وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

1

2521513033012

حسن رعد عبد الحسين مؤمن

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 512.00جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

2

1021428050059

زهراء خالد احمد مخلف

احيائي الخارجيات

 529.00جامعة بغداد/كلية العلوم

3

1021417004024

يونس سعد كاظم حسن

احيائي ثانوية صقر قريش المختلطة

 528.00جامعة بغداد/كلية العلوم

4

2521424013093

فاطمه محمد حسين محمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنات

 502.00جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

5

1321422011043

زهراء مهدي عباس محمد

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

 476.00جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

6

1521426001153

نرجس عبد السادة جلوب حبش

احيائي ثانوية سمية المسائية للبنات

 476.00جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

7

1121422068016

فاطمه محمد حمود مرتضى

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 521.00جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

8

1021422037074

ميار بالل مطيع شهاب

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 492.00جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

9

1221422051138

يقين هادي عبد عيسى

احيائي ثانوية القصواء للبنات

 391.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

10

1121411013027

علي ناجي مسلم علي

احيائي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 385.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

11

1421411025023

عبد الكريم احمد كريم عباس

احيائي اعدادية دار الحكمة للبنين

 384.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

12

1421411051037

علي عقيل تايه حسين

احيائي ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 382.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

13

1421426005032

زينب طلعت هاتف محي

احيائي ثانوية الجادرية المسائية للبنات

 378.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

14

1521415001139

علي عماد مكي جبار

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 370.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

15

132041011052

موسى هاشم علي جاسم

احيائي اعدادية ابابيل للبنين

 368.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

16

1521422007142

غفران حاتم خزعل حسن

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 368.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

17

1021411016027

عبد هللا جواد عبد عاصي

احيائي اعدادية اليمن للبنين

 365.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

18

2621411012140

محمد احمد عوده جاسم

احيائي اعدادية الصويرة للبنين

 494.00جامعة بغداد/كلية اللغات

19

1021211017007

امجد سعدون خضير خلف

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 429.00جامعة بغداد/كلية اللغات

20

1221217007020

مصطفى ستار عبد حمود

ادبي ثانوية البراق المختلطة

 403.00جامعة بغداد/كلية اللغات

21

1421211025014

امير جبار جليب علوان

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 398.00جامعة بغداد/كلية اللغات

22

1921415025030

عبد هللا محمد عبد المجيد عبد الحميد

احيائي ثانوية القدوة المسائية للبنين

 450.00جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

23

1421411006017

حسن جبار يونس محيسن

احيائي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 429.00جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

24

2621413009039

علي حيدر جابر هاشم

احيائي اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنين

 424.00جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

25

1521411008052

كميل حسين زبون سلمان

احيائي اعدادية التراث العراقي للبنين

 507.00جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

26

2321417057019

مصطفى سعد حسين رحال

احيائي ثانوية بالدي المختلطة

 483.00جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

27

1921411011110

يوسف فياض محمد مزعل

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 471.00جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

28

1221422032019

زهراء رحيم حزيم حواس

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 461.00جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

29

1421411028053

علي رياض ابراهيم حسين

احيائي اعدادية ابن البيطار للبنين

 461.00جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

30

2321511022005

حسن علي جاسم محمد

تطبيقي اعدادية حطين للبنين

 472.00جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

31

1121217011013

مروان فاضل حريش حمد

ادبي ثانوية القدس المختلطة

 469.00جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

32

1121228050411

سهى حسين حسن ناصر

ادبي الخارجيات

 439.00جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

33

1121511025008

احمد محمد مهدي صالح

 406.00جامعة بغداد /كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

صفحة  1من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الرقم االمتحاني
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المجموع
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34

1121222023060

يقين طاهر علوان حسن

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 486.00جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

35

1921222115003

ماريا جمال عبد خلف

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 474.00جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

36

1421522020006

رقيه احمد صالح ذياب

37

1521222011074

ضحى عباس حمود رشيد

38

1021222029018

زينه حسن خليل نهار

ادبي ثانوية ابي غريب للبنات

39

1021222025007

تبارك رحيم حميد سدخان

ادبي ثانوية الحكمة للبنات

40

1021211001026

محمود احمد عبد هللا عيدان

ادبي ثانوية الرائد للبنين

 403.00جامعة بغداد/كلية اآلداب

41

1221211008003

احمد جاسم دلف سرحان

ادبي ثانوية البالد للبنين

 402.00جامعة بغداد/كلية اآلداب

42

2221211031031

عقيل عويد كريم عبيد

ادبي اعدادية الشباب للبنين

 387.00جامعة بغداد/كلية اآلداب

43

1121226004063

مريم عبد الكريم جميل فرحان

ادبي ثانوية الوفاء المسائية للبنات

 389.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

44

1421211034032

امير علي ساده موسى

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 382.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

45

1221222046097

سرى قاسم كاطع سلمان

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 375.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

46

102051015075

منتظر باسم عبد الحسين محسن

تطبيقي اعدادية مصطفى جواد للبنين

 398.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

47

1521422011065

دعاء جبار حميد شراد

احيائي اعدادية المآثر للبنات

 445.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

48

1021511026014

اسامه نافع هادي عاصي

49

1421222025021

زهراء رائد حربي جاسم

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعي

 390.00جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

ادبي اعدادية المآثر للبنات

 566.00جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية
 360.00جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال
 468.00جامعة بغداد/كلية اآلداب

 403.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 384.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية ريحانة الرسول للبنات

50

2621222030028

مريم ربيع نعمة زويد

ادبي ثانوية التاميم للبنات

 378.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

51

1521211018101

مرتضى رحيم دلو اعزيز

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 374.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

52

1321211033016

رضا عبد الرحمن علي حسين

ادبي ثانوية دجلة الخير للبنين

 366.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

53

1021211034006

بركات محمود عثمان حماد

ادبي اعدادية الخلد للبنين

 363.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

54

1221211038018

جعفر سليم رحيم فاضل

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 362.00جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

55

1421211027083

علي جاسم جواح شيال

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 462.00جامعة بغداد/كلية االعالم

56

1321211034029

سجاد جبار حنظل بريسم

ادبي اعدادية الفراتين للبنين

 425.00جامعة بغداد/كلية االعالم

57

2621424015108

فاطمة الزهراء عامر محمد ناصر

احيائي ثانوية اوروك االهلية للبنات

 412.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

58

1221411019022

حاتم عبد الكريم محمد علي

احيائي أعدادية الطارمية للبنين

 412.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

59

1121422044053

شهد عقيل مجيد كاظم

احيائي اعدادية المصطفى العلمية للبنات

60

1121211009011

اياد علي راضي لفته

61

1221511007055

رضا عباس جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

62

2121422085068

دعاء عالوي عبد هللا نصيف

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 502.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

