
قسم الحاسبة االلكترونية 2022-2021نتائج اعتراضات الطلبة الذين لم يقدموا استمارة مسبقا 

(ذوي ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد597.0099.50اعدادية الزوراء للبنيناحيائيبهجت حاتم جاسم علي11221411006007

كلية العلوم/جامعة بغداد396.0066.00الخارجياتتطبيقيسجود سلمان جاسم حسن21221528050053

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0061.33اعدادية التسامح للبناتاحيائيرقيه جابر عدنان عبد الهادي31421422012044

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0061.50ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين شكر41421511001042

علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد345.0057.50اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيرويده احمد عطيه حمادي51321522015018

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0066.33اعدادية مريم العذراء للبناتادبيآيات علي رحيم حسين61521222014001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد450.0075.00الخارجيونادبيمحمد جهاد لفتة عطية71521218001672

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد444.0074.00اعدادية البلديات للبنينادبيالمنتظر دريد حامد مجيد81421211034027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0073.67ثانوية المأمون للبناتادبيهيام محمد مخلف عواد91021222034020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0064.83اعدادية القدس للبناتاحيائيروان ميثم شاكر عبيد102621422033065

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد423.0070.50اعدادية الحر الرياحي االدبية للبنينادبيعمر قاسم خضير حسون111121211052100

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد419.0069.83اعدادية امنة الصدر للبناتادبيسهاد ماجد منصور وريد121421222059052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد412.0068.67اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيحامد رشيد عبد محمد131921211041011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0071.00ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرسل علي ابراهيم حنظل141421226003045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد374.0062.33ثانوية المربد المختلطةادبيفاطمة رياض هادي شياع151121227002007

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0069.67اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيعذراء حسن جريذي حمود161021422027079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0068.83اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبشرى عبد هللا هادي عبد171421422002017

كلية اآلداب/جامعة بغداد352.0058.67اعدادية الناصرة للبناتادبياديان عدنان قحطان رسن181421222056002

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد330.0055.00اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين جبار حسن لويس191321211022028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد323.0053.83اعدادية بيخال للبنينادبيعبد الرحمن حسن علي عبد202121211065052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية389.0064.83اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيآيه سالم خزعل احمد211321522005002

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية376.0062.67اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيالحسن حيدر جعفر صادق221221511027010

كلية القانون             /الجامعة المستنصرية495.0082.50اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف سالم خليفة احمد231021211017096

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0071.00اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى جهاد لفته عطيه241521211003089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية372.0062.00ثانوية الرشيد للبناتاحيائيافراح اياد هادي عبد هللا251321422020002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية342.0057.00اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء ضياء فالح حسن261521222015025

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية343.0057.17ثانوية حنين للبناتادبيزينب عبد االمير عبد الزهرة مال هللا271321222028017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية354.0059.00اعدادية ابن خلدون المختلطةتطبيقيأيمن كمال جهاد مهوس281021517011001

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة565.0094.17ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم مصلح احمد291921413016022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة562.0093.67ثانوية النرجس للبناتاحيائيبتول حسن ياسر منصور302221422060010

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة523.0087.17اعدادية االندلس للبناتتطبيقيملك سعد جمعه احمد311621522015043

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة333.0055.50الخارجياتادبيزينب علي داود سلمان321621228050728
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كلية اآلداب/جامعة البصرة443.0073.83اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياكرم عبد المطلب علي حبيب331621211047009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل476.0079.33اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيمحمود سليمان عمر مراد341721511093023

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0083.33اعدادية حمام العليل للبناتاحيائيينار طارق احمد سليمان351721422009115

كلية العلوم/جامعة الموصل346.0057.67اعدادية الفلوجه للبنينتطبيقيعبد الملك اسماعيل كعيطان علي361921511009028

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل345.0057.50ثانوية الضحى للبناتاحيائيساره عاصم محمد جاسم371721422081026

كلية الحقوق/جامعة الموصل506.0084.33ثانوية هةولير زانستي للبنينادبيعارف نايف فرحان عيسى383121211007010

كلية الحقوق/جامعة الموصل483.0080.50اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيزياد طارق محمد حسين391721211020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل387.0064.50ثانوية الضحى للبناتادبيغيداء فيصل وسمي بطي401721222081023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل390.0065.00اعدادية الخضراء للبناتادبيشيماء تركي مجباس ادهيمان411721222076009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل350.0058.33اعدادية الرسالة للبناتادبيايه طالب خضير يونس421721222049016

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50ثانوية الخلود للبناتاحيائيروان وعد فتيخان درج431221422012023

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0074.50ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيحذيفة هيثم عباس علي441821413006003

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية444.0074.00اعدادية الرحمة للبناتاحيائيعنود جعفر منصور حميد451821422075030

