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1

141942090067

صابرين رعد حسن لعيبي

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

676.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة بغداد/كلية طب االسنان

2

101952091024

طيبه صباح نوري رجب

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

463.0

الجامعة المستنصرية/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

3

151951013056

منتظر محمد عباس كاظم

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

500.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

4

141942102075

نور عبد الحميد كريدي عبد علي

احيائي اعدادية المهج للبنات

566.0

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

5

141942220007

آيه ليث رزاق كامل

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

551.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

6

211942117031

قمر هاشم حرجان كريجي

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

620.0

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

جامعة بغداد/كلية التمريض

7

191941122013

قتيبة محمود عبيد فرحان

احيائي ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنين

414.0

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

8

131952101010

زينب عبدالموجود داود سلمان

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنات

393.0

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

9

141942072027

بان حاتم شعالن كردي

احيائي ثانوية سومر للبنات

460.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

10

151851013003

احمد جبار كطان قرنفل

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

434.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

11

101941016012

اسماعيل علي لطيف ابراهيم

احيائي ثانوية اليمن للبنين

532.0

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

12

101922106034

هبة قاسم خلف ناهي

ادبي

ثانوية عتبة بن غزوان للبنات

521.0

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

13

141922082018

زهراء فراس عمر مرعي

ادبي

ثانوية زبيدة للبنات

411.0

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

14

151921001126

محمد خضير عباس شناوه

ادبي

اعدادية الرافدين للبنين

443.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

15

101922113003

اسالم علي مهيدي صالح

ادبي

اعداية المعراج للبنات

452.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

16

111921007012

انمار هيثم كاظم حسين

ادبي

اعدادية الخبير للبنين

448.0

الجامعة العراقية/كلية األعالم

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

17

131922109005

ايات موحي شاكر جعفر

ادبي

اعدادية الرشد للبنات

418.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

18

141942067055

سحر احمد عبد المجيد عبد هللا

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

443.0

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

19

131921026032

حيدر حاتم مشرف عبيد

اعدادية وادي الرافدين للبنين

492.0

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية األعالم

20

211951013010

حسن حسين تحسين محمود

تطبيقي اعدادية كنعان للبنين

406.0

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

21

171951008121

كاظم بشار كاظم محمد

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

509.0

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

22

231941009025

حسن فخري كاظم عبد

احيائي اعدادية المسيب للبنين

558.0

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

23

191941009223

عمر نزال دفار فرحان

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

573.0

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

24

131951002058

مقتدى كريم لفته جبر

تطبيقي اعدادية االمام الصادق للبنين

438.0

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

25

101921008052

حسين لفته ثويني محيبس

ادبي

اعدادية الغزالية للبنين

520.0

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

26

141921205032

حسين جادر ليلو عناد

ادبي

ثانوية الصباح المسائية للبنين

488.0

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

27

101921041054

محمد سرور ابراهيم علي

ادبي

اعدادية الرضوانية للبنين

484.0

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