63

1921511040017

عثمان عامج عبد جالل

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 419.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

64

1221422033011

ايه فاضل عبد زيد ذفال

احيائي ثانوية اآلفاق للبنات

 459.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

65

1521511004033

عباس حسن عوده حيال

تطبيقي اعدادية قتيبة للبنين

 433.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

66

1421218001697

سجاد سعدي صالح حمد

 385.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 367.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة
 476.00الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

 477.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي الخارجيون
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67

1121211031017

ايمن علي حسين صالح

ادبي اعدادية البلد االمين للبنين

 461.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

68

1121218001139

بالل عبدالرحمن فرج حمادي

ادبي الخارجيون

 459.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

69

2821422015028

حوراء محمد نجم عبيد

احيائي ثانوية علي الغربي للبنات

 410.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

70

1521511017005

أحمد كريم الزم محيل

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 410.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

71

1421411040112

مرتضى سعد ظاهر علي

احيائي اعدادية اسد بغداد للبنين

 404.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

72

1421422037042

فاطمه حسن راعي حويز

احيائي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 397.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

73

2621511012018

محمد حسين عبد علي جرو

تطبيقي اعدادية الصويرة للبنين

 397.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

74

1621511065017

علي سالم صالح حرجان

تطبيقي ثانوية كفر قاسم للبنين

 395.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

75

1521222001004

اماني صباح صادق رشم

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 492.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

76

2421411003062

سالم عباس عبد جبار

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 438.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

77

1521222002042

مريم سعد مطشر بطل

ادبي ثانوية المسرة للبنات

 433.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

78

2321215006022

عبد الرحمن ماجد جار هللا شروين

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 430.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

79

2621511014059

مجتبى كريم كاظم ساجت

80

1521211004045

مرتضى فاضل ماهور سلمان

 396.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين
ادبي اعدادية قتيبة للبنين

 430.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

81

3221222003008

شهد صفاء عواد عبد

ادبي ثانوية الياسمين للبنات

 419.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

82

1321228050216

زهراء طارق سعد محمود

ادبي الخارجيات

 391.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

83

1521211018003

احمد حافظ ستار حاتم

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 389.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

84

2621211026069

محمد حميد عبد هللا علي

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 386.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

85

1121211031033

شاكر مؤيد شاكر محمود

ادبي اعدادية البلد االمين للبنين

 383.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

86

1521211007008

احمد سلمان لفته جرو

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 396.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

87

1321224002006

ودق عدي مهدي محمد جواد

ادبي ثانوية البنوك األهلية للبنات

 381.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

88

2121222037006

امنة حسين محان سعيد

ادبي ثانوية ام القرى للبنات

 370.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

89

1421211037008

حسن عامر جبار مطر

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 370.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

90

2321417007099

عالء سعد عبد العباس عليوي

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 423.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

91

1421422044212

هبه ماجد جاسم هايس

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 412.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

92

1521222010021

حوراء قاسم عريبي كاظم

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 411.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

93

1221222037006

بتول احمد عبد جميل

ادبي ثانوية التجدد للبنات

 398.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

94

1921215010067

عبد الرحمن منذر فليح حسون

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 396.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

95

1521211017053

سجاد رحيم عبد هللا محمد

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 395.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

96

1121211024049

مصطفى عماد حمود عبد

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 390.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

97

1121211046042

عمر مزهر فايز حسون

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 389.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

98

1421211047052

منتظر علي حمود جبر

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 386.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

99

1321511028025

جعفر محمد محسن علوان

 383.00الجامعة المستنصرية /كلية التربية األساسية

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

صفحة  3من 24

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

100

1421422056074

طيبه محمود محسن موسى

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 382.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

101

1121422026017

رسل اسماعيل حسن سريبت

احيائي اعداديه االنوار للبنات

 380.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

102

1421422026024

رقيه رحيم قاسم طعمه

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 371.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

103

2721415001003

أيمن حمودي عبيد خدام

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 370.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

104

1121515002006

احمد حمزه جبار تومان

تطبيقي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 370.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

105

1221211039003

احمد حافظ مجيد سلمان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 355.00الجامعة المستنصرية /كلية العلوم السياحية

106

1621522079026

زينب كاظم كاطع سوادي

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 546.00جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

107

1621522048013

زهراء عباس خيري علي

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 473.00جامعة البصرة/كلية العلوم

108

1621522040018

شهد نوفل كاظم حسن

تطبيقي ثانوية النبأ للبنات

 470.00جامعة البصرة/كلية العلوم

109

1621522057036

كوثر عاشور فارس موسى

تطبيقي اعدادية العباسية للبنات

 469.00جامعة البصرة/كلية العلوم

110

2421411035015

حسين فشاخ صياح حريز

احيائي ثانوية الفاضلية للبنين

 452.00جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

111

1621411016012

محمد فالح حسن كاظم

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 426.00جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

112

2721422041043

تبارك سمير عبد الكريم مهدي

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 411.00جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

113

2721411045001

أكرم صالح نعمه عبد

احيائي ثانوية البساط االخضر للبنين

 408.00جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

114

2721411017037

محمد سجاد حسن حنيش

احيائي اعدادية المؤاخاة للبنين

 391.00جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

115

1621513060010

روح هللا احمد خلف حمد

تطبيقي ثانوية االمتياز االهلية للبنين

 377.00جامعة البصرة/كلية الزراعة
 359.00جامعة البصرة/كلية الزراعة

116

1621422036068

عذراء عباس سبتي طارش

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

117

1621211040024

عبد هللا مؤيد سعدون محمد

ادبي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 436.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

118

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 428.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1621215008026

رضا جواد كاظم نجم

119

2421411047029

امير عادل مطلك عطية

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 376.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

120

2221411031151

علي مسلم عبد الواحد فتوحي

احيائي اعدادية الشباب للبنين

 371.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

121

2221411040003

احمد قيس عدنان صبر

احيائي اعدادية الحمار للبنين

 369.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

122

2821411004001

احمد مزهر صابر كاظم

احيائي ثانوية السالم للبنين

 367.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

123

1621422048006

بتول طالب جلود زاجي

احيائي اعدادية البيان للبنات

 380.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

124

2321422025028

رفيف رحيم علي كريم

احيائي اعدادية الشموس للبنات

 380.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

125

2521411007468

مصطفى ناصر حسين عطيه

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 363.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