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية483.0080.50اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمصطفى رحيم ناصر كاظم461421511027091

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية446.0074.33ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب بشار عدنان جواد471421422008065

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية551.0091.83ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن سعد حسن حسين481821413006010

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية397.0066.17اعدادية التقى للبناتتطبيقيفاطمه رائد حميد ناصر491121522012032

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية401.0066.83اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحسين رائد عزيز مشاري501421511029016

كلية العلوم/جامعة الكوفة489.0081.50ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير عباس حامد حسين512521413023011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0070.33ثانوية المستقبل الواعد االهلية للبنينادبيحسن عبد اليمه عبد الحسين مغير522321213019001

كلية التربية/جامعة الكوفة403.0067.17اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبأ عباس عبد هادي532521222024137

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة372.0062.00ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسيف جابر عبيد محمد542521215004023

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت359.0059.83اعدادية الرواد للبنينتطبيقيسفيان صالح حميد خضير552021511021020

كلية العلوم/جامعة تكريت465.0077.50اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر اياد حسين علي561821411003019

كلية العلوم/جامعة تكريت402.0067.00اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيرونق نعمان خلف موسى571821522037005

كلية الحقوق/جامعة تكريت360.0060.00ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيأمير ظامر عبد الرسول ابراهيم581821217077001

كلية الحقوق/جامعة تكريت354.0059.00اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد ابراهيم حسن حسين591821211099045

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت373.0062.17ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيفالح حسن علي عبد هللا602021411046044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت367.0061.17اعدادية الرواد للبنينادبيحسن جمهور ياسين حمزة612121211068023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت356.0059.33ثانوية الورود للبناتادبيدنيا لطيف محمد طه621821222062016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت397.0066.17اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء انمار عبد المطلب هاشم631821422045066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت346.0057.67ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيحسن سلمان مراد فهد642421215011007
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0073.00اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف ماجد محسن جبر652621211048087

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0059.17ثانوية سمية للبناتاحيائيشيماء الزم خلف مصبح661821422032014

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت341.0056.83ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبان عماد ماهر منفي671821422002009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت337.0056.17اعدادية العياضية للبنيناحيائيعباس قتيبة عباس حمو681721411107036

كلية التربية/جامعة القادسية362.0060.33اعداديه الوهج للبنينتطبيقيعباس علي حسين تومان692421511030011

كلية الطب/جامعة االنبار588.0098.00ثانوية راوة للبناتاحيائيالرا وائل نعمه فرحان701921422009051

كلية الصيدلة/جامعة االنبار558.0093.00ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمد جالل رداد عواد711821413011012

كلية العلوم/جامعة االنبار428.0071.33ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيحنين عامر ابراهيم حمد721921522001007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار366.0061.00ثانوية الودود للبناتادبيمنار خالد شاحوذ حسن731921222129012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار393.0065.50اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحال باسم شاكر محمد741921422042017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368.0061.33اعدادية الروافد للبناتاحيائينور حازم محمد محمود751921422062087

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار361.0060.17ثانوية االنفال للبناتاحيائيايسر فالح محمد مغير761921422089024

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية562.0093.67ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيمصطفى حسين احمد علي771821417073026

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية412.0068.67اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه طالب ابراهيم شكر781321222002010

كلية العلوم/جامعة بابل401.0066.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقينبأ علي عبد الزهره جبار792721522020026

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل353.0058.83اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقياسيل علي عبد الزهره جبار802721522020001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل439.0073.17اعدادية النضال للبنيناحيائيهالل حميد هديب مرزوك812421411009058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل383.0063.83للبنات (ع)اعدادية سكينة بنت الحسين ادبيوجدان علي نور علي822321222047043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0063.33اعدادية المناذرة للبناتادبيجنان كاظم عالوي حمادي832321222003003

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل476.0079.33ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء كاظم سالم عباس842321222026007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى494.0082.33اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد خليل852121411037104

كلية العلوم/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر ماهر رشيد احمد862121411060103

كلية العلوم/جامعة ديالى444.0074.00اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد علي محمد نور الدين عبد الرحمن872121411021060

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0077.50اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمرتضى سالم عباس نحو882121211001040

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى442.0073.67اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى سالم عباس نحو892121215009081

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى381.0063.50اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي مسلم علي حسين902121217028025

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى428.0071.33ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد الحميد لطيف حميد عاكول912121211071007

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى354.0059.00اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيانوار محمود عبد عبد هللا922121422092010

كلية القانون/جامعة كربالء522.0087.00ثانوية الصالحات االهلية للبناتادبيايات حسن عواد عبيس932721224003002

