
الحاسبة االلكترونية  2022-2021تعديل ترشيح السنة الدراسية 

(ضحايا االرهاب )

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت
المجموع 

النهائي
تعديل الترشيحالقبول المركزي

كلية الطب/جامعة بغدادكلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيهديل محمد عبد محمد1112042121073

كلية الطب/جامعة بغدادكلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسعد حسين سعد داخل2142041003050

كلية طب الكندي/جامعة بغدادكلية التمريض/جامعة بغداد577.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيخديجه مرتضى جبار خنجر3142042073049

كلية طب الكندي/جامعة بغدادقسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهبة نجم عبد حسن4112042068104

كلية طب االسنان/جامعة بغدادكلية الطب/جامعة بغداد585.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عوده عناد5132041252065

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغدادكلية العلوم/جامعة بغداد559.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياسماعيل رزاق محيسن كاطع6152051013006

كلية العلوم/جامعة بغدادكلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة494.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرقيه محمد عويد محمود7102042097031

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف اسعد عبد الهادي شرهان8112051021131

كلية العلوم/جامعة بغدادقسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد416.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقياحمد عماد جاسم محمد9212051012007

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادقسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى482.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهدى لفته ثويني محيبس10102042096080

كلية العلوم للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور الهدى تحرير فيصل ابراهيم11112042133066

كلية القانون/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيابابيل عامر عيسى عبد12102022141001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيرشيد دبيس حمادي داود13122021170018

كلية اللغات/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0اعدادية الكوثر للبناتادبيقدس فؤاد ابراهيم خلف14262022083039

كلية اللغات/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية392.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد منذر عبيد دبيس15112021189109

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية عدن للبناتادبييقين عبد الحسين سعودي ثاني16132022106097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0اعدادية التقى للبناتادبينورهان احسان فياض حنفيش17112022071106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدادكلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان قيس عبد الوهاب صالح18102021027049

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسجى فاضل مزيون مكطوف19142042079055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0ثانوية البطوله للبنينادبيثامر غسان ثامر مخلف20212021067004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغدادكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد464.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحنان جبار شامخ عريان21142022088018

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية البواسل المختلطةادبيبنين حازم صفوك هادي22232022174006

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية األعالم/جامعة بغداد430.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيديار صالح علي حمد23102022155004

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة بغداد410.0اعدادية البتول للبناتادبيعائشه صادق لطيف ياس24112022072075

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادكلية التربية للبنات/جامعة بغداد399.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيمالك ايمن محمد حسين عبد هللا25122052089037

كلية التربية للبنات/جامعة بغدادقسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية350.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيزهراء كريم محيسن مصيخي26152052049003

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية العقيلة للبناتادبيآن علي داود صباح27152022040001

كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية طه للبنينادبيكرار حيدر جاسم مجلي28142021177126

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء367.0ثانوية الخنساء للبناتادبيشموس هاشم حرجان كريجي29212022117017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادكلية القانون/جامعة بابل422.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبييوسف عامر عبد علي مهاوش30232021073032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبة قاسم عبد طاهر31142022083031

كلية األعالم/جامعة بغدادقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0اعدادية زنكورة للبنينادبيهشام خالد محمد فرحان32192021032035

كلية األعالم/جامعة بغدادكلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيهيثم ساجت عبيد فرحان33142021209054
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادالرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس سليم جاسم وشاله34262021025041

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اآلداب/الجامعة العراقية359.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد علي محمد خليل35102021066039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغدادكلية اللغات/جامعة الكوفة350.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيسرور عالء سعود شهاب36262022129033

كلية الطب/الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمهيمن بشار فاضل عبد المهدي37112041023054

كلية الطب/الجامعة المستنصريةقسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه غازي لعيبي عبد38142042080018

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةكلية الطب/جامعة الفلوجة595.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فرج حسن39112042192034

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصريةالكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ رعد انغيمش جياد40102042110106

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيزياد فالح محمد عباس41112051156025

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمجتبى حسين علي حاتم42122051007092

كلية العلوم/الجامعة المستنصريةكلية العلوم/جامعة الموصل395.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيظاهر حمادي جاسم حمد43102051020097

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين458.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعقيل عباس مخيلف مريوش44152041010057

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصريةقسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسن عارف شمس هللا شفي45152051010013

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصريةكلية األعالم/الجامعة العراقية408.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد شالل محمد موسى46112021210064

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0ثانوية االنوار للبناتادبيشهد احمد كاظم غضيب47122022104028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمنار صباح نوري صابر48142022222086

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيثامر ثاني سعدون نجم49122021047020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد390.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيضحى علي شالل شرهان50132042109051