126

2221417058003

باقر شعالن مزهر سريول

احيائي ثانوية الخورنق المختلطة

 363.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

127

2821422013004

اساور رحيم محمد مخيلف

احيائي اعدادية اليمامة للبنات

 362.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

128

2721522053004

بتول يوسف محمد ناصر

تطبيقي ثانوية البستان للبنات

 421.00جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

129

2221424049077

هدى جباره سلطان بديوي

احيائي ثانوية العرفان االهلية للبنات

 415.00جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

130

1621222032060

نور مرتضى حمد عبود

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 411.00جامعة البصرة /كلية التربية للعلوم االنسانية

131

1621211053020

محمد الباقر عبد الزهرة عبد هللا رحيم

ادبي ثانوية الموانئ للبنين

 399.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

132

1621211011006

حسن صالح قاسم مخور

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 398.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

صفحة  4من 24

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

133

1621422014016

حوراء وليد خالد محمد

134

1621222044033

زينب ماجد عبد الهادي طعمه

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

احيائي اعدادية المعقل للبنات
ادبي ثانوية الشهيد القائد كنعان سالم العاشور للبنات

 362.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

135

1921511062017

عبد هللا نجم عبيد فرحان

تطبيقي اعدادية التقدم للبنين

 381.00جامعة الموصل/كلية العلوم

136

3021417043007

محمد نجم عبد العزيز يحيى

احيائي أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورم

137

3221411004084

وسام محمد خلوف حميد

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنين

 409.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

138

3021417043002

ايهم غسان ابراهيم زيدان

احيائي أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورم

 406.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

139

1721411026156

محمد جاسم محمد شعبان

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 396.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

140

1721411077012

جواد كاظم جواد مصطفى

احيائي ثانوية القبة للبنين

 395.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

141

1721422071056

لينا وليد عادل فاضل

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 378.00جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

142

1721422082010

اكرام خير الدين عبد عبد الرزاق

احيائي ثانوية المأمون للبنات

 361.00جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

143

2021411001256

مصطفى نوزاد محمد حسين

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 360.00جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

144

1721422022052

حنين محمد حازم محمود

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 490.00جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة

145

1721422023114

نرمين عباس محمود حسين

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 472.00جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة

146

2221511017017

جعفر كريم حرجان علواش

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 411.00جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الصرفة

147

1721422047042

شهد خالد محمد محمود

148

1721211061013

القبول

 390.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

 411.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

رياض احمد ذياب العلي

قسم الحاسبة االلكترونية

 449.00جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي ثانوية الثورةللبنات

 424.00جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي اعدادية تل عبطة للبنين

149

1721422003001

ابرار يونس اسماعيل محمد

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 430.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

150

3021427041043

ساهرة عامر محمد علي

احيائي ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرة

 405.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

151

1721222068024

سمر وعد هللا فتحي محمد

152

3221522006024

غاليه سالم محمد ابراهيم

153

3321222002045

لينه كبعو رشو قاسم

 399.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 379.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

تطبيقي ثانوية النصر النموذجية للبنات
ادبي اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحين

 484.00جامعة الموصل/كلية اآلداب

154

1721427002036

سهام الياس قاسم خلف

احيائي اعدادية العراق المختلطة

 478.00جامعة الموصل/كلية اآلداب

155

3321417011040

مجدل بركات رشو حسن

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 463.00جامعة الموصل /كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية حمام العليل للبنات

 384.00جامعة الموصل /كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

156

1721422009087

منى احمد سلطان حسن

157

1721227010011

سعاد بركات علي ابراهيم

 402.00جامعة الموصل /كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

ادبي ثانوية سنوني المختلطة

158

1321522019010

رقيه كاظم صدام جاسم

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنات

 545.00الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

159

1021411011029

عبد الرحمن نصيف جاسم محمد

احيائي اعدادية االسراء للبنين

 517.00الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

160

2621422009045

فاطمه احمد نعمه كاظم

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

 487.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن /قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

161

1321422040049

تبارك نجم عبد رسن

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 458.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن /قسم التعدين واستخالص المعادن

162

1421411016107

علي عبد صابر عنبر

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 506.00الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

163

1121411021005

اسحاق عبد القادر يوسف فرحان

احيائي الثانوية المعينية للبنين

 477.00الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

164

1521511015064

محمد باقر كاظم خلف زبون

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 506.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

165

2921411017217

غيث هللا حسين كاظم جبر

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 490.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

صفحة  5من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

166

1521511015006

احمد كاظم خلف زبون

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 476.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

167

1521411017048

عباس عالء يابر برناص

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 460.00الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

168

1121511019043

علي جاسم محمد علي

تطبيقي اعدادية النهرين العلمية للبنين

 442.00الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

169

1621511080006

حسين عباس ابراهيم محمد

تطبيقي ثانوية تونس للبنين

 491.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

170

2521511010032

علي جبار حسين حجي

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 409.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

171

2521511010048

محمد زهير علي جاسم

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 405.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

172

2321413016001

ابراهيم جواد كاظم شناوة

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 508.00جامعة الكوفة/كلية العلوم

173

2521413015005

حسين صباح خضير مرهون

احيائي ثانوية الكوثر االهلية للبنين

 504.00جامعة الكوفة/كلية العلوم

174

2521411008256

قاسم ثامر جابر عبد الرضا

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنين

 456.00جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 384.00جامعة الكوفة /كلية العلوم السياسية

175

2221211020005

علي ثائر عبد حسن علي

176

2521411009250

محمد توفيق حسن عبد الرضا

177

2421424012028

ميسم عقيل مسلم حبيب

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

178

2521411007310

كرار ناظم بشير عباس

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

179

2521422040203

فاطمه حيدر كاظم عطيه

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (ب)

 361.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

احيائي اعدادية الشيخ المفيد المركزية للبنين

 380.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة
 370.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة
 361.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

180

3021427056003

زينب فاضل فالح معارض

احيائي مدارس الهدى االهلية ايران قم

 500.00جامعة الكوفة/كلية اللغات

181

2521413025036

زيد علي سلمان حسون

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 433.00جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

182

2521413028007

امير حيدر هادي زباله

احيائي ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنين

 430.00جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

183

2521424018024

فاطمه بشير عيسى جعفر

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (ب)

 419.00جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

184

2521222035116

نسرين احمد ذرب جبر

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 371.00جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

