
قسم الحاسبة االلكترونية           2020/2019لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص 

(الوافدين)

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/الجامعة العراقية689.0احيائيمريام قاسم كريم1132042888005

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية686.0احيائيمحمد صبار خليفة2132041888009

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية686.0احيائيقبس احمد عالء القيسي3182042888004

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية596.0تطبيقيريهام سالم جخيور4162052888001

كلية طب حمورابي/جامعة بابل689.0احيائيعبد هللا محمد علي بنواوي5142041888010

كلية الطب/جامعة النهرين691.0احيائيسعيد اسعد سعيد6252041888001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين675.0احيائيدانية محمد حميد7102042888007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء671.0احيائيامير باسل عدنان8272041888003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك686.0احيائينهى صالح الدين فاتح9202042888003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك588.0تطبيقيعمار عقيل وهبي10202051888002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك595.0تطبيقيابراهيم عقيل وهبي11202051888001

كلية الطب/جامعة المثنى694.0احيائيمجتبى شهيد داخل12292041888001

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائياماني قحطان محمد علي13172042888007

كلية الطب/جامعة نينوى687.0احيائيسلسبيل وسام مجيد14182042888005

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيمحمد عمر محمد يوسف15102041888002

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيسيف فياض حسين16182041888001

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيحسن خضير احمد المحمد17172041888009

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيبلسم شامل محمد18172042888001

كلية الطب/جامعة نينوى686.0احيائيهبه فياض حسين19182042888001

كلية الصيدلة/جامعة نينوى686.0احيائيزيد خضير احمد المحمد20172041888006

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز644.0تطبيقياحمد خلف واوي21282051888001

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية678.0احيائيفاتن قيس جذع براك22162042888001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد616.0تطبيقيفاطمة اياد لطيف23132052888003

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد642.0احيائيمقداد يونس حميد24142041888009

كلية العلوم/جامعة بغداد640.0احيائيزينب علي عيدان عبد الجبار25142042888005

كلية العلوم/جامعة بغداد615.0احيائينورا زياد رياض الدباس26102042888002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد619.0احيائيمصطفى احمد سلمان27142041888005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية690.0احيائياحمد سالم عبد العزيز العالو28112041888003

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية685.0احيائيامنيه الحارث المثنر29112042888005
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية685.0احيائينور كمال محمد نوري30132042888002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية687.0احيائيمصطفى عادل هاشم31132041888002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية607.0احيائيسجى جعفر عبد الجبار32142042888006

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة686.0احيائيعبد هللا خالد خضير الشيخ33232041888004

كلية طب االسنان/جامعة الموصل683.0احيائيسعود رائد احمد34172041888001

كلية طب االسنان/جامعة الموصل686.0احيائيانمار اياد طارق35172041888003

كلية الحقوق/جامعة الموصل468.0ادبيمحمد زيد سعود االسماعيل36172021888003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية545.0تطبيقيحوراء عبد الستار عبد االمير37122052888001

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية671.0احيائياسيد موفق رؤف38192041888001

كلية الطب/جامعة االنبار689.0احيائياسالم ناجي علوان علوان39192042888002

كلية طب االسنان/جامعة االنبار683.0احيائيرفقه الحارث المثنى40112042888004
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