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اسم الطالب

المدرسة

الفرع

المجموع

تعديل الترشيح

القبول المركزي

1

101942109001

اخالص احمد رشيد سالم

احيائي

اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

591.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

2

121952107003

اسراء حسن علي حسين

تطبيقي

اعدادية الحرية للبنات

423.0

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

3

131922227006

مسك محمد جهاد خلف

ادبي

ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهير

451.0

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

4

171841160028

عمر رافع محمدامين ابراهيم

احيائي

اعدادية دمشق للبنين

443.0

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

5

171922242008

زينب يحيى جاسم خلف

ادبي

اعدادية القيارة للبنات

397.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة الموصل/كلية اآلداب

6

251941205381

منتظر حيدر جابر حسين

احيائي

ثانوية براثا االهلية للبنين

639.0

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

7

211941033058

ليث فزع حمد خضير

احيائي

اعدادية صدى التأميم للبنين

430.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

8

211922154019

ضحى احمد مزهر حسن

ثانوية العذراء للبنات

425.0

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

ادبي

9

101941154009

عبد العزيز ابراهيم سامي حسن

احيائي

ثانوية الزخرف المختلطة

458.0

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

10

191942370223

نغم ماجد عوده مهاوش

احيائي

ثانوية الرمادي المسائية للبنات

474.0

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

11

231951260020

مناف محمد عبد الكريم حسون

تطبيقي

ثانوية العراق االهلية المسائية للبنين

401.0

جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

12

231921031001

احمد حازم علي كريم

ادبي

اعدادية السجاد للبنين

411.0

جامعة الفرات االوسط التقنية  /المعهد التقني االداري/المسيب

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

13

211941013054

سجاد طه مسحب محمود

احيائي

اعدادية كنعان للبنين

447.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

14

211921008016

رائد محسن علوان نجم

ادبي

اعدادية بني سعد للبنين

462.0

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

15

211921083003

حبيب حسن محمود علي

ادبي

ثانوية االمامة للبنين

382.0

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية اآلداب

16

171941011252

محمد احمد حامد عبد هللا

اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

594.0

جامعة الموصل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

17

131921030063

مصطفى اياد ضياء عبد الرزاق

ادبي

اعدادية السياب للبنين

499.0

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

18

131821009060

طه جاسم عبد الستار عبد الجبار

ادبي

اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

416.0

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

19

211921261023

مروان محمود فهد حسن

ادبي

ثانوية جنة الخلد المختلطة

368.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى /المعهد التقني االداري/بعقوبة

احيائي
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