185

2221417011001

امير ستار جبر عوفي

186

2521211021306

مسلم عباس حمزه محسن

 465.00جامعة الكوفة/كلية التربية

احيائي ثانوية النبعة المختلطة
ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 456.00جامعة الكوفة/كلية التربية

187

2321515004026

عباس غانم جميل لفته

تطبيقي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 416.00جامعة الكوفة/كلية التربية

188

2521526001111

ضحى ابراهيم عبد االمام مطر

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 402.00جامعة الكوفة/كلية التربية

189

2521422035075

ديانا عبد الحسين جواد عجزان

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 440.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

190

2221422057104

فاطمة منهل كريم نهير

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 432.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

191

2421228050051

بنين حسين موسى محسن

ادبي الخارجيات

 415.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

192

1121222046107

نور الهدى محمد هاتف جويد

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 362.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

193

2521424004327

رقيه احمد فالح هادي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (أ)

194

2521411010248

منتظر حسن علي مسلم

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

195

2521211012231

محمد دايخ هاشم محمد

 520.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية
 467.00جامعة الكوفة/كلية اآلداب

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 358.00جامعة الكوفة/كلية اآلداب

196

2521218001783

مسلم يوسف عطيه فليح

ادبي الخارجيون

 404.00جامعة الكوفة /كلية التربية االساسية

197

2921211013128

مؤمل ناجح عبد االمير صويح

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 369.00جامعة الكوفة /كلية التربية االساسية

198

1621422071081

فاطمه اثير كريم سامي

 381.00جامعة الكوفة/كلية االثار

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

صفحة  6من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

199

2521424004207

تقوى عباس محمد عمران

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (أ)

 379.00جامعة الكوفة/كلية االثار

200

2521413025073

محمد عالء سعيد نعمه

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 404.00جامعة الكوفة/كلية الفقه

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

201

1921511009009

حسام هشام سرحان جاسم

تطبيقي اعدادية الفلوجه للبنين

 476.00جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

202

1821511013023

هاني شاكر محمود حسين

تطبيقي ثانوية االمام علي للبنين

 502.00جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

203

1821517071004

احمد شاكر محمود حسين

تطبيقي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 502.00جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

204

1821427001017

طيبة عدنان سلمان علي

احيائي ثانوية الجماهير المختلطة

 453.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

205

2321411046177

منتظر محمد عبد الحسين عبد

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 410.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

206

1821411125083

مهند حسين علي جاسم

احيائي اعدادية هلكوت للبنين/دراسة كردية

 409.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

207

1821511036042

عبد هللا عمر جمعه مجيد

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 369.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

208

1821227072019

صبا زيدان طه محمود

ادبي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 400.00جامعة تكريت/كلية الحقوق

209

1821211128034

محمد نوري حميد علي

ادبي ثانوية المقاصد للبنين

 386.00جامعة تكريت/كلية الحقوق

210

ادبي ثانوية الخرجه للبنات

 385.00جامعة تكريت/كلية الحقوق

1821222056011

رجاء علي نعمان بالل

211

1421422017015

زهره محمود شاكر علي

احيائي ثانوية التاخي للبنات

 425.00جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

212

1821422011048

مينا مزاحم علوان حسين

احيائي ثانوية العلم للبنات

 360.00جامعة تكريت/كلية الزراعة

213

1821411007002

احمد حسين مهدي صالح

احيائي اعدادية بيجي للبنين

 356.00جامعة تكريت/كلية الزراعة

214

1821422092021

مها ضياء احمد محمد

احيائي ثانوية الحمزة للبنات

 406.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

215

1821422106029

نور علي رجب عبد

احيائي ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبنات

 365.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

216

2021422100015

خه الت حكيم كريم حامي حمادي

احيائي اعدادية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 397.00جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

217

2921415005003

سجاد هادي هاشم والي

218

1821211086044

ناظم رجب عوض شالل

ادبي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 370.00جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية

 433.00جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم الصرفة

احيائي ثانوية الهالل المسائية للبنين

219

1821222029008

زينة ايوب خلف ابراهيم

ادبي اعدادية الحكمة للبنات

 361.00جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية

220

2721228050349

عذراء سالم علوان عبيد

ادبي الخارجيات

 481.00جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

221

1821222012015

هبه محمد رشيد جاسم

ادبي ثانوية الفضيلة للبنات

 450.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

222

1821222072017

لمى فاضل عباس امين

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

223

1821422049008

زينب جمعه مطر حمد

 436.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 395.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

224

2321427005044

هند علي كامل عبود

احيائي ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطة

 383.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

225

1821522060037

نورس سعدون محمد عبد

تطبيقي اعدادية جنة العراق للبنات

 381.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

226

1821422071118

منتهى خميس ضاري خليل

احيائي اعدادية الدجيل للبنات

 380.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

227

1221422020013

حنين فاضل عبد خميس

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 379.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

228

2121422072007

اسراء علي حميد عيدان

احيائي ثانوية الذهب االسود للبنات

 378.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

229

2121226004006

حنين محمد جليل جميل

ادبي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 355.00جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

230

1821211035018

عالء ناهي حمزه جسام

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 358.00جامعة تكريت/كلية اآلداب

231

1821222007025

زمن حردان خلف حميد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 406.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

صفحة  7من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

232

2021417057023

حسين محمد جمعه فليح

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 380.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

233

2321411035044

محمد سليم حسين جاسم

احيائي اعدادية الحكيم للبنين

 380.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

234

2121411050068

همام صدر الدين خضير حسين

احيائي اعدادية شهداء شروين للبنين

 377.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

235

2021411021052

صالح جبار ادريس عبد هللا

احيائي اعدادية الرواد للبنين

 374.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 367.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط

236

2921411020159

سالم سعد كاظم شامي

237

1821221047003

رواء خلف سلطان خاير

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 414.00جامعة تكريت /كلية التربية األساسية/الشرقاط/قسم اللغة االنكليزية

238

2321422017268

ندى صالح حسن شمران

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 527.00جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

239

2421515003018

حسين اسماعيل شبيب عبد

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 404.00جامعة القادسية/كلية العلوم

240

2421411008141

كاظم شاكر حسن مهدي

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 464.00جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 407.00جامعة القادسية/كلية الزراعة

241

2421417015019

كرار جابر كاظم حميدي

242

2921211004107

علي نعيم مريجي برشان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 389.00جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 380.00جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

243

2421211023001

ابراهيم حيدر عبد الحسين ابراهيم

244

2421422014055

حوراء ثامر دويح حنش

احيائي اعدادية حلب للبنات

 525.00جامعة القادسية/كلية التربية

245

2421411038034

رسول عقيل مجبل مجيد

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 468.00جامعة القادسية/كلية التربية