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنان زهاء فارس صالح51102042120030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد374.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعالء حسين حسن كطوف52152051071161

كلية التربية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/جامعة بغداد405.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه جاسم سوادي جعفر53132022118002

كلية التربية/الجامعة المستنصريةقسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيساره داود سلمان داود54132052079017

كلية التربية/الجامعة المستنصريةابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقياحمد ارياح فليح رزك55142051200007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم عبد المطلب محسن سيد صالح56132022118121

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةالرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي احمد مرير عيسى57122021036015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمحمد حسين حوار عبد58192021358035

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية طه للبنينادبيمهيمن عالء الدين جوده سفيح59142021177175

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد المهدي محمد جاسم حبيب60142021036087

كلية اآلداب/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيزينب فخري جعفر رضا61132022282014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية/جامعة النهرين399.0الخارجيونادبيسمير عبدالرحمن سمير عبد62102021400055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية398.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد عباس عبد عطيب63142021003063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب محمد فالح نعمه64142022143032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اللغات/جامعة بغداد382.0اعدادية االسراء للبنينادبينوار عثمان ثابت احمد65102021011056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية اآلداب/الجامعة العراقية378.0اعدادية المعراج للبنينادبينصر الدين عبد الجبار علي حسين66112021024049
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب خيري عبد سلمان67142042100074

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصريةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيامين مناف رشام عبيد68102021155007

كلية العلوم/جامعة البصرةقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة501.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسحر محمد عبد الجبار احمد69162042259035

كلية القانون/جامعة البصرةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء عالء عبد الكاظم مجيسر70162022172026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرةحديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار371.0اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى مجيد كتاب جاسم71232021010053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل398.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين هادي كاطع خلف72162051034044

كلية التربية للبنات/جامعة البصرةكلية اآلداب/جامعة البصرة342.0ثانوية الماجدات للبناتادبيبدور ماجد ابراهيم عبد علي73162022211005

كلية اآلداب/جامعة البصرةالقرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة350.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيضياء سامي موحان داود74222021090026

كلية طب الموصل/جامعة الموصلكلية طب االسنان/جامعة الموصل597.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسامه خالد عبد الكريم شهاب75172041005012

كلية طب الموصل/جامعة الموصلكلية طب الكندي/جامعة بغداد579.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء احمد زينل خلف76172042241029

567.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد محسن حيدر سليمان77172041011172
االسعاف )قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية

(الفوري
كلية طب االسنان/جامعة الموصل

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى رافع حسن يوسف78172051011100

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل374.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيوسام محسن صالح محمد79172051365018

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي اكبر يونس عباس يونس80172051351402

كلية الحقوق/جامعة الموصلعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة الموصل403.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسعد معن سعد عزيز81172021012014

كلية الحقوق/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل402.0االعدادية الشرقية للبنينادبيحسن عالء الدين محفوظ عزيز82172021008010

كلية التمريض/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء ياسر سعيد احمد83172042232012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية التربية/جامعة الحمدانية379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة محمود طلب مسير84172042357298

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلكلية العلوم/جامعة الموصل403.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمثنى حسن يوسف حسن85172051121026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصلقسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل335.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيهيثم ثامر محمد علي حسن86172051025058

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيظافر خالد مال هللا احمد87172041350174

كلية اآلداب/جامعة الموصلنينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد هيثم عبد هللا فتحي88171921144098

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصلكلية اآلداب/جامعة الموصل323.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن علي رشيد طابور89172021366045

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجيةقسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد452.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمؤمل باسط محسن توفيق90132051055044

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشهد عمر حميد رشيد91112052110031

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيمحمد سعدون محمد خلف92122051014020

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجيةقسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحذيفه قيس جديع شافي93192051019021

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجيةقسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية426.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياسماعيل محمد اسماعيل مجيد94132051055011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجيةهندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسبأ سعد طالب كاظم95112042067071

406.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيرسول قحطان رمضان جاسم96112051006053
قسم هندسة تقنيات القدرة /بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى

الكهربائية
العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياسعد نجم عبد هللا محمد97102041016011

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجيةقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية433.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيصفاء حاكم عبيد راجي98142041019043
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كلية القانون/جامعة الكوفةكلية التربية/جامعة الكوفة417.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى صابر نوماس صاحب99252021025053

كلية القانون/جامعة الكوفةقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيكرار علي عبد هللا عبود100252051153089

كلية التمريض/جامعة الكوفةقسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب ثائر فاضل نوري101252042062670