ادبي
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28

131952079013

شروق رافع قاسم حسن

تطبيقي ثانوية شمس الحرية للبنات

438.0

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

29

141921024239

محمد سعد عاشور مراد

ادبي

إعدادية بشار بن برد للبنين

510.0

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

30

121922127085

فاطمه سعد كريم وادي

ادبي

اعدادية الخمائل للبنات

456.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

31

131922091006

استبرق بالسم حسن حمد

ادبي

اعدادية االنتصار للبنات

455.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

32

101922107048

هاجر رعد مهدي محمد صالح

ادبي

ثانوية الحكمة للبنات

436.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

33

141942401009

ايه رعد اسماعيل احمد

519.0

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

34

111922076012

ايداويه حازم حسن كاطع

ادبي

اعدادية خديجة الكبرى للبنات

429.0

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

35

111921150014

ايوب محمد مجيد حميد

ادبي

ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

491.0

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

36

141922093035

زهراء حامد محمد معارج

ادبي

ثانوية النزاهة للبنات

465.0

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

37

101921055017

عبد الرحمن خالد حميد حسين

ادبي

ثانوية بالل للبنين

452.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

38

111921042064

مصطفى حميد علي حبيب

ادبي

اعدادية الجوالن للبنيبن

448.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

39

261921155017

علي بالسم عوده جاسم

ادبي

اعدادية حامل اللواء المختلطة

447.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

40

211921013018

حسين عماد عبد الرحمن سلمان

ادبي

اعدادية كنعان للبنين

445.0

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

41

111922095065

سحر ضياء عبد الحسين نجم

ادبي

اعدادية المحمودية االدبية للبنات

425.0

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

42

211921074052

علي حازم علي عواد

ادبي

اعدادية بيخال للبنين

414.0

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

43

181942044004

عائشه حازم صباح حاتم

احيائي ثانوية السالم للبنين

665.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

44

161941013026

عباس شاكر ياسر ضمد

احيائي اعدادية الرسالة للبنين

632.0

جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

45

161951026054

علي زيارة عطية مايع

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

631.0

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

46

181921130011

محمد حسين حاتم ابراهيم

413.0

جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

47

161951428002

احمد عامر عبد الرحمن يوسف

تطبيقي ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنين

479.0

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

48

161951352072

حيدر عادل حسن محمد

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

497.0

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

49

161952260003

ام البنين محمد عبد الرضا عفاتي

تطبيقي ثانوية المتنبي االهلية للبنات

474.0

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

50

141942134039

حنين عمر ابراهيم جهاد

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

657.0

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

51

171951143021

براء فتحي حمداوي عبد هللا

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

470.0

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

52

171942301032

براء عبد الرحمن محمد ابراهيم

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

605.0

جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية العلوم

53

171941015108

عبد هللا شاكر محمود محمد علي

احيائي اعدادية الزهور للبنين

548.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية العلوم

54

171941026271

وعد صدام محمد غثيث

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

548.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة الموصل/كلية العلوم

احيائي الخارجيات

ادبي

ثانوية الثائر للبنين
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القبول المركزي

