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قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب
مريم علي زياره محمد
نبأ خالد بحر فياض
يوسف رحمن حسن خلف
عبد هللا باسم حمزة عبد
علي كريم كاظم فندي
عمر كريم كاظم فندي
محمد احمد مظلوم مزعل
رفل مظهر علي عبد
سعاد كمال عبد االمير حيدر
مرتضى احمد صليبي مجيد
علي جاسم محمد ماني
عمار ياسر عبد الكريم ريحان
ريم رجب خلف حمادي
مضر اياد صالح علي
يوسف عدي عبد هللا عبد
منصور مزهر سعدون عناد
لقاء صالح خلف عطيه
دعاء جمال عداي زاير
علي عوده علي جساب
يوسف محمد هاشم محمد
سجاد طاهر عبد هللا سلطان
رند عمر يونس محمد
نور حازم فرحان عبد هللا
محمد احمد نايف عبد هللا
مؤمن مزاحم يونس حسين
ضحى احمد حميد احمد
سوزان سراج بشير عيدان
ايناس رائد سمير نجيب
زينب سعدي حسين علي
معد خليل الياس يوسف
نبراس اسعد ابراهيم عبد هللا
ناديه دحام مراد عنيز
تقى نشوان طه احمد
تبارك كاظم صاحب جاسم
يحيى عوده علي جساب
انسام سالم وحيد حمزه
مهدي صالح مهدي خضير
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تطبيقي
ادبي
ادبي
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ادبي
تطبيقي
ادبي
ادبي
ادبي
احيائي
ادبي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي
ادبي

المدرسة
اعدادية امنة الصدر للبنات
ثانوية المجد االهلية للبنات
ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنين
ثانوية البالد للبنين
اعدادية العراق الناهض للبنين
اعدادية العراق الناهض للبنين
ثانوية محمد باقر العلوم للبنين
اعدادية زرقاء اليمامة للبنات
ثانوية العقيدة للبنات
اعدادية السياب للبنين
اعدادية النعمانية للبنين
اعدادية المعارف العلمية للبنين
اعدادية االنفال للبنات
اعدادية القدس المسائية للبنين
ثانوية مصطفى جواد المختلطة
اعدادية اليقظة للبنين
اعدادية الحجرات للبنات
اعدادية الوثبة للبنات
اعدادية الدواية المسائية للبنين
االعدادية الشرقية للبنين
ثانوية المنار المسائية للبنين
اعدادية حمص للبنات
ثانوية حمام العليل للبنات
أعدادية االمين للبنين
ثانوية فينك االهلية المختلطة
ثانوية سودة بنت زمعة للبنات
اعدادية اشبيلية للبنات
عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات
اعدادية الكفاح للبنات
اعدادية بعشيقة للبنين
ثانوية المكوك للبنين
اعدادية ميسلون للبنات
اعدادية نسيبة االنصارية للبنات
اعدادية الزاكيات للبنات
ثانوية االيمان المختلطة
ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة
اعدادية الحبوبي المسائية للبنين
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جامعة بغداد/كلية اللغات
جامعة بغداد/كلية اآلداب
جامعة بغداد/كلية اآلداب
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة المستنصرية/كلية التربية
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة الموصل/كلية التربية للبنات
جامعة الموصل/كلية التربية للبنات
جامعة الموصل/كلية اآلداب
جامعة الموصل/كلية التربية األساسية
جامعة الموصل/كلية التربية األساسية
جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية
جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية
جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة الكوفة/كلية التربية
جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية
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الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب

الفرع

احيائي
 251941050015حسين ستار عطيه نزال
احيائي
 261941017088محمد كمال خلف تركي
ادبي
 211921223015حسين عباس خضير عباس
ادبي
 211921051032عثمان فاروق سليمان كاظم
احيائي
 191941066097محمد ربيع طلب محمد
ادبي
 201922207014هبة سالم صالح حسين
ادبي
 181921042007خلف محمد خلف حميد
ادبي
 201921078026بدر فاروق مزعل عباس
تطبيقي
 241951028015عباس زياد عبد مهدي
تطبيقي
 241951027055نبيل كريم حمود صيهود
احيائي
 191941119032وسام حامد ابراهيم حسين
تطبيقي
 191951058020قحطان عدنان ابراهيم خلف
ادبي
 191922369062زينب غازي محمد عفين
 191922251010نور الهدى صالح مطلك مخلف ادبي
ادبي
 211922247006طيبه كنعان عبد الستار شهاب
ادبي
 111921180187مصطفى طالب خشن فضاله
ادبي
 111921180184مصطفى سالم جبارة عايد
احيائي
 111942129024كوثر اسعد اسماعيل عالوي
ادبي
 121821010033وقاص رائد عبد أبراهيم
احيائي
 211941079053يوسف عدنان يحيى احمد
تطبيقي
 211952098011اية احمد جاسم طعمه
احيائي
 211942291029رؤى كريم ابراهيم اسماعيل
ادبي
 261921015064محمد جبار سلمان مسعد
ادبي
 251922068030عذراء لفتة يحيى عبيد
ادبي
 141921049028سجاد احمد مزعل جابر
احيائي
 201942205005بان سنان اسماعيل محمود
تطبيقي
 201951211011غسان خلف نجم خضير
احيائي
 201942125006برجان علي نامق تقي
ادبي
 201921011003اشرف زكي سعيد عباس
ادبي
 201921213010محمد احمد محمد طلب
تطبيقي
 281951001102كرار علي طاهر حسين
تطبيقي
 221951214005سجاد جبار فالح فحيل
ادبي
 261921045010حسين سليم حسين ذياب
تطبيقي
 291951004146محمد خريجان زبون عجيل
ادبي
 261921056053عبد هللا عزيز راضي ظاهر
 211821247023هادي كنعان عبد الستار شهاب ادبي
ادبي
 101922108060وفاء شعبان حسون علي

