وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا االرهاب (الوجبة )2
اسم الطالب

الفرع

المجموع

المدرسة

قسم الحاسبة

القبول

1

131941027015

هاني عباس يعقوب يوسف

احيائي ثانوية النوارس للبنين

630.0

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

2

111952134002

خوله سيف زهير علي

تطبيقي ثانوية الفرات االهليه للبنات

437.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

3

111941004101

مصطفى قيس صالح مهدي

احيائي اعدادية السيدية للبنين

417.0

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

4

121922112067

زهراء نصيف جاسم جابر

ادبي اعدادية النصر للبنات

470.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

5

111922105051

طيبه بديع سعيد جبر

ادبي اعدادية التعاون للبنات

462.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

6

121951400010

عبد الرحمن خالد حسن ابراهيم

تطبيقي الخارجيون

428.0

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

7

211952291001

اسراء حسين علي لفته

تطبيقي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

411.0

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

8

101951154004

عبد هللا خالد عبد هللا اسماعيل

تطبيقي ثانوية الزخرف المختلطة

437.0

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

9

141921003008

احمد عوفي طليل سيد

ادبي

اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

437.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

10

191921103013

عالء محمد حمد عبيد

ادبي

اعدادية جابر بن حيان للبنين

396.0

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

11

171922403037

حنان سمير ذنون محمد علي

ادبي

الخارجيات  -ايسر

480.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

12

201921365018

هالل قهرمان عبد هللا اومر

ادبي

اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

389.0

جامعة الموصل/كلية اآلداب

13

241952114007

رقيه ناظم علي جواد

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

414.0

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

14

121951020007

حاتم محمد عطية عبد

تطبيقي ثانوبة ذو النورين المختلطة

573.0

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

15

181942225014

يسرى غازي احمد خلف

احيائي ثانوية االطياف للبنات

416.0

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

16

191941350042

محمد عبد الستار درع عبد هللا

احيائي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

449.0

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

17

181942271003

أنهار رافد عبدالرزاق زبيب

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

427.0

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

18

181942168007

سواهر علي حسن عبدهللا

احيائي ثانوية البوجواري للبنات

416.0

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

19

211922220004

حوراء عبد هللا سالم زيدان

ادبي

ثانوية عمار بن ياسر المختلطة

411.0

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

20

241921004032

حسين علي عبيد عراك

ادبي

اعدادية الكرامة للبنين

370.0

جامعة القادسية/كلية االثار

21

191941056008

حاتم طه عشوي حديد

احيائي اعدادية المربد للبنين

514.0

جامعة االنبار/كلية العلوم

22

191942131013

سارة علي حسين رجه

احيائي ثانوية ابن االثير للبنات

457.0

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

23

191941361029

عالء كمال محمد جاسم

احيائي ثانوية الحسين المسائية للبنين

487.0

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

24

101922099035

فاطمه سعد مجيد خلف

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

424.0

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

25

191942260015

عذراء حمزه حسين زعيتر

احيائي ثانوية امنه بنت وهب للبنات

492.0

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

26

191941337028

حسن علي جميل جاسم

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

464.0

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

27

191942370008

آالء تحسين علي صالح

احيائي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

421.0

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

28

101921018005

سلمان ابراهيم سلمان محمد

ادبي اعدادية االمين للبنين

395.0

جامعة االنبار/كلية اآلداب

29

191922172007

ساره عبد عزيز حمد

ادبي ثانوية المعرفة للبنات

389.0

جامعة االنبار/كلية اآلداب

30

121942231115

هدى ماجد عوده مهاوش

488.0

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

31

111922401060

صابرين داود سلمان خضير

497.0

الجامعة العراقية/كلية األعالم

32

111942081003

انسام احمد درويش ناصر

احيائي اعدادية عمر المختار للبنات

497.0

جامعة بابل/كلية العلوم

33

291922086009

نبأ سمير مالك مهدي

ادبي ثانوية اوروك االهلية للبنات

391.0

جامعة بابل/كلية اآلداب

34

171921400090

محمد ابراهيم احمد عزيز

ادبي الخارجيون  -ايمن

432.0

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

35

231921164027

قاسم سعد ضيف مخيف

ادبي

430.0

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

36

211921065039

سالم حمزة حسب هللا محمود

ادبي اعدادية اولى القبلتين للبنين

412.0

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

37

211942292003

آية فارس كاظم حسين

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

454.0

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

احيائي ثانوية طوعة المسائية للبنات
ادبي الخارجيات

اعدادية االقتدار المختلطة

صفحة  1من 2

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا االرهاب (الوجبة )2
اسم الطالب

الفرع

المجموع

المدرسة

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

قسم الحاسبة

القبول

411.0

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

408.0

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

38

161951043052

صادق سعيد فاضل اسماعيل

39

201921204031

هائب اسماعيل حسين عالوي

اعدادية االمام الرضا ع للبنين

397.0

جامعة واسط/كلية اآلداب

40

261921043026

محمد جفات حسن دايش

ادبي

اعدادية التحرير للبنين

479.0

جامعة ميسان/كلية القانون

41

281921004020

باقر احمد عطية محمد

ادبي

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

419.0

جامعة المثنى/كلية العلوم

42

241951012071

منتصر عماد وحيد محسن

ادبي ثانوية اول حزيران للبنين

478.0

جامعة سامراء/كلية التربية

43

211921062041

مصعب غازي خضير احمد

408.0

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

44

191952287003

نورس انور رشيد احمد

تطبيقي اعدادية الرمانة المختلطة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

45

191941009200

عماد فرحان عالوي جاسم

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

649.0

46

191941062025

عماد صباح كاظم شارع

احيائي اعدادية التقدم للبنين

493.0

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

47

131921019032

عبد هللا احمد حسن علي

اعدادية سيناء للبنين

397.0

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ادبي ثانوية اشبيلية المختلطة

ادبي

صفحة  2من 2