كلية التمريض/جامعة كربالء546.0091.00ثانوية الوركاء للبنيناحيائيليث علي عبود رضيان942321411030042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0069.33اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسامي عالء سامي علي952721215004046

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.0074.00اعدادية غزة للبناتاحيائيافراح جاسم محمد مراد962721422034018
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كلية العلوم/جامعة ذي قار504.0084.00اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي عبد الحسن عطيه ياسين972221411002090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار494.0082.33ثانوية االدريسي االهلية للبناتاحيائيبنين حيال راشد شالكه982221424057006

كلية العلوم/جامعة كركوك473.0078.83ثانوية طارق بن زياد للنازحاتاحيائيدعاء عباس حسين حسن992021422065009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك456.0076.00اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسبأ احمد حسين صالح1002021422036053

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك361.0060.17اعدادية داقوق للبنيناحيائيقصي محمد جاسم محمد1012021411017023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0075.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيغيداء حسن عبد العزيز صالح1022021422027030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك426.0071.00ثانوية العلياء للبناتاحيائيبيداء حسن عبد العزيز صالح1032021422027012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0063.67ثانوية اصبيح تحتاني المختلطةادبيخالد احمد حاضر عبد الجادر1042021217069004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك329.0054.83اعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد هللا مصطفى شمر مصطفى1051721211113009

قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك480.0080.00اعدادية البيداء للبناتادبيزهراء باسم صادق عبد علي1062021222037015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط348.0058.00اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد عقيل سعدون محمود1072621211033022

كلية الطب/جامعة ميسان581.0096.83اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء قاسم جلوب كاطع1082821422005059

كلية التمريض/جامعة ميسان531.0088.50ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحسن مخلص عبد الرضا دخيل1092721411045025

كلية الطب/جامعة المثنى569.0094.83ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيابراهيم العقيد ابراهيم حامد1101421415003060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0064.83اعدادية االندلس للبناتادبيايالف عمار حسن ردام1112921222025007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى340.0056.67ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء فراس جبار محمد1122921522028017

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى383.0063.83ثانوية القبلتين للبناتادبيبنين صاحب حميد بالد1132921222013018

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى355.0059.17ثانوية النجاة للبناتتطبيقيأسماء أحمد مهدي خضر1142921522034001

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء317.0052.83ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيطه ياسين جميل حسين1151821511029028

كلية الزراعة/جامعة سومر315.0052.50اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيمنار صالح وهيب عبيد1162221522055024

كلية القانون/جامعة نينوى430.0071.67اعدادية سارية للبنينادبيغزوان فاضل عباس ساعد1171721211018051

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة455.0075.83اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمحمد احمد عمران حمد1181021411024033

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة386.0064.33اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيأحمد حميد أسماعيل عبيد1191921511028001

كلية القانون/جامعة الفلوجة428.0071.33اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعمر طاهر حمادي حسين1201921211098020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة343.0057.17اعدادية سومر االدبية للبنينادبيأحمد كريم مخلف محيسن1211921211104007

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية571.0095.17اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد جهاد كاظم صالح1221921411013004

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية308.0051.33ثانوية الشهداء للبناتاحيائياية بهجت عبد الرحمن حسين1231721422090002

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0092.50(ب)ثانوية بانيقيا االهلية للبنات احيائيهيام ريكان زبين دغش1242521424018387

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 333.0055.50اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم عبد االمير عبد الواحد دهش1252821522009069

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0086.00اعدادية المسيب للبناتاحيائيمنى عادل سامي جواد1262321422041181

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0085.17ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيداود سعد محيسن داود1272521413017041

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0084.17االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد قاسم جبر حلو1282221411004028
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0088.33اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيصادق فائق كريم حنتوش1292421411044077

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى493.0082.17ثانوية الرماح العوالي المختلطةاحيائيايمان عدنان عبد نجم1301821427018011

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0060.67اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء نجم حميدي حمود1311621222029039

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية495.0082.50ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثاق علي رضيوي1322221424006003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية500.0083.33ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيكوثر سعد منجل صالح1332821422043043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيسارة عدنان عبد هللا طاحوس134102052109018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0076.50اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرقان حسين رزوقي جبار135252042075059

قسم الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية477.0079.50اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد سمير ثائر عطشان136102051019006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت332.0055.33ثانوية المرجان للبناتاحيائيرواء رابح حمود عبد الغني137182042262008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار343.0057.17اعدادية الفلوجة للبنينتطبيقيحذيفه غالب محمد فياض138192051009019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى387.0064.50اعدادية الزهراء للبناتادبيشهد امين هادي عبد139212022138026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية324.0054.00اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيفتحي خالد حسين جربوع140172051010025
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