المدرسة
اعدادية التحرير للبنين
اعدادية شيخ سعد للبنين
اعدادية شهداء زنبور المختلطة
ثانوية المغيرة للبنين
اعدادية الكرمة للبنين
ثانوية المعتصم المختلطة
اعدادية غطفان للبنين
اعدادية السياب للبنين
اعدادية الديوانية للبنين
اعدادية السجاد للبنين
ثانوية الراشد االهلية للبنين
اعدادية السالم للبنين
ثانوية المآذن المسائية للبنات
ثانوية بردى للبنات
ثانوية الغيث المختلطة
مدارس بغداد االهلية النموذجية
مدارس بغداد االهلية النموذجية
ثانوية تل السمر للبنات
ثانوية التاجي للبنين
ثانوية الوطن للبنين
اعدادية ثويبة االسلمية للبنات
ثانوية بعقوبة المسائية للبنات
اعدادية نور المصطفى للبنين
اعدادية الفاطمية للبنات
اعدادية ابن خلدون للبنين
ثانوية باجوان المختلطة
اعدادية العيصالنة المختلطة
ثانوية الصفوة للبنات
اعدادية المستقبل للبنين
ثانوية تونس المختلطة
اعدادية الثورة للبنين
ثانوية االيمان المختلطة
اعدادية السياب للبنين
اعدادية المثنى للبنين
اعدادية الموفقية للبنين
ثانوية الغيث المختلطة
ثانوية الحضارة للبنات
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455.0
655.0
408.0
421.0
448.0
406.0
390.0
382.0
444.0
414.0
662.0
479.0
403.0
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427.0
412.0
410.0
466.0
375.0
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402.0
390.0
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396.0
462.0
397.0
397.0
402.0

قسم الحاسبة

القبول
جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية
جامعة تكريت/كلية الصيدلة
جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية
جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو
جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
جامعة تكريت/كلية اآلداب
جامعة تكريت/كلية اآلداب
جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة االنبار/كلية طب االسنان
جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية
جامعة االنبار/كلية التربية للبنات
جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية
الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
جامعة بابل/كلية العلوم للبنات
جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار
جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد
جامعة ديالى/كلية الزراعة
جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية
جامعة كركوك/كلية الطب
جامعة كركوك/كلية العلوم
جامعة كركوك/كلية الزراعة
جامعة كركوك/كلية اآلداب
جامعة كركوك/كلية اآلداب
جامعة واسط/كلية العلوم
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة
جامعة واسط/كلية اآلداب
جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني
جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد
جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية
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201941025023
171942326007
171942283045
201942205009
171942274075
191921063010
111921021086
141922090016
101921200073
101942099004
211942116027
141821015091
131922098085
131921038027
261821037013
221951041025
221951375004

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب
سالم صباح احمد محمود
زينب حسن يونس جمعه
دينا احمد علي حسين
شهد سنان اسماعيل محمود
زينب رياض غازي محمد
حيدر خليل حنشل فرحان
علي حسين عليوي اسماعيل
حنين سعد جاسم فرج
عمر جابر علي عليوي
حنين عدنان حسين شحاذه
ضحى اسماعيل ابراهيم علي
محمد ماجد حامد زيدان
زينب اياد سلمان داود
علي ابراهيم شايع سموم
رزاق دايخ علي خلف
حسين غالب خشيني عليوي
ثائر احمد مطشر رجيوي

الفرع
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي
احيائي
ادبي
ادبي
ادبي
ادبي
احيائي
احيائي
ادبي
ادبي
ادبي
ادبي
تطبيقي
تطبيقي

المدرسة
اعدادية بدر الكبرى للبنين
ثانوية االحسان للبنات
اعدادية الكفاح للبنات
ثانوية باجوان المختلطة
اعدادية ابن االثير للبنات
اعدادية االيمان للبنين
اعدادية دمشق للبنين
ثانوية الضفاف للبنات
اعدادية أبي غريب المسائية للبنين
ثانوية ورقة بن نوفل للبنات
اعدادية البينات للبنات
إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين
اعدادية الشعب للبنات
ثانوية دجلة الخير للبنين
اعدادية الكسائي للبنين
اعدادية العكيكة للبنين
ثانوية الحسن المجتبى(ع) االهلية للبنين
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المجموع
667.0
433.0
647.0
601.0
600.0
377.0
472.0
401.0
395.0
557.0
579.0
411.0
393.0
388.0
368.0
446.0
366.0

قسم الحاسبة

القبول
جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب
جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة
الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة
الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية
الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض
الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد
الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة
الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية
الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