246

2421422015155

ازهار جميل مطرود صبر

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 467.00جامعة القادسية/كلية التربية

247

2421515001047

كرار قاسم رحيم بردان

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 401.00جامعة القادسية/كلية التربية

248

1421215006058

عبد هللا تركي فالح حسين

ادبي اعدادية االنصار المسائية للبنين

 484.00جامعة القادسية/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

249

2421222005033

زينب وليد فرهود عبد

ادبي اعدادية النور للبنات

 355.00جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

250

2421211025004

امير فاضل كاظم موسى

251

2421411024059

مصطفى رحمان كاظم عنفوص

احيائي اعدادية حيدر الكرار للبنين الوقف الشيعي

 390.00جامعة القادسية/كلية االثار

ادبي ثانوية المهاجرين للبنين

252

1921417026006

مصطفى احمد عويد سعيد

احيائي ثانوية االمام الغزالي المختلطة

 458.00جامعة االنبار /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

253

1921217021003

عصام صباح خضير عباس

254

1921515006062

مصطفى رياض عبد الجبار احمد

255

1921422022051

سرى ستار جبير خليل

احيائي ثانوية قريش للبنات

256

3121422011004

تبارك عدنان جسام حمادي

احيائي ثانوية االمل للبنات

 362.00جامعة القادسية/كلية اآلداب

 384.00جامعة االنبار /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

ادبي ثانوية االزهر المختلطة
تطبيقي ثانوية الراية المسائية للبنين

 417.00جامعة االنبار/كلية الزراعة
 371.00جامعة االنبار/كلية الزراعة
 365.00جامعة االنبار/كلية الزراعة

257

2121411033025

رواد احمد طالك عنكوش

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 356.00جامعة االنبار/كلية الزراعة

258

1921411003077

محمد عامر علي ناصر

احيائي اعدادية الرميله للبنين

 498.00جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

259

2121411013004

ابراهيم منصور عناد هالل

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 388.00جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

260

3221411004041

عبد هللا صالح هادي عليوي

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنين

 385.00جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

261

1921422026018

داليا رافع سليمان هوير

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 455.00جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة
 450.00جامعة االنبار /كلية التربية للعلوم الصرفة

262

1921411006046

محمد نافع عزيز جاسم

263

1921222066005

امنه فارس صبار سليمان

ادبي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 453.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

احيائي اعدادية الميثاق للبنين

264

1921422027008

ايمان مزهر ابراهيم فيحان

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 399.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

صفحة  8من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

265

1921422132046

نور شامل فزع فياض

احيائي ثانوية الزهرة البيضاء للبنات

 396.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

266

1921426002159

نماء صبار احمد نايف

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 394.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

267

1921222015002

احالم شاكر حمود عوض

ادبي اعدادية الرطبة للبنات

 370.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

268

1921222063042

نغم عبد الستار عناد شحاذه

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 362.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

269

1921411009234

مصطفى اسماعيل محمد رديني

احيائي اعدادية الفلوجه للبنين

 372.00جامعة االنبار/كلية اآلداب

270

3121422001051

لينا سامي عبد حسن

احيائي ثانوية جوارجرا للبنات

 391.00جامعة االنبار /كلية التربية األساسية/حديثة

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

271

1321211028044

مصدق فراس حميد حسن

ادبي اعدادية السياب للبنين

 518.00الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

272

1021222034019

نرمين مثنى مالك فزع

ادبي ثانوية المأمون للبنات

 517.00الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

273

1221211031006

احمد صباح كامل عويد

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 423.00الجامعة العراقية /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 465.00الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

274

1321211012042

سجاد سامي طعمة خلف

275

1221422010047

نور محمد عبد الرسول محمد صالح

احيائي اعدادية التضحية للبنات

 425.00الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

276

3121417004010

عبد الملك خميس طه علي

احيائي ثانوية كوية المختلطة

 418.00الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

277

1521422002041

زهراء عبد علي جبر

احيائي ثانوية المسرة للبنات

 389.00الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

278

1421222025043

فرح ضاري علي محمد

 392.00الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

ادبي ثانوية ريحانة الرسول للبنات

279

1321222007001

اثار عالء سهيل محمد

ادبي ثانوية االسوار للبنات

 359.00الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

280

1121226001051

اميمة رشيد عجمي علي

ادبي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 368.00الجامعة العراقية/كلية اآلداب

281

2721411029070

علي حسين مجيد سلمان

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 496.00جامعة بابل /كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

282

2321411049008

حسن مسلم محمد طالب

احيائي ثانوية موسى الكليم للبنين

 544.00جامعة بابل/كلية العلوم

283

2321422017223

غدير مهند عبد فرهود

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 455.00جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

284

2321522011017

حنين عالء عبد االمير حسين

تطبيقي عدادية الثورة للبنات

 391.00جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

285

2521411008307

محمد صادق مهدي عباس كاظم

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنين

 445.00جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

286

2321511050002

الحسن هاني راشد كاظم

تطبيقي ثانوية التراث للبنين

 420.00جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

287

232051044049

نور شاكر عبد الكاظم خضير

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 410.00جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

288

2321517014024

علي عذاب علك كافي

تطبيقي ثانوية الغزالي المختلطة

 408.00جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

289

2321422031084

مها غضبان خليل حسين

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 431.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

290

2321424006335

مريم زاحم غاوي ناصر

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 418.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

291

2321411003006

امير احمد عزيز كاظم

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 408.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

292

2321222035014

جنان حميد شعف سقف

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 383.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

293

2321511050019

سيف علي رحيم زعول

تطبيقي ثانوية التراث للبنين

 381.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

294

1621522043003

االء حيدر محمد علي حسين

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 374.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

295

2521511001171

مصطفى حيدر عبد زيد حسين

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 372.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

296

2321211003005

احمد عباس ابراهيم خليل

297

2321411025047

مصطفى كاظم صالح خليفه

 366.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية الثورة للبنين

 476.00جامعة بابل /كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي ثانوية ابن سينا للبنين

صفحة  9من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

298

2321211011062

كريم ماجد كريم حسين

299

2721511002029

علي نزار كامل عبد الجاسم

تطبيقي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

300

2321411004074

منتظر طالب ابراهيم خضير

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 471.00جامعة بابل/كلية اآلداب

301

2321211035007

حسين كاظم مراد عبيد

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 356.00جامعة بابل/كلية اآلداب