تطبيقي اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل

505.0

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية العلوم

56

171821024064

عثمان عبد الرحمن مرعي حسن

ادبي

اعدادية المستقبل للبنين

416.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة الموصل/كلية الحقوق

57

171921028022

حارث مظفر مهدي صالح

ادبي

اعدادية الصديق للبنين

407.0

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

58

171942289039

دالل غربي احمد سلطان

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

407.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

59

171951199009

عبد الرحمن محمود يونس فتحي

تطبيقي ثانوية القادة االهلية للبنين

459.0

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

60

171952294024

دالل ياسر صالح محمد

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

439.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

61

171942328034

عائشه هيثم سامي احمد

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

525.0

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

62

171952290082

مالك عامر ثامر ناصر

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

439.0

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

63

171922238028

مريم سعد علي شيت

ادبي

ثانوية حمام العليل للبنات

436.0

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

64

171921080117

يوسف سالم احمد عبو

ادبي

اعدادية الرشيدية للبنين

436.0

جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

65

171922290101

هاجر محمد حميد احمد

ادبي

اعدادية الزهور للبنات

426.0

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

66

171942281068

زهراء الزم عبد سلطان

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

476.0

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

67

171942280183

صفا عبد الواحد جراح حسن

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

448.0

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

68

171942300098

نجالء فتحي علي محمد

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

445.0

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

69

331942058007

رحمة ادريس ميكائيل اسماعيل

ثانوية برده ره ش المختلطة
احيائي
للنازحين

432.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

70

171921351143

محمد حسن علي خليل

ادبي

اعدادية الميثاق المسائية للبنين

406.0

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

71

171921094023

محمد عبد هللا يوسف محمود

ادبي

ثانوية سد الموصل للبنين

403.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة الموصل/كلية اآلداب

72

171922288065

ضحى عمر عبد القادر عبد

ادبي

اعدادية بلقيس للبنات

391.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة الموصل/كلية اآلداب

73

171921009034

سعد هللا محمد سعد هللا عباس

ادبي

اعدادية الحكمة للبنين

452.0

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

74

171921027080

عمر محمد صالح هادي

ادبي

اعدادية النيل للبنين

437.0

جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

75

171922273059

هديل فتحي حسين مصطاوي

ادبي

اعدادية الخنساء للبنات

420.0

جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

76

171921009036

سيف الدين مشعل احمد عبيد

ادبي

اعدادية الحكمة للبنين

406.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

77

171941019099

مهند محسن علي حمد

احيائي أعدادية االمين للبنين

488.0

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

78

171941170006

الياس ياسين محمود محمد

احيائي ثانوية بادوش للبنين

466.0

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

79

171942302127

مريم بشار نجم عبد هللا

احيائي اعدادية حمص للبنات

457.0

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

80

171941160015

حذيفة حسين احمد عنتر

احيائي اعدادية دمشق للبنين

434.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

81

171951227017

مصطفى اشرف عادل طه

تطبيقي ثانوية الفراتين االهلية للبنين

492.0

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  3من 8

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

تعديل الترشيح

القبول المركزي

82

171941162048

علي حازم حسن حامد

احيائي ثانوية المعتصم باهلل للبنين

413.0

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية االثار

83

151951007016

جعفر علي حسن الزم

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

569.0

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

84

191941013008

احمد محمد جبار سلوم

احيائي اعدادية الفارس العربي للبنين

615.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات
البصرية

85

201951015004

ابراهيم نجم رميض عبد هللا

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

548.0

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

86

241951015034

زين العابدين مطر حسين مجهول

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

581.0

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

87

181942140004

بان صالح محمد عبد هللا

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

554.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة تكريت/كلية العلوم

88

211951038017

عبدالعال صفاء حسين عبد

تطبيقي اعدادية الطلع النضيد للبنين

466.0

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

جامعة تكريت/كلية العلوم

89

181921060002

محمد ابراهيم طلب حسين

ثانوية النوابغ للبنين

433.0

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية الحقوق

90

201941019072

عادل صالح محمد داثان

476.0

جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

91

211921017013

شاكر مظهر شاكر خضير

488.0

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

92

181941151063

عبد المهيمن تحرير ابراهيم عبوش

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

468.0

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

93

211941087075

مهدي صادق كاظم حسين

احيائي اعدادية طوبى للبنين

461.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

94

181941143006

اسامة فليح حسن محيميد

95

211951272018

احمد محمد رشيد احمد

96

نور الهدى عباس عبد المهدي
181922130007
محمد

ادبي

احيائي اعدادية الحويجة للبنين
ادبي