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية اللغات/جامعة الكوفة349.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيفرج عاشور صافي شلب102252021160038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفةكلية التربية االساسية/جامعة الكوفة334.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيغيث فاضل صالح مهدي103252051020014

كلية الصيدلة/جامعة تكريتقسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحوراء عبد السالم عبد الرزاق موسى104182042146009

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريتقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت532.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عدي مشعان طلب105182051041033

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريتكلية الحقوق/جامعة تكريت401.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقيارميض مجيد رميض حسين106182051121003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت443.0ثانوية جبل النور المختلطةادبينسيم حميد ابراهيم حسين107212021252006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية اآلداب/الجامعة العراقية387.0ثانوية العراق للبنينادبيياسين محمد حسين كاظم108142021040037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسيف مجيد عبد محمد109212021278051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريتكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت348.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعيسى جبر احمد جدم110192021304022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتكلية العلوم السياسية/جامعة تكريت416.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهالء سعيد خضير عباس111182042200012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريتابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد388.0الخارجيونتطبيقيمحمد رشيد احمد محمود112122051400032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0ثانوية البارقة المختلطةادبياوس خالد محمد اسماعيل113212021258002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد طاهر توفيق كايم114212021052042

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريتكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية369.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمروان فاضل عبد مخلف115192041350108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسيةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل386.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين جاسم ثامر كايم116162051069027

كلية العلوم/جامعة االنبارهيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار364.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الملك ناجي حميد عوسج117192051056019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبارقسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0ثانوية هاجر للبناتادبيامينه عثمان شاكر محمود118192022184003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنباركلية القانون/جامعة الفلوجة451.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد ايهاب نافع عبد الكريم119192021070033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار430.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيساره وليد خالد عبدالرزاق120192042208039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنباركلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار426.0ثانوية النور للبناتاحيائيياسمين تركي عطيه رشيد121192042237026

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419.0ثانوية االجيال المختلطةادبياالء عبد الحميد خضر جاسم122192022311003

كلية التربية للبنات/جامعة االنباراالنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينور رشيد حردان حمادي123192042131030

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة393.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسحر محمد عبد شعالن124192042175054

كلية التربية للبنات/جامعة االنباركلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيسما غازي عناد حرفوش125192052131015

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنباركلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية345.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقينازك فواز ابراهيم صالح126192052204014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيباقر محمد احسان سبهان127122021047019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد399.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبياحمد صكبان حسن خلباص128142021202002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية التضحية للبناتادبينور عصام رشيد ابراهيم129122022091042

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمينا عالء فليح حسن130112022101058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقيةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك حسين حسن كطوف131152042044029
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةكلية اللغات/جامعة بغداد404.0اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمه محمد خلف عبد132102022120043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقيةالطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشهد محمد خزعل عبد الرزاق133122022084013

كلية اآلداب/الجامعة العراقيةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين ناظم كسوب حنيحن134141921061028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقيةالكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيامير سبع خميس مغير135142021208015

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394.0اعدادية النهضة للبناتادبيديانا عامر كامل عبد الكريم136192022191020

كلية األعالم/الجامعة العراقيةكلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم عدنان عامر حداد137112022073064

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابلقسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغدير جازع جبار نعيثل138222042323464

كلية العلوم للبنات/جامعة بابلكلية الزراعة/جامعة الكوفة360.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور احمد سلمان ساجر139232052271231

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابلالكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمنتظر محمد إبراهيم محمود140232021001070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابلكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبينسوم محمد حمزه عيسى141232022304012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابلقسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل371.0اعدادية الهاشمية للبنينادبييوسف جياد يوسف علوان142231921019036

كلية الطب/جامعة ديالىبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى590.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي احمد143212042102128

كلية الطب/جامعة ديالىكلية التمريض/جامعة بغداد579.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد اسماعيل144212042293031

كلية الطب/جامعة ديالىبغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد اسماعيل145212041052102

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى466.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسين شهاب احمد كمبش146212051012013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالىكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيصالح محمد ناجي سرحان147112051022018

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالىقسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيادم علي حسن علي148212051014011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيامير حسن حميد سالم149212021224001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمهدي صالح عزيز علي150212021278139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية/جامعة الكوفة399.0ثانوية االمامة للبنينادبيمنتظر مزهر محمود عباس151212021083039

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىعام/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة ديالى394.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيعبد القادر عبد الرحمن اسود جاسم152212021202008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىقسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيحسين علي محمد عباس153212021202005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية التربية للبنات/جامعة تكريت365.0ثانوية الحداثة للبناتادبيأشراق مجدي حسين عليوي154212022115004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد كريم حسين جواد155212021230024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم للبنات/جامعة بابل428.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرقيه اسماعيل خليفه بريص156212042134038