302

2321422073117

طيبه احمد راشد عطيه

303

2321222027036

مريم صالح عبد الحسن علوان

ادبي اعدادية صنعاء للبنين

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 410.00جامعة بابل /كلية التربية للعلوم االنسانية
 404.00جامعة بابل /كلية التربية للعلوم االنسانية

 433.00جامعة بابل /كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية كوثى للبنات

 406.00جامعة بابل /كلية التربية األساسية

ادبي اعدادية الحوراء للبنات

304

2321422063025

خديجة الكبرى يعقوب عبد الحمزة عبيس

احيائي ثانوية انتظار مجيد فليفل للبنات

 383.00جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

305

2321422003056

زهراء جواد كاظم فالح

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 382.00جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

306

2721411034207

محمد عبد السجاد نعمه جابر

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 376.00جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

307

1121522014017

رسل علي سلمان محمد

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

 531.00جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

308

1521511018052

مؤمل محسن علي عبيد

تطبيقي اعدادية النهروان للبنين

 540.00جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

309

1021522034020

هاجر محمد نعيم علوان

تطبيقي ثانوية المأمون للبنات

 518.00جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

310

2221422027019

حوراء كريم داخل جبر

احيائي اعدادية الفجر للبنات

 471.00جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

311

2121417039015

قصي حسين طه ياسين

احيائي اعدادية الوالء المختلطة

 504.00جامعة ديالى/كلية العلوم

312

3021427048007

رانيا محمد خورشيد حمه جان

احيائي ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسون

 495.00جامعة ديالى/كلية العلوم

313

2821511019021

حيدر رعد محسر عليوي

تطبيقي ثانوية جعفر الطيار للبنين

 372.00جامعة ديالى/كلية العلوم
 463.00جامعة ديالى /كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

314

2121228050460

مها نصيف جاسم محمد

315

2121422032198

نورس مطر عطيوس مراد

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 400.00جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي الخارجيات

316

2221515008139

محمد رحيم عابر محمد

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 364.00جامعة ديالى /كلية التربية المقداد/المقدادية

317

2121511017004

احمد غانم مهدي صالح

تطبيقي اعدادية اسد هللا للبنين

 388.00جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم الصرفة

318

2121222027004

رسل محسن زين العابدين هادي

ادبي اعدادية البينات للبنات

 427.00جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

319

1421211027152

منتظر محمد صالح باني

320

2121413004007

جواد كاظم هدرس جياد

احيائي ثانوية الصفوة االهلية للبنين

 495.00جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

 412.00جامعة ديالى /كلية التربية للعلوم االنسانية

321

2121422009109

سدير عمر طارق ويس

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 430.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية

322

2121222074021

علية حسن خليفة حميد

ادبي ثانوية العروة الوثقى للبنات

 417.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية
 404.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية

323

2121427016014

رقيه كاظم حياوي ذياب

324

1321211004076

مهدي فراس وهيب كاظم

ادبي اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 378.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية اور المختلطة

325

2321211010014

محمد كاظم شمران حمد

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 372.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية

326

2121511009028

محمد شوقي اسماعيل ابراهيم

تطبيقي اعدادية جلوالء للبنين

 370.00جامعة ديالى /كلية التربية األساسية

327

2721411039062

كرار عمار قحطان حميد

احيائي ثانوية الذرى للمتميزين

 603.56جامعة كربالء/كلية طب االسنان

328

2321511027040

علي ظاهر محسن زيدان

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 476.00جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

329

2721422054023

ايات احمد حسن عبد

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 506.00جامعة كربالء/كلية العلوم

330

2721511045019

سجاد حسن كامل هادي

تطبيقي ثانوية البساط االخضر للبنين

 458.00جامعة كربالء/كلية العلوم

صفحة  10من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

331

2721528050075

زينب طالب عباس غالي

تطبيقي الخارجيات

 447.00جامعة كربالء /كلية العلوم الطبية التطبيقية

332

2721522034049

فاطمه عبد الرحيم حنتوش عبد الكريم

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 439.00جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

333

2721211007024

حسين محمد صاحب حسن

334

272041013103

محمد طالب احمد عبد

ادبي اعدادية الرجيبة للبنين

 465.00جامعة كربالء/كلية القانون

احيائي اعدادية الرياحي للبنين

 356.00جامعة كربالء/كلية الزراعة

335

2721211023081

محمد مهدي عبد زيد عبود

ادبي اعدادية مدينة العلم للبنين

 442.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

336

2721411030054

عباس حسن هادي مشرف

احيائي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 435.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
 428.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

337

2321211048007

اسعد حاضر والي كاظم

338

2721422025078

زينب عباس حسين محمد

احيائي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 415.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية االمام الحسين (ع) للبنين

339

2721422018017

ايات احمد سالم نجم

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 414.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

340

2721411003096

فاضل صبحي عبد الحسن محمد

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 414.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

341

2721422003101

زهراء خشان فلك جاسم

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 403.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

342

2721515002006

احمد شهاب عبد الساده حاجم

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 392.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

343

2721211019010

حيدر مهدي خضر خنياب

344

2721515001084

علي جاسم ارحيم فرهود

345

2621211049128

كاظم رزاق جابر حالوب

346

2321422046007

بنين طالب خضير علي

 385.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية العباس للبنين
تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين
ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين
احيائي اعدادية حيفا للبنات

 381.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
 379.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
 473.00جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم الصرفة

347

2721211001034

زيد حامد عبد الرزاق محمد علي

ادبي اعدادية المكاسب للبنين

 461.00جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم االنسانية

348

2721211015057

حسين مهدي صالح خلخال

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 450.00جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم االنسانية
 414.00جامعة كربالء /كلية التربية للعلوم االنسانية

349

2721211017016

حميد جاسم رسن حسين

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

350

2721422012077

هدى حسن عبد هللا خليف

احيائي ثانوية سيف الحق للبنات

 410.00جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية

351

2721422035003

أمنه عبد الحمزه حميد حمزه

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 383.00جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية

352

2721215005031

طارق كمال راهي طشار

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 376.00جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية

353

2721211014035

عقيل داخل ضعيف عاجل

ادبي اعدادية الغد األفضل للبنين

 357.00جامعة كربالء /كلية العلوم السياحية

354

1621511031011

احمد واثق ناجح جبل

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 416.00جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

355

222051035053

مؤمل عبد الحسين بديوي حسن

تطبيقي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 356.00جامعة ذي قار /كلية الزراعة واالهوار

