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النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد العزيز اصغر1122042110068

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة كربالء390.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد الرزاق2272051001122

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصريةقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحامد عباس صاحب عجيمي3272041045015

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى امين باسل محسن4152021008173

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى فاضل عبد الزهره صويح5162042265055

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا ابراهيم محمد6162051364002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم وعد محمد جاسم7162022167052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة بغداد396.0ثانوية الموانئ للبنينادبيمنتظر احمد جبار محمد8162021059026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة381.0اعدادية األصفياء للبنينادبيغيث علي عبد الصمد حنتوش9162021099033

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة البصرة367.0ثانوية المعراج المختلطةادبيضياء جابر كرين معيدي10162021304016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة400.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسبأ صهيب عبد الصمد مهدي11162042175027

كلية العلوم/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيايات عبد علي عبيد حسون12252052062005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى زهير شاكر علي13252042101233

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفةكلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيغدير خليل ابراهيم عبد الحسين14252042082036

كلية اآلداب/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة363.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حسين اركان عبد االمير محسن15252021008147

كلية الطب/جامعة القادسيةكلية طب الموصل/جامعة الموصل575.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن سالم كاظم سعدون16242041003056

قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسيةقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية465.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيحسنين طالب حسن رضا17242051165003

كلية العلوم/جامعة القادسيةكلية العلوم/جامعة الكوفة419.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس علي خزعل عبد الزهرة18242051062056

كلية التربية/جامعة القادسيةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس مزهر سلمان19232051282013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنباربغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار عبد الستار حسين20192051024033

كلية الطب/الجامعة العراقيةكلية الصيدلة/جامعة بغداد572.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رضا صادق كاظم21212042117040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسارة جاسم محمد عبود22162052212023

كلية التربية األساسية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين لؤي عبد كاظم23232021183025

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالىالعلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيرضا حسين مجيد جواد24212041026018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية اوراس للبناتادبينبأ قاسم حسن عبد الرضا25212022130027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء عباس نجم عبد الكريم26212022155031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين محمد كاظم تويه27282041151089

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسين محمود سامي حسين28232051282005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسانكلية التربية/جامعة ميسان383.0ثانوية التحرير للبناتادبينبا كريم رحيمه جبر29282022057030

كلية العلوم/جامعة المثنىالسماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيحنين احمد حسن محمود30292042062016

كلية التربية/جامعة سامراءقسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيياسمين جبار احمد محمد31182042183163

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلومهندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسن سعد خير هللا هادي32252051010007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيجنات محمد حمادي محسن33252042087015
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطىقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسين فهد عبيد فرحان34232041011019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى رائد لفته موسى35262041019054

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبيةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء حيدر فليح حسن36222042154061

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبيةكلية اآلداب/جامعة البصرة348.0ثانوية الشعب للبنينادبيقاسم مصطفى سرحان مزبان37162021055014

2 من 2صفحة 


