
الحاسبة االلكترونية  2022-2021قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموع النهائيالمدرسةالفرعاالسم الرقم االمتحانيت

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد441.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتقى عامر محسن علي1142042106006

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائييسر عامر هادي عبيد2112042106107

كلية اللغات/جامعة بغداد392.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم جميل منخي جبر3142022104040

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد357.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيذو الفقار سعد عزيز عليوي4142021038054

كلية الطب/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمؤمل عباس علي حسين5212041002123

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمهدي صادق بوري رسن6262041059105

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيخليل إسماعيل خليل إبراهيم7182021001018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد عبد عبد الحسن جابر8222021057016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيهشام خطاب عمر حمودي9172041023151

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية حسن حسين عالوي10172042280015

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل370.0الخارجيوناحيائيعلي طالل صالح احمد11102041400022

كلية التمريض/جامعة الموصل551.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائينور محسن عبيد جاسم12172042254067

كلية التمريض/جامعة الموصل546.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيوئام صالح عبد الجبار عبد الغفور13172042286271

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل330.0ايسر- الخارجيات احيائيساره عدي جعفر حبيب14172042403077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل406.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد سامي علي حديد15192041041048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل419.0ثانوية بادوش للبنينادبيعبد هللا أحمد زيدان ياسر16171921170005

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيسعد اسود دهش حسين17192051040026

كلية الطب/جامعة تكريت581.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعباس علي خليفه حمد18182041036040

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيسبأ قاسم محمد صالح19182042222013

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت349.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيعلي عبد الكريم علي جاسم20182021342073

كلية الزراعة/جامعة تكريت328.0اعدادية عمورية للبناتاحيائياطياف احمد قيس حاتم21182042183005

كلية الزراعة/جامعة تكريت323.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيوائل هاشم خلف حميد22182041085073

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت353.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعالء مجيد خضر عكال23222051006027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت343.0الخارجياتاحيائيشيماء محسن تحسين حسين24182042401024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسين مزهر عبد هللا عزيز25202041250047

كلية الطب/جامعة القادسية577.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي كامل جري جبار26242041003176

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية489.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحيدر حازم داود جبار27242041204045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية387.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين حسن28242042122129

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار446.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيفاروق احمد حميد عبد هللا29202041250122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار404.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن علي30192041070056

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار336.0ثانوية الجوهرة للبناتادبياخالص طالب محمد احمد31192022253001

كلية اآلداب/جامعة االنبار424.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور صباح نوري محمود32192042217160

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية417.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك عماد حسين كاظم33102042101028
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية499.0اعدادية بغداد للبناتادبيغسق احمد عبد الحسين كاظم34102022117028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية329.0اعدادية البطولة للبناتادبياسراء عماد احمد ابراهيم35102022110011

كلية الطب/جامعة النهرين576.0اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم فوزي عبد الحسين ماجود36182042176178

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى391.0الخارجياتاحيائيشجن اسماعيل حسين عبد37212042401067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيطارق بدر ستار عباس38211921271016

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء553.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيقاسم طه علي شاطي39212051079013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء356.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن علي كاظم حسن40142021008014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار345.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي عمار جبار شبل41222021042034

كلية طب االسنان/جامعة كركوك565.0ثانوية االماني للبناتاحيائياسماء فخري كريم نصيف42182042254006

كلية العلوم/جامعة ميسان448.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقياحمد سعد جلوب محيسن43282051033002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء326.0ثانوية المهج للبناتادبيضحى رشيد يحيى علي44182022248008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء348.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيضحى مولود خلف مهدي45182042183101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة342.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيمحمد خضير ابراهيم فهد46192041063019

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة340.0اعدادية االيمان للبنينادبيمزاحم وهب عجمي علي47192021063034

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيامنه مجيد عزاوي هالل48202042117007

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامين علي مراد علي49332041056008

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفرحان صالح خضر محمد50172041351586

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيسميه عادل سلمان شالوخ51132042244003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيغفران محسن نايف لوكان52102042109068

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء عادل كريم جابر53142042110074

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى512.0اعداية المعراج للبناتاحيائيرسل محمد رشيد شمخان54102042113038

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب فوزي خليل اسماعيل55212042147074

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائينافع امير حمود احمد56212041039062

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية الرحاب للبناتادبيسجى طالب عبيد نجم57112022148009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى312.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد هيثم صكبان كاظم58212021272115
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