356

1221211009239

مصطفى كريم علي شنيار

ادبي اعدادية العراق للبنين

 375.00جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

357

1221211009163

علي مهاوي بالدي سعدون

ادبي اعدادية العراق للبنين

 360.00جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

358

1821522006006

زهراء رعد ابراهيم رزوقي

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

359

2221215012001

احمد كريم عبد الرضا كصاب

360

2221528050098

مريم عبد الحسن زايد عبد علي

 448.00جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم الصرفة
 391.00جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 436.00جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

تطبيقي الخارجيات

361

2021411007003

احمد حامد محمد عبد هللا

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 510.00جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

362

2021515006019

احمد محمد عبد هللا محمد رضا

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية

 452.00جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

363

2021411006042

عبد العزيز عباس حسين محمد

احيائي اعدادية الصدر للبنين

 528.00جامعة كركوك/كلية العلوم

صفحة  11من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

364

2021411013037

سيف خضر محمود صبح

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 466.00جامعة كركوك/كلية العلوم

365

2121411002155

موسى سعد عبد العزيز علي

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 460.00جامعة كركوك/كلية العلوم

366

1821411125068

محمد حسين علي جاسم

احيائي اعدادية هلكوت للبنين/دراسة كردية

 441.00جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

367

1821411125078

محمد لقمان طيب كريم

احيائي اعدادية هلكوت للبنين/دراسة كردية

 425.00جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

368

2021411009011

احمد مظهر احمد عباس

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 362.00جامعة كركوك/كلية الزراعة

369

2021422020042

ضحى عمار عادل عمر

احيائي ثانوية جالل رضا افندي للبنات

 356.00جامعة كركوك/كلية الزراعة

370

2021411005091

معن حسن محمود علي

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 398.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

371

2021422084108

سهام ارام مامند محمد

احيائي اعدادية جوار جرا للبنات كردية

 375.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

372

3121222001038

مالك رائد مجيد نجم

ادبي ثانوية جوارجرا للبنات

373

2321415002071

حسين حكيم عبد الصاحب فرمان

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

374

2021522015022

نبأ قيس يوسف علي

تطبيقي ثانوية الحريري للبنات

 367.00جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

375

2021422106067

نور خليل شريف عزيز

احيائي اعدادية شنه للبنات دراسة كردية

 500.00جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم الصرفة

376

2021422071001

آيه تحسين جميل جليل

احيائي اعدادية ايبك يولو للبنات تركماني

 444.00جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم الصرفة

377

2221511017016

جعفر باقر عواد خالوي

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 395.00جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم الصرفة

378

2021228050294

نبا اسعد ضاري محيميد

379

202052114009

 434.00جامعة كركوك /كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي الخارجيات
تطبيقي ثانوية الحريري للبنات

 364.00جامعة كركوك/كلية اآلداب

تطبيقي ثانوية الجمهورية للبنات

 360.00جامعة كركوك/كلية اآلداب

380

2021522030007

جوان علي عباس سعيد

381

1021211022025

انس سعد عبد هللا صالح

ادبي اعدادية المثنى للبنين
ادبي اعدادية اإلعتدال للبنين

القبول

 368.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد
 366.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

بتول اشرف موسى طاهر

قسم الحاسبة االلكترونية

 358.00جامعة كركوك/كلية اآلداب

382

2821211016046

منتظر محمد عبد الرضا عبد الكريم

383

2821511037067

عبد المهدي محسن محمد حسب

تطبيقي اعدادية جعفر النقدي للبنين

 488.00جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

 355.00جامعة كركوك/كلية اآلداب

384

2821511015182

مرتضى حسين عودة راشد

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 469.00جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

385

2621422036024

بنين شهاب جابر عبد هللا

احيائي اعدادية الحي للبنات

 514.00جامعة واسط/كلية العلوم

386

2921411017165

عالء نعيم صويح جبير

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 434.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

387

3021417014014

مصطفى كامل صكر حمود

احيائي مدرسة بابل العراقية االهلية في رومانيا بوخارست

 432.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

388

2621422022087

كوثر ناصر عبد الرضا عمير

احيائي اعدادية الموفقية للبنات

 428.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

389

2621211005103

ياسين حامد حاكم تالي

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 478.00جامعة واسط/كلية القانون

390

2621211039143

نشمي حسين وهد فجر

ادبي اعدادية الموفقية للبنين

 471.00جامعة واسط/كلية القانون

391

2621211021042

مصطفى كاظم حسين حمدي

ادبي اعدادية بدرة للبنين

 452.00جامعة واسط/كلية القانون

392

2621422016104

زهراء كامل خلف كريم

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 378.00جامعة واسط/كلية الزراعة

393

2621411023148

وسام هالل ياسر طنش

احيائي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 374.00جامعة واسط/كلية الزراعة

394

1021528050077

نور الهدى يحيى محمد علي

تطبيقي الخارجيات

 365.00جامعة واسط/كلية الزراعة

395

2621411010076

سالم بشير بريسم حمج

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 355.00جامعة واسط/كلية الزراعة

396

2621511023071

عثمان عبدالرضا جالب زعيل

تطبيقي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 355.00جامعة واسط/كلية الزراعة

صفحة  12من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

397

2621222047022

زهراء علي عزيز عوده

ادبي اعدادية النور للبنات

 410.00جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

398

282021010043

كاظم عبد ثاني ياسين

ادبي ثانوية علي الشرقي للبنين

 407.00جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

399

2621411028022

جسام محمد خميس ثجيل

احيائي اعدادية الحسين للبنين

 406.00جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

400

2621422018206

هدى خيون عوده سلمان

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 471.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم الصرفة

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 463.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم الصرفة

401

2621411010159

محمد كاظم طعيمه سوسي

402

2621222059010

اية سالم جاسم حوش

ادبي اعدادية الرحمة للبنات

403

2621211018047

موسى منصور مظلوم جباره

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 392.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم االنسانية

404

2621211049067

رضا حبيب رزوقي جبير

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 388.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم االنسانية

405

2321217048012

عباس محمود عبد حسين

ادبي ثانوية أبناء الوطن المختلطة

 381.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم االنسانية

 484.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم االنسانية

406

2621211036005

حسين غني حمود سريه

ادبي اعدادية جصان للبنين

 381.00جامعة واسط /كلية التربية للعلوم االنسانية

407

262021047067

حيدر علي حسين فاضل

ادبي اعدادية ابن رشد للبنين

 366.00جامعة واسط/كلية اآلداب

408

2621211049045

حسين عبد ناصر حسين

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 363.00جامعة واسط/كلية اآلداب