اعدادية اسد هللا للبنين

ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة
احيائي
المختلطة

450.0

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

434.0

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

502.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

465.0

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي

ثانوية ليلى االخيلية للبنات

423.0

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

ادبي

ثانوية ام المؤمنين للبنات

401.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة تكريت/كلية اآلداب

ادبي

ثانوية الثائر للبنين

97

211922175002

انسام مزاحم حسن علي

ادبي

ثانوية الفتاة للبنات

459.0

98

211921258003

خليل احمد خليل حنتوش

ادبي

ثانوية البارقة المختلطة

426.0

99

201942164014

مريم عبد القادر علي عبد هللا

100

211922134027

زهراء ياسين طه ياسين
زمن فارس سامي جاسم

101

181922232016

102

عبد الحكيم عبد الرحمن عبد االله
321921048003
عبد

احيائي ثانوية فلسطين للنازحات

ثانوية روناكي للبنين

531.0

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

103

241951009021

مصطفى كاظم جواد نجيب

تطبيقي اعدادية سومر للبنين

559.0

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

104

241951039061

نمير اشنين خليف ابشيت

تطبيقي اعدادية سيد االنام للبنين

469.0

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة القادسية/كلية العلوم

105

241921010037

مرتضى وحيد خليف كاظم

454.0

جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

106

241952106023

زينب داخل صخيل عطيه

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

395.0

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة القادسية/كلية الزراعة

107

241952115025

غفراء غايب حداد ذرب

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

464.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة القادسية/كلية التربية

108

241921155027

عقيل عيسى علوان كاظم

435.0

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة القادسية/كلية اآلداب

ادبي

ادبي

ادبي

اعدادية الحمزة للبنين

ثانوية عين شمس المختلطه

صفحة  4من 8

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

تعديل الترشيح

القبول المركزي

109

191942188125

ميسره اسامه عابد صالح

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

659.0

جامعة كربالء/كلية طب االسنان

جامعة االنبار/كلية الصيدلة

110

191941003047

عبد الرحمن طارق لطيف عبد

احيائي اعدادية الرميلة للبنين

558.0

جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

111

191941006046

قيصر محمد خلف حسن

احيائي اعدادية الميثاق للبنين

557.0

جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

112

111941012011

سجاد عبد االله مشرف صالح

احيائي ثانوية الثوار للبنين

522.0

جامعة بغداد/كلية األعالم

جامعة االنبار/كلية العلوم

113

191942370110

زينب ناظم محمد عليوي

احيائي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

445.0

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

114

191942131023

غفران صدام بردان مطلك

احيائي ثانوية ابن االثير للبنات

485.0

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

115

191921066036

محمد حكمت طلب عباس

ادبي

اعدادية الكرمة للبنين

466.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

116

101921055027

علي احمد محمد حسين

ادبي

ثانوية بالل للبنين

458.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

117

191922369147

نور كرجي مخلف خضير

ادبي

ثانوية المآذن المسائية للبنات

461.0

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

118

191942141007

زينب قيس جديع شافي

557.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

119

191921013009

احمد عبد هللا ابراهيم مضعن

ادبي

اعدادية الفارس العربي للبنين

443.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

120

211921078033

محمد حواس حسين عوفي

ادبي

ثانوية االحواز للبنين

389.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

121

211942140144

ضحى علي ابراهيم مهدي

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

470.0

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

122

241941211029

كامل حكيم علي جاسم

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

426.0

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

123

111922067020

رقيه جبار غربي شمران

ادبي

ثانوية النهضة العلمية للبنات

480.0

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

124

111922108026

رباب كريم عالوي معله

ادبي

ثانوية زبيدة للبنات

468.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

125

151922047090

صفا صبري جابر حسين

ادبي

اعدادية الهدى للبنات

476.0

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

126

211921087023

حيدر زاحم حسن حسين

ادبي

اعدادية طوبى للبنين

438.0

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

127

111922101050

مريم خضير عباس صالح

ادبي

اعدادية المستقبل للبنات

424.0

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

128

عطر الزهراء عباس عبد الحسين
141922115070
موسى

ادبي

ثانوية ام المؤمنين للبنات

424.0

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

129

101922099025

شهد سالم محمد علوان

ادبي

ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

422.0

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

130

141922116020

سميه محسن عبد هللا مسرهد

ادبي

ثانوية الوهج للبنات

408.0

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

131

171941075034

مصعب وعد احميد صالح

احيائي اعدادية السيد حمد للبنين

653.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

جامعة بابل/كلية الصيدلة

132

231952080008

حوراء حيدر جابر كاظم

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

471.0

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة بابل/كلية العلوم

133

231942125047

زهراء علوان منشد شالل

احيائي اعدادية عشتار للبنات

525.0

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

134

241942220542

هدى موسى سعيد حسين

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

479.0

جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

135

211921242011

علي خضير عباس علوان

412.0

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي ثانوية المعالي االهلية للبنات

