
االلكترونية الحاسبة  2022-2021 الدراسية السنة ترشيح تعديل

الثانية الوجبة (االرهاب ضحايا )

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

المدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت
 المجموع

النهائي
الترشيح تعديلالمركزي القبول

الطب كلية/بغداد جامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيمحل حميد احمد اسامه1192041009037

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة556.8للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيالرزاق عبد رياض نوار يوسف2132041020204

العلوم كلية/بغداد جامعةالعلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة500.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيعبيد علي سيف احمد3142041021010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعةالمائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنات السمر تل ثانويةتطبيقيجسام احمد حسين نبأ4112052129020

البيطري الطب كلية/بغداد جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة519.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيافنيطل مكتوب خميس شفاء5112042133042

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعةالرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات الفضيلة ثانويةادبيعباس هللا عبد محمد تبارك6102022084005

الطب كلية/المستنصرية الجامعةالمعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين الخضراء اعداديةاحيائيموسى حسني عماد هللا عبد7102041013079

العلوم كلية/المستنصرية الجامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة503.0للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائينوري حاتم طالل رسل8132042100039

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعةالتربية كلية/المستنصرية الجامعة430.0للبنين النور شفق اعداديةادبيعلي ابراهيم بكر ابو عبدالقادر9142021061061

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعةالمدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة509.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةتطبيقيغياض كزار رحيم ليلى10282052053004

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعةالميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة423.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيعلي محفوظ دريد محمد11172051023066

الحقوق كلية/الموصل جامعةواالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيمحمد علوش علي حمد12172051366037

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيغضبان الزهرة عبد ذر ابو طالب ابو13132051045002

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعةالنفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة555.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيمحمود شاكر الكريم عبد يوسف14212051002114

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعةالزراعة كلية/ديالى جامعة361.0المختلطة االلباب ثانويةتطبيقيعلي مهدي محمد الحكم عبد15182051297002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة427.0المختلطة المهند ثانويةتطبيقيسحل صالح اديب ايمن16182051319001

اآلداب كلية/تكريت جامعةاآلداب كلية/الكوفة جامعة331.0للبنين االحرار ثانويةادبيمطر بدر محمد امجد17112021051008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعةوتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0المختلطة المصطفى اعداديةاحيائيصالح حمد محسن هللا عبد18202041036003

الطب كلية/االنبار جامعةالصيدلة كلية/االنبار جامعة580.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحسن فليح لؤي ريم19192042267011

الطب كلية/االنبار جامعةكركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةاحيائيعلي خلف محمد عمران20192041026042

العلوم كلية/االنبار جامعةالصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة365.0للبنين المربد اعداديةتطبيقيرشيد محمد هيثم ايهاب21192051056006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعةالزراعة كلية/االنبار جامعة354.0للبنات االفنان ثانويةاحيائياحمد حسين خليل نضال22192042242020

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعةالميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة473.0للبنين الكرخ ثانويةتطبيقيجالب ثابت صالح حسين23102051003018

اآلداب كلية/العراقية الجامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة353.0للبنين االعظمية اعداديةادبيفاضل حسن احمد محمد24132021001101

اآلداب كلية/العراقية الجامعةبغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات النعيم اعداديةادبيخلف دلي عدي فاطمة25142022073094

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعةالكردية اللغة قسم/االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة375.0المختلطة نابلس ثانويةادبيابراهيم هللا عبد حمزه حسين26232021194003

الحقوق كلية/النهرين جامعةالقانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة530.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيسلمان داود صالح عالء27112021156058

العلوم كلية/ديالى جامعةالهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة549.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيمحمد جاسم ستار محمد28111941156089

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الخنساء ثانويةادبيعلوان الرحمن عبد رابح علياء29212022117020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة378.0للبنات الرواسي ثانويةاحيائيعلوان حسن سعد هاجر30212042177057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعةحديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيعناد جبار اسعد زهراء31212042091075

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعةللبنات التربية كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعلوان حاتم عباس سحر32212022155067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعةاالساسية التربية كلية/الكوفة جامعة397.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيمحسن عويز حميد رواء33252022170042

األعالم كلية/قار ذي جامعةاالسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة349.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبينجم فرحان حسن سالم34142021003070
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الطب كلية/كركوك جامعةالتمريض كلية/تلعفر جامعة582.0للبنين عدن ثانويةاحيائيوكاع خلف عدنان عزام35202041084037

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعةالكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة420.0للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيعلي حسين جمعه علي36262051202029

التربية كلية/سامراء جامعةالسياسية العلوم كلية/تكريت جامعة330.0للبنين دجلة ثانويةادبيشالل خزعل سعد محمد37182021069016

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعةللبنات التربية كلية/االنبار جامعة396.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيحسين سلمان علي رسل38231942077056

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعةالبيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة422.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيجاسم فياض حسين جاسم39192041009077

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعةالكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيأحمد عكاب حامد عباس40182041089027
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