409

2321417046014

زيد عدنان حسين جبيح

410

2621222040003

االء حسن هادي حسين

411

2621227002009

ميالد عباس عيد سحاب

412

1621511013061

علوان فيصل ريسان علوان

 411.00جامعة واسط /كلية التربية األساسية/العزيزية

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة
ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 382.00جامعة واسط /كلية التربية األساسية/العزيزية

ادبي ثانوية الحياة المختلطة

 370.00جامعة واسط /كلية التربية األساسية/العزيزية
 491.00جامعة ميسان/كلية العلوم

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

413

2821222030008

تبارك رحيم محل جبر

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 426.00جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

414

2821211006041

منتظر مهدي حسن ساجت

ادبي ثانوية الكحالء للبنين

 408.00جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

415

2821422005123

معصومه اسعد عبد الرضا مطيلج

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 432.00جامعة ميسان /كلية التربية األساسية

416

2421411008198

يوسف عادل جواد محسن

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 408.00جامعة ميسان /كلية التربية األساسية

417

2321417004035

مجتبى طالب غني حسون

احيائي ثانوية الرحمن المختلطة

 398.00جامعة ميسان /كلية التربية األساسية

418

2821222001005

اسراء محمد جاسم عبد الكاظم

ادبي ثانوية النضال للبنات

 366.00جامعة ميسان /كلية التربية األساسية

419

2821222041048

يقين صالح ناصر زبون

ادبي ثانوية رقية بنت الحسين (ع) للبنات

 362.00جامعة ميسان /كلية التربية األساسية

420

2921411017294

مصطفى احمد حسن فرهود

421

292021109055

مالح مبهار صيهود فريدة

 490.00جامعة المثنى/كلية العلوم

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 458.00جامعة المثنى/كلية القانون

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

422

2921411017054

حسن عطا هللا ناشي حسان

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 439.00جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

423

2921422025034

ترتيل حبيب جبار حلو

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 374.00جامعة المثنى/كلية الزراعة

424

2921211009080

سجاد كريم نعيم جابر

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 388.00جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

425

2921215004077

سيف سمير رحيم سلطان

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية

 383.00جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

426

2921411017339

ياسين حسن جبر محمد

 443.00جامعة المثنى /كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية السماوة للبنين

427

2921211009035

حسن ياسر عبيد كاطع

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 441.00جامعة المثنى /كلية التربية األساسية

428

2921222022113

فاطمه وليد فاهم عنون

ادبي ثانوية النور للبنات

 409.00جامعة المثنى /كلية التربية األساسية

429

1821211001004

حسين خالد محمد حمدي

ادبي اعدادية االبراهيمية للبنين

 381.00جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  13من 24

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

430

2421411026109

عبد الرحمن عباس غذام ولود

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 366.00جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

431

1821422086002

آيه دلف محمد حبيب

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 365.00جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

432

1821422106023

نبأ غالب محمد عبد

احيائي ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبنات

 420.00جامعة سامراء/كلية التربية

433

2421417004028

مصطفى نوري عوده خنزير

احيائي ثانوية راهب بني هاشم المختلطة

 404.00جامعة سامراء/كلية التربية

434

2421411006028

حسين محمد حسين شناوة

احيائي اعدادية عفك للبنين

 402.00جامعة سامراء/كلية التربية

435

1821522086003

اسراء رشيد حميد طه

تطبيقي ثانوية العفاف للبنات

 380.00جامعة سامراء/كلية التربية

436

2421215009029

مرتضى كرم مسير محمد

437

1621513030066

ليث خالد كاطع زغير

438

2621211017047

قاسم عدنان سلمان جهلول

ادبي ثانوية آل بدير المسائية للبنين

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 367.00جامعة سامراء/كلية التربية

تطبيقي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين
ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 367.00جامعة سامراء/كلية التربية
 359.00جامعة سامراء/كلية اآلداب

439

2221422048022

تبارك طالب يابر حبيب

احيائي اعدادية بردى للبنات

 386.00جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

440

2221427073033

اسماء رويس عزيز عكيلي

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 527.00جامعة سومر/كلية العلوم

441

2221422085079

كوثر اسماعيل عبد موسى

احيائي اعدادية القوارير للبنات

 407.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

442

2221411027081

عباس رحمن بهلول جالل

احيائي اعدادية البصرتين للبنين

 394.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

443

2221413006173

محمد حسين زمام سلمان

احيائي ثانوية شمس العلوم االهلية للبنين

 389.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

444

2221511029081

محمد نجم عبد شجر

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 381.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

445

2321511037016

محمد جاسم محمد شاكر

تطبيقي ثانوية الباقر للبنين

 363.00جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

446

2321411021014

حسين عمار ابراهيم راضي

احيائي ثانوية بيروت للبنين

 422.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

447

1421411040007

باقر احمد عبد السيد حاجم

احيائي اعدادية اسد بغداد للبنين

 416.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

448

2321422063002

اسراء رحيم عبد هللا علوان

احيائي ثانوية انتظار مجيد فليفل للبنات

 368.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

449

2221422048098

فاطمة احمد حشيف حميدي

احيائي اعدادية بردى للبنات

 409.00جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

450

2321417055031

مصطفى علي دهام شالل

احيائي ثانوية العمادية المختلطة

 383.00جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

451

2321411002032

حسن حيدر عباس ياس

احيائي اعدادية االمام علي (ع) للبنين

 383.00جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

452

3321422002068

شاهيناز شاكر احمد محمد

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحين

 492.00جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

453

1721417004001

ابراهيم اركان حواس فيصل

احيائي ثانوية بايبوخت المختلطة

 492.00جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

454

2321413018207

فرقان فالح حسن عبيد

احيائي ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنين

 384.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

455

2921415002090

يعسوب الدين مزهر جابر مزهر

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 369.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

456

2321413018129

عباس عالوي هادي حسن

احيائي ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنين

 368.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

457

1721211062013

كرار علي حسين عبد هللا

458

1721218001198

امير خليف حماد مفضي

459

1921422109037

رانيه احمد عبد الكريم ارحيم

 453.00جامعة نينوى/كلية القانون

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 441.00جامعة نينوى/كلية القانون

ادبي الخارجيون  -ايمن
احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 525.00جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

460

1921415002145

محمد سالم فرج فياض

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 422.00جامعة الفلوجة/كلية القانون

461

1921511070035

مصطفى عمر عبد هللا هاشم

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 366.00جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

462

1921415002124

قاسم صالح خضر عباس

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 396.00جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

صفحة  14من 24

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

463

192022311010

فريال نبت محمد عبد

464

1721411164078

محمد احسان اسماعيل وