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

(ذوي ضحايا النظام البائد)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمعدلالمجموعالمدرسةالفرعاالسمالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد589.0098.17اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد عدنان هاشم عباس11021422035073

كلية طب الكندي/جامعة بغداد578.0096.33اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين عالوي كاظم حسن21021411026085

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد519.0086.50اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيطالب احمد جبار بدر31621511009025

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0066.17الخارجياتادبيحوراء احمد حسن مهدي41321228050117

كلية اآلداب/جامعة بغداد356.0059.33اعدادية ابن سينا للبنينادبيسجاد محمد عبد الوهاب فرج51121211016024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية572.0095.33اعدادية بلد للبنيناحيائيكميل عزالدين عبد نعمه61821411006112

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0078.00اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمهدي احمد جبار بدر71621511051109

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية313.0052.17ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعمار وسام كريم لطيف81421211042026

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة498.0083.00ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي بهاء الدين ناجي نديم91621513021109

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0085.83االهلية للبنين (ع)ثانوية فاطمة الزهراء تطبيقيحسين سجاد عبد هللا عبد الوهاب101621513025007

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0089.83اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسن علي حسين نشيش111621511048041

كلية القانون/جامعة البصرة487.0081.17اعدادية القرنة للبناتادبيام البنين نضال خير هللا ماضي121621222005002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0076.33ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن سجاد عبد الحسين ابو الهيل131621517001021

كلية اآلداب/جامعة البصرة350.0058.33ثانوية العلياء للبناتاحيائيمريم اركان كريم جميل141621422052067

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل325.0054.17اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمصطفى حسين عبد الجليل جاسم152521511021014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة396.0066.00الخارجياتادبيزينب حميد مجدي عبد الكاظم162521228050248

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت495.0082.50االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سلمان علي حمادي172921411020085

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت379.0063.17ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق حيدر ريسان عزيز181621513007024

كلية القانون/جامعة القادسية379.0063.17ثانوية التراث األهلية للبنينادبيباقر محمد عبد السادة محمد192421213001002

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة القادسية498.0083.00اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد زيد موسى202421222010025

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار367.0061.17ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء حيدر عبد االمير مكي212321422075006

كلية الطب/جامعة بابل601.00100.17اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي عبيس هندول222321422044116

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل473.0078.83اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم رياض صالح حمزه232321422072262

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل334.0055.67اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى محسن نصيف جاسم242321211020067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0066.00عدادية الثورة للبناتادبيزهراء عارف حسن عبود252321222011040

كلية العلوم/جامعة ديالى429.0071.50اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد علي كاظم عيال262421411004078

كلية العلوم/جامعة كربالء459.0076.50ثانوية الرقيم للبناتاحيائياستبرق سجاد حسين معن272721422005001

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار479.0079.83اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد جواد صفاء بيد هللا حميدي282221211007047

كلية طب االسنان/جامعة ميسان560.0093.33ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسن هادي291821424007010

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى498.0083.00ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيياسر حيدر شريف علوان302921513001014

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى371.0061.83اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حيدر كامل محمود312921422023146

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى372.0062.00ثانوية السبع المثاني للبناتادبيدعاء تركي داخل ساجت322921222035005
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية/جامعة سامراء397.0066.17اعدادية الطليعة للبناتادبيحنين نصير عبود اسود332321222013012

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت376.0062.67ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزينب عقيل عالوي محمد341421522054007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0091.50اعدادية العروبة للبناتاحيائيجنات احسان جبار صاحب352421422047063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى554.0092.33ثانوية السنابل الذهبية االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم العيوس362221413013065

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0088.50اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة حطاب سعيد تركي372221422042237

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية400.0066.67اعدادية النجاة للبناتتطبيقياسراء جعفر حامد حمزه38152052042002
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