سعد ابراهيم168212042137101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى417.0اعدادية النبوة للبناتادبيعطاء محمد جاسم هنيدي169212022145039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0اعدادية البراءة للبناتادبينبأ حميد زمان حبيب170212022093036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى404.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعباس صاحب كاظم مهدي171212021010029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى400.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيعباس خلف حسن كريم172212021232007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه عباس مكي محمد173212022109029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى377.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيمريم عزيز عبد خلف174212042292081

كلية الطب/جامعة كربالء591.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدير منصور احمد مزهر175272042081142

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقياسيا عبد الرزاق يونس محمد176172052252003

كلية العلوم/جامعة كربالء470.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم معيجل177142042199016

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء453.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حاكم حسن حسون178252052109015

كلية القانون/جامعة كربالء436.0ثانوية المناسك للبناتادبيالزهراء صالح مالح حسين179272022104013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيليث علي خزعل هاشم180272021016150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء426.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب هادي سلمان حمزه181272042063106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء385.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب كريم شياع عبد182272042095081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء362.0اعدادية السما للبناتاحيائيايه علي خزعل هاشم183272042083010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء421.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياسراء عباس فرج عباس184182042205007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيثائر جليل ابراهيم طاهر185252051052002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء428.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور عبد االمير تكليف راضي186272022052052

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيتوفيق كاظم جواد صالح187162051085005

كلية العلوم/جامعة ذي قار445.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمسلم ماجد عمير اليذ188222051091045

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار332.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي الحق قيس كنان جابر189222041058072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار444.0اعدادية الكندي للبنينادبيمعتمد دنبوس لفته مجحم190222021011070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار347.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء رياض حسن راضي191222022149015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار456.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم هادي شبيب عالوي192222042157104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار436.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيسارة رشيد هاشم محمد193222042432028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار484.0اعدادية الهبة للبناتادبيسكينه حميد رشاك مفتن194222022120014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيمنتظر خالد جاسم لعيوس195222021218010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار379.0اعدادية الفرات للبناتادبيزينب راجي عبد فهد196222022101018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار370.0اعدادية الوركاء للبناتادبيشيماء كاظم خضر جساب197222022157054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك369.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزهراء خالد اكرم اسماعيل198202052148008
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيحسن عبد هللا حسن خلف199202021259048

كلية الطب/جامعة واسط581.0ثانوية البتول للبناتاحيائينبأ حبيب كاظم علي200262042075060

كلية الطب/جامعة واسط576.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين رضا نصيف عبود201262041018025

كلية العلوم/جامعة واسط500.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى محمد كوجي202262042132114

كلية العلوم/جامعة واسط471.0ثانوية شفق للبناتاحيائيناديه يونس إبراهيم علي رضا203202042145042

كلية القانون/جامعة واسط446.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسين علي صعصع طوفان204262021035032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط377.0اعدادية الرحمة للبناتادبيهدى بدر عمران طاهر205262022127053

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط457.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمؤمل ثامر خفيف سوادي206262021046051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0اعدادية الحي للبناتادبيايمان كريم رسن صباح207262022107003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط357.0اعدادية حطين للبنينادبيمحمد علي نايف عطا هللا208232021023035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط354.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد فرج شذر منان209282021010023

كلية الطب/جامعة ميسان585.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسجى سوادي حسن علك210282042055080

كلية الطب/جامعة ميسان583.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم عيسى طعمه عيسى211282042063117

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان491.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر فليح حسن شيال212162051038046

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان536.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحمود فاضل صاحب عبد الحسين213222051311059

كلية العلوم/جامعة ميسان559.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيميالد خليل هاشم فنجان214282042073074

كلية العلوم/جامعة ميسان542.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب صالح جبر مشري215282042055072

كلية التمريض/جامعة ميسان528.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى رحيم جاسم كويش216282042062106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان364.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعقيل عبد الحسين دريول رويض217282021021027

كلية التربية/جامعة ميسان470.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسارة محمد زبين ذجر218282022066018

كلية التربية/جامعة ميسان442.0ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة علي موسى سلمان219282022071032

كلية التربية/جامعة ميسان400.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيزين العابدين ليث حسن عبد هللا220222041216008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان335.0اعدادية التحرير للبنينادبيمسلم هليل حسين عطية221282021004133

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان353.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا فراس ابراهيم عبد االواحد222232041017089

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان339.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول بشير منزل لفته223242042134027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيتقى سلمان سوادي غيالن224282052190022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى472.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيكوثر صالح عبد رشو225292052071048

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى516.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء بهاء مجيد طعمة226162042153021

كلية العلوم/جامعة المثنى460.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء علوان كاظم علي227292042153068

كلية القانون/جامعة المثنى427.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبتول جليل اسماعيل حسان228292022078019

كلية القانون/جامعة المثنى420.0ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه سالم عذير خضر229292022066036

كلية القانون/جامعة المثنى443.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنار كريم مدلول ظاهر230292042153129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى374.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسارة لطيف فجر خضير231292042052166
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى450.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيايات علوان كاظم علي232292052071005

كلية اآلداب/جامعة المثنى336.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيرواء محمد كماز جابر233292022106017

كلية اآلداب/جامعة المثنى333.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمنار فاضل كريم نعمه234292022153033

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى387.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعلياء رحيم حبيب ميدان235292022054078

كلية التربية/جامعة سامراء346.0ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد سعيد حسين ضاري236232021181001

كلية التربية األساسية/جامعة سومر359.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبياحمد عبد الحسن عبد الرزاق يوسف237222021054004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر360.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد فاضل عبدالحسين ثجيل238222021086099

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء437.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيفاطمة خليل إبراهيم حسن239232052148025

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة381.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبياستبرق احمد طهمان علي240192022175001

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر433.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاطمه سعود علي محمد سعيد241172042353054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية369.0اعدادية بحزاني للبنينادبيعالء محمد جاسم حسن242172021060007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية353.0اعدادية االصالة للبنينادبيكرار جامل سلمان حياوي243262021035096

كلية التربية/جامعة الحمدانية393.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيجيالن قاسم قنبر رضا244172042249024

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد الرضا موازي245222041310188

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيبتول صادق عبداالمير عبدالوهاب246212042113010

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم445.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيطيبة جاسم احمد جاسم247142042224094

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت350.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينرجس حسين كشيش عودة248122052094107

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0اعدادية طوز للبناتاحيائيرقيه محمد حسين ولي249182042181019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية513.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيسجى خزعل غزال طلب250182042177026

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعمران كريم شعالن جبر251242041016071

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقياسكندر خضير عيسى حريجه252272051153014

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيهاجر حسن شمخي جعفر253232042177056

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الحليم حميد بدر254162042383036

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيكوثر علوان كاظم علي255292042153120

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيياسمين علي راهي ساجت256242042104181

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى صباح خضر زون257242042095145

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهبه هللا كريم حسن محسن258242042120293

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيذو الفقار خضير عيسى حريجه259272041010067

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبياحمد المصطفى حيدر كاظم سباهي260232021048001

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبشرى عجه جبار محمد261292042160036

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى561.0ثانوية العميد للبناتاحيائيبتول علي هندي دائح262272042149003

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي راضي بدر هديمه263232041006099

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائياحمد سلمان صالح اشنيشل264132041043001
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور الهدى ظافر حسين عباس265182042392062

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوراء عباس حسن عبيس266232042078024

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيياسر عواد عطشان سطام267292041013050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيبتول صالح محسن عليوي268222042189008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيمؤمل حسين عزيز جاسم269222041216019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمهدي محسن شذر طريد270282041022045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية االندلس للبناتاحيائياسراء محمد موسى محمد271292042053008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيمها اكرم حسين سعد272102042104015

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى523.0ثانوية الصباح للبنيناحيائياحمد عدنان كاظم كشمر273262041162004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى485.0ثانوية النور للبناتاحيائيضحى عامر اسماعيل احمد274182042238027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى526.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيروض رياض سعد ابراهيم275212042137071

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد ميري كريم مدب276232041017152

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى خالد خيون فيصل277222042196027

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى519.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيحسين فوين جابر رواد278292041016016

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى529.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمريم فائز جاسم حمودي279182042146026

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء حسن عريج كوشي280142042145084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى315.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعباس خضير عباس رسن281142051009041

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى311.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيجاسم رعد جاسم كاظم282212041063013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية العراق للبنينادبيصادق ستار رباط راضي283122021009134

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى316.0الخارجياتادبيزمن سامي حسين موسى284102022401047

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيساره حاتم اسود محمد285282042054018

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينورا مجيد خليوي دخيل286222042207091

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائياالء جاسم منصور نور287162042450005

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم حسين288162052290012

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب مهند محي بصير289162042383135

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية537.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيهنده خالد جميل علوان290162052227048

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية466.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيانوار حميد قاسم حطاب291162052171009

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمالك احمد حسن صكر292162042213042

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية543.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي حسين كرم حسن293282041032017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان عبد الرزاق عبد الساده294162042450061

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبيد ذعذاع بخيت295162042259049

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية530.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيايه مزهر احمد بدر296132042283026

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية490.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم محسن عطشان فياض297222042135209

10 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي شهداء الحشد الشعبي 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية529.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء راجي عويد عبد298222042153165

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية345.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس عامر موسى علي299162051363153

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية338.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم عودة مهدي300162051412020

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد399.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيمها ياسر عمار عبد301181922159026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت406.0ثانوية الحاتمية للبناتادبينور صبحي ذياب احمد302181922159027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت385.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبياحمد علي غني ناصر303211921233002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت394.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيانعام شنيار سعدون علي304181942093002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار423.0اعدادية العال للبناتاحيائياسراء مطلوب محمد خلف305191942156003

كلية العلوم/جامعة بابل450.0اعدادية سومر للبنينتطبيقيجعفر فليح محمد جاسم306241951009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيقاسم فاضل لعيبي شاهر307281921016045

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار400.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة ابراهيم جوني غدير308161922243038

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيجعفر داخل عبد العالي دخيل309221951091014

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى360.0اعدادية البلديات للبنينادبيعون قاسم حمزه طعمه310141921037213

10 من 10صفحة 