ادبي

ثانوية الطف المختلطة

صفحة  5من 8

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

تعديل الترشيح

القبول المركزي

136

231921052086

محمد علي فخري جواد

ادبي

اعدادية العراق الجديد للبنين

410.0

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

137

231922139017

سجى شعالن عبد حمزه

ادبي

ثانوية النجاة للبنات

463.0

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

138

111921054062

يوسف هادي محمد عباس

ادبي

اعدادية السيوطي للبنين

460.0

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

139

151951005116

محمد هيثم لعيبي زبون

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

506.0

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

140

211951014124

هادي نصير غازي محمد

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

464.0

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

141

211941014116

محمد هاشم محمد فاضل

احيائي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

533.0

قبول مباشر

جامعة ديالى/كلية العلوم

142

211942146044

عال عمار صالح علوان

احيائي ثانوية الروابي للبنات

526.0

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية العلوم

143

211942144030

سرى عبد النعيم محي الدين جمعه

احيائي ثانوية الحريري للبنات

486.0

جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

144

211951015002

احمد حسيب خلف نجم

تطبيقي ثانوية ابن الفارض للبنين

451.0

جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

145

211942110066

غفران اسود خماس اسود

احيائي اعدادية القدس للبنات

470.0

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

146

211952166001

أمل حسن محمود علي

تطبيقي ثانوية العقيلة زينب للبنات

417.0

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

147

211921048023

مصطفى محمود محمد محمود

ثانوية دمشق للبنين

449.0

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

148

141942072062

زمن ستار جبار درويش

احيائي ثانوية سومر للبنات

671.0

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

جامعة كربالء/كلية الطب

149

271942054013

حوراء صاحب مزعل علي

احيائي ثانوية الرقيم للبنات

657.0

جامعة المثنى/كلية طب االسنان

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

150

271852088079

موج محمد عبد هللا عبيس

تطبيقي اعدادية عكاظ للبنات

445.0

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

جامعة كربالء/كلية العلوم

151

231942098015

انفال عباس فاهم عبد الحسين

احيائي اعدادية الربيع للبنات

637.0

جامعة بابل/كلية التمريض

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

152

231942137046

فاطمه جياد يوسف علوان

احيائي ثانوية الخلود للبنات

617.0

جامعة بابل/كلية التمريض

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

153

271952091021

رهام نجم عبد هللا كربول

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

445.0

جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

154

271922050022

زهراء رضا نجم عبد

ادبي

ثانوية شجرة طوبى للبنات

579.0

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

155

271921035015

محمد مصطفى عليوي جياد

ادبي

اعدادية المهيمن للبنين

439.0

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

156

211922093030

نبأ حامد حسين مسير

ادبي

اعدادية البراءة للبنات

415.0

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

157

271951001009

احمد عواد جيجان بطي

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

517.0

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

158

121941024035

محمود مهند تركي صالح

احيائي ثانوية الرواد للبنين

494.0

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

159

221941003246

منتظر عبد الصاحب عويد جخيور

احيائي االعدادية المركزية للبنين

660.0

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

160

221952103020

زهراء فرقد انعيس احمد

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

555.0

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

161

221951008028

عبد هللا علي نعمة خلف

تطبيقي ثانوية الصمود للبنين

474.0

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

162

221952174003

رفاء كريم عبد المحسن عزيز

تطبيقي ثانوية صدى النجاح األهلية للبنات

555.0

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

ادبي

صفحة  6من 8

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
ذوي ضحايا العمليات الحربية واالخطاء العسكرية والعمليات االرهابية
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

163

221921090057

مؤمل مانع متعب عبد

الفرع

المدرسة

المجموع

تعديل الترشيح

القبول المركزي

492.0

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية القانون

164

221951076017

رسول عامر دينار خضر

تطبيقي ثانوية المعارج األهلية للبنين

496.0

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

165

191941040042

زيد علي ابراهيم حسين

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

661.0

جامعة المثنى/كلية طب االسنان

جامعة كركوك/كلية طب االسنان

166

271951003074

مهدي عبد حسين صالح

تطبيقي اعدادية المكاسب للبنين

620.0

قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

167

201951022018

سرمد ايدن محمود محمد

تطبيقي اعداديه الرواد للبنين

420.0

جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

168

201922106054

مالك هللا بشار صفاء حسن

ادبي

اعدادية الشهباء للبنات

417.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

169

211921038026

حسين كريم احمد صالح

ادبي

اعدادية الطلع النضيد للبنين

400.0

جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

170

201942114001

استبرق عرفان اكرم مجيد

535.0

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

171

201921029005

اوراس جاسم محمد حسن

172

201921259320

نمر اسود عمر نايف

173

201921035001

احمد شاكر عبد ياسين

174

141942078070

سجى وسام حمود حسين

ادبي

اعدادية الحائر الحسيني للبنين

احيائي ثانوية الحريري للبنات
ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد
ادبي
المختلطة
اعدادية ابي ايوب االنصاري
ادبي
المسائية-عربية

