
قسم الحاسبة االلكترونية 2021/2020قبول الطلبة الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 

(ذوي ضحايا النظام البائد)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد331.0تطبيقيحسن رافع علي شكر1142051021021

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0ادبيسمير نبيل كامل عراك2112021400055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد358.0ادبيبنين احمد وهيب احمد3102022119010

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0احيائيزينب فاضل شايع عاصي4132042078022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0احيائيزهراء خليل نور محمد خان محمد5262042117021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0ادبيشروق عزيز علوان عبد الهادي6182022236022

كلية التربية/الجامعة المستنصرية412.0احيائيعبد الهادي غالب جميل نغماش7242041027162

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية343.0ادبيهدى باقر عبد الحميد لكن8152022051142

كلية الصيدلة/جامعة البصرة579.0احيائيأسراء سعيد كاظم جعفر9162042280002

كلية الصيدلة/جامعة البصرة567.0احيائيازهار قصي عبد الزهرة سهيم10162042466001

كلية العلوم/جامعة البصرة532.0احيائيمالك سعود عزيز هاشم11162042253041

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة458.0احيائيمقتدى سعد جبار احمد12282041009075

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة377.0احيائيعامر محمد ياسر دخيل13232041006074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ادبيعلي يعقوب جاسم محمد14162021029034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0تطبيقيزينب ميثم حريمس لطيف15162052216025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة400.0تطبيقيمرتضى غازي عبد االمام حسن16162051005059

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة331.0احيائيضحى طالب حميد موسى17222042103189

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة414.0ادبيعباس توفيق تركي عفلون18162021077036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة391.0ادبيكريم صبيح جازع كريم19222021044013

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة409.0احيائيمنال يوسف محسن طعمه20162042383224

كلية اآلداب/جامعة البصرة337.0ادبييوسف جارح قاسم محمد21162021352110

كلية اآلداب/جامعة البصرة335.0ادبيزهراء عدنان عباس عبد الرسول22162022250009

كلية اآلداب/جامعة البصرة331.0ادبيبتول توفيق جعفر فالح23162022245008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل358.0احيائيمحمد شاكر حيدر جمعه24172041067059

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0احيائيزهراء مهدي جواد كاظم25252042101096

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0احيائيارجوان حيدر كاظم كاطع26252042062054

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة448.0احيائيتبارك مجيد حمزه علي27252042084167
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة372.0ادبيجعفر باقر هاشم باقر28162021400043

كلية الزراعة/جامعة الكوفة347.0احيائيغدير عبد الحسين حمد عبود29252042170465

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0ادبيزهراء منتظر محمد مزيد30252022086113

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0ادبيساره كاظم محسن حسن31252022075039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0ادبيتبارك علي عبد العادل هادي32252022075009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0احيائيبيداء حسن عبد الحسين حسن33252042070044

كلية الطب/جامعة تكريت583.0احيائيتبارك ماجد حميد مهدي34252042084164

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية439.0تطبيقيعبد الوهاب محمد كامل كاظم35242051001044

كلية العلوم/جامعة القادسية468.0احيائيلينه جليل نعمه خشان36242042220686

كلية الزراعة/جامعة القادسية326.0احيائيحيدر رزاق عباس راضي37242041203096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0ادبيعباس عزيز موجد مراد38242021201033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية332.0تطبيقيدنيا نجاح عبد الواحد حسن39242052401008

كلية التربية/جامعة القادسية432.0احيائينور الهدى مصطفى محسن كردي40242042102287

كلية طب االسنان/جامعة بابل570.0احيائيهدى صدام جاسم حميد41272042081140

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0احيائينور جمال عبد بخيت42232042142312

كلية التربية األساسية/جامعة بابل411.0احيائيتبارك ليث محمد صادق43232042137016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين507.0تطبيقيمرتضى حسن عاشور عبد44142051017095

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى402.0تطبيقيحسين سعد عبد العزيز خضير45142051178007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء417.0احيائينرجس علي جياد حلو46262042096170

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء413.0احيائيعلي عبد الحسين يونس مبارك47252041007237

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء344.0ادبيطه خالد محمد علوان48272021017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء361.0احيائيسبأ احمد عبد الحميد عبد الحسين49212042122032

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء348.0احيائيمحمد حيدر عداي محيسن50232041184015

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0احيائيحيدر حسن مردان دارمان51202041030050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0ادبيمالك زين العابدين نامق كاظم52202022130033

كلية طب االسنان/جامعة واسط662.6احيائيعلي خليل بزوني53162041888001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط485.0احيائيتبارك ناظم غالم حسين54262042103012
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط506.0ادبيحوراء فالح فيصل رحيم55262022087019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط353.0ادبيفاطمه عباس محسن شمخي56262022081030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط329.0ادبيبراء عبد الرضا صكبان ذباح57262022086011

كلية التربية/جامعة ميسان434.0تطبيقيمحمد جاسم محمد نعمه58282051151633

كلية القانون/جامعة المثنى412.0ادبيمحمد محسن ناصر فرحان59292021014127

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء460.0احيائيتمارا هيثم عيدان عبد علي60181942205022

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء429.0تطبيقياحمد حسام جبر سالم61222051036003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت394.0احيائيجعفر حسن عاشور عبد62142041201009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0تطبيقيعلي رائد علي محمد63272051008051

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0احيائيحسين عالء عبد المنعم علي64132041205005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0احيائيزهراء علي جواد علي65242042121128

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0احيائيحيدر اسماعيل لفته ماضي66242041003092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى489.0احيائيفاطمة فاضل ستار زاير كنهور67222042323278

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى499.0احيائيحسين فالح حسن جربوع68232041256036

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى485.0احيائيرسل علي تليبخ حرش69252042096157

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0احيائيزينب علي حسين حسان70132042281081

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى320.0ادبيامير امين خميس عبد هللا71152021017014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0احيائيزهراء عبد العظيم فاضل ميرزه عباس72162042183037

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0احيائيزينب مصطفى صالح حاجم73222042113090
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