كلية التربية األساسية/جامعة ديالىكلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى369.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمها حسن فالح مهدي157212042148073

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالىبعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المنتهى للبناتادبيزهراء قاسم جميل ابراهيم158211922103014

كلية الصيدلة/جامعة كربالءقسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزينب بلكت حميد علي159272042086015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل527.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيجابر خليل ابراهيم نوح160252051052003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالءكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء494.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار نافع عبد الحسين عباس161272051024059

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالءقسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء صباح مهدي عوده162272052079009

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالءكلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم547.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين خلف سوادي نايف163292041003060

كلية الزراعة/جامعة كربالءكلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة345.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيميس  صباح حسين جابر164232052271196
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالءكلية التربية/جامعة ميسان425.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمنتظر ستار نور مهدي165222021079032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالءابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمنهل نصر هللا ناصر علي166222051036127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قاركلية التربية األساسية/جامعة بابل343.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعلي فالح شمخي جبار167222021254031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قاركلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيمحمد خضر مايوس كشيش168222021310031

كلية اآلداب/جامعة ذي قاركلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسميه غركان عوده عذيب169222042103182

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوكقسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك460.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيايمان نعمه ابراهيم جار هللا170322052030002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوككلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت395.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبه شدار كريم محمد شريف171202041311017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوككلية العلوم/جامعة تكريت478.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد هللا حسين نوري عبد الغني172202041091008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوكقسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية469.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيانتصار اجود احمد نعمه173212042099022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوككلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين نصير صالح محمود174212021258006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوكقسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت456.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسعد عبد الرحمن جنعان شالل175202051003035

كلية العلوم/جامعة ميسانقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقينور عباس والي سدخان176282052080021

كلية العلوم/جامعة المثنىقسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى403.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيابتسام فيصل دخيل هداد177292052062001

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراءكلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحسين علي رثع كاظم178192051040018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتادبيندى سعد مهدي صالح179181922252026

كلية التربية/جامعة سامراءكلية التربية/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد كريم خليل سعيد180112021151056

كلية الطب/جامعة نينوىكلية التمريض/جامعة نينوى571.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد موفق مال هللا محمود181172041068064

كلية القانون/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة االنبار395.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه عبد الجبار عبد الهادي خلف182192022163027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/جامعة االنبار430.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمها عصام ابراهيم علي183192022188045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية اآلداب/الجامعة العراقية396.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد ساري حمود محمد184192021040002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيمحمد علي حردان حسن185192041063022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل374.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد هللا حاجم علي محمد186192041002027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجةكلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيوجدان مجيد حمد دايح187192042150047

كلية التربية/جامعة الحمدانيةكلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0اعدادية االمجاد للبنينادبيايمن رعد حسون جاسم188172021026009

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنيةكلية الطب/جامعة بغداد597.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعلياء خلف خميس خلف189112042083054

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتقسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد490.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمي ناظم صبري عبد الحميد190102052095022

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكلية اآلداب/جامعة البصرة412.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم فتحي يوسف صالح191112042074069

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل575.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد محسن ياسين طه192172051144008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشماليةقسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل430.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيام البنين كريم عبد عزيز193202052139010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشماليةكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل318.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيعبد العزيز ثاني عليوي عودة194202021259122

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيازهار كريم محمود خضير195252042089004

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك عجمي تركي حاجم196232042082013

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك يعكوب ابراهيم جاسم197212042121050
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قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطىبغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيمحمد الفاتح عبد السالم عبد الرحمان هياس198212051022018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية اللغات/جامعة بغداد406.0ثانوية االسوار للبناتادبياسراء حميد جعفر فندي199132022076002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيصفا باسم حسن ماضي200142022220028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا نافع عناد زيدان201112041005068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية539.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى عبد الرسول عبد الهادي ناجي202242041001306

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0الخارجياتاحيائيسجى محسن ناصر حسين203142042401107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمصطفى عمر خلف جامل204192041072021

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىقسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينعمه مقدم محمد رضا سلمان205152042050125

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيخير هللا عباس عواد عداي206102041154009

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطىكلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل503.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعارف خالد براك سعيد207172041008168

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطىكلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية326.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسارة صكبان سليمان هيالن208212042145090

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىكلية العلوم السياسية/جامعة الموصل319.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيسيف سعد فرج حنفوش209192021109034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطىبابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الفلق للبنينادبيحاتم غسان حاتم محمود210212021023015
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