478.0

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

440.0

جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

437.0

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي ثانوية دجلة للبنات

674.0

جامعة بغداد/كلية طب االسنان

جامعة واسط/كلية الطب

175

261921021004

اسعد حسن زميم سهر

ادبي

اعدادية بدرة للبنين

406.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

176

211921064001

احمد عادل عداي احمد

ادبي

اعدادية يوسف الصديق المختلطة

398.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

177

281952078014

دعاء سعد فريح داوود

407.0

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية الزراعة

178

281921016057

مصطفى جواد كاظم حسن

431.0

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

179

171941015130

علي محمد صديق ابراهيم حسين

احيائي اعدادية الزهور للبنين

665.0

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

جامعة المثنى/كلية الطب

180

221942103005

آالء فرقد انعيس احمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

508.0

جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

181

291951005054

عباس عزران دليل محيسن

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

549.0

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

182

231951198010

عالء جاسم محمد خريسان

تطبيقي ثانوية الفالح المختلطة

519.0

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية التربية

183

211922234011

زينه كريم اسماعيل علي

382.0

جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

184

241941021003

امير يوسف نون علي

احيائي اعدادية الثورة اإلسالمية للبنين

566.0

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

185

171951053006

حسين صالح خلف دخيل

ادبي

اعدادية تل علي للبنين

تطبيقي اعدادية البيان للبنات
ادبي

ادبي

اعدادية ميثم التمار للبنين

ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان
تطبيقي
للبنين

501.0

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

186

171942315130

نور ثائر ادريس ياسين

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

593.0

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

187

191941011014

احمد صالح عبد هللا جاسم

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

567.0

جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

188

191921109014

ايمن حازم محمد محمود

424.0

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

189

251942071032

فاطمه علي هادي محمد ابراهيم

591.0

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

جامعة تلعفر/كلية التمريض

ادبي

اعدادية سومر االدبية للبنين

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات
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اسم الطالب

الفرع

المدرسة

190

211921079030

لؤي قيس كاظم حسن

ادبي

191

201921029013

محمد جاسم محمد حسن

ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد
ادبي
المختلطة

192

171921144112

مصطفى عادل محمد جاسم
غانم طه حسن عبد هللا

193

201921079040

194

عبد الرحمن حسن محمد شيت
171951005049
حسين

ثانوية الوطن للبنين

المجموع
373.0

القبول المركزي
جامعة تكريت/كلية اآلداب

تعديل الترشيح
جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

483.0

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي

اعدادية الشافعي للبنين

546.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

ادبي

اعدادية الواسطي للبنين

540.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

430.0

جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الحمدانية/كلية التربية

195

111951151047

مهند رحيم هاني حسن

تطبيقي اعدادية االبتكار للبنين

520.0

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

196

201942117001

اسراء فاضل قحطان نايف

احيائي اعدادية الهدى للبنات

649.0

جامعة كركوك/كلية التمريض

197

171941028200

محمد الياس خضر احمد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

519.0

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

198

171951023212

مصطفى موفق عبد هللا خضر

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

383.0

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

199

201941025035

عبد هللا ياسين عبد هللا نجرس

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنين

627.0

جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

200

171942301066

ريم حازم محمد غريب عبد الرحمن

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

630.0

جامعة تلعفر/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

201

171941018050

جاسم محمد عبوش طه

احيائي اعدادية سارية للبنين

612.0

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

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

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية القسم الطبي/كركوك/قسم تقنيات
المختبرات الطبية
الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات
التبريد والتكييف

202

111942077039

سميه خضر عباس مطلك

احيائي ثانوية ذات النطاقين للبنات

643.0

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

203

251941044277

مؤمل حسين جاسم حسين

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

543.0

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة
تقنيات االتصاالت

204

291941004014

جايد عدنان رحيم كويت

احيائي اعدادية المثنى للبنين

625.0

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

205

231942088265

سرى ميثم محسن حسين

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

404.0

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

206

141951175007

حسين عباس كريم دعير عبد

تطبيقي ثانوية العصر الجديد للبنين

467.0

جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات
الميكاترونكس

207

111921203163

علي اياد عبد الحسين علي

ادبي

ثانوية العال المسائية للبنين

478.0

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

208

151921002013

احمد نزار محمد شالل

ادبي

اعدادية البراق للبنين

405.0

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

209

191942373025

هند كامل حمدي عباس

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

635.0

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

210

241941001227

محمد ابراهيم جساب حمزه

احيائي االعدادية المركزية للبنين

625.0

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

211

211942157029

ضحى محمد احمد كرمن

احيائي ثانوية السرمد للبنات

578.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

212

251941001317

ناصر ثامر دهيرم عكاب

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

580.0

جامعة الكوفة/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

213

261942250017

اسماء عبد النبي وادي ساجت

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

600.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

214

211922127038

وفاء احمد سالم طوفان

ادبي

ثانوية ام القرى للبنات

406.0

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

215

211921081012

حيدر نجم عبود عبد الكريم

ادبي

اعدادية ضرار بن االزور للبنين

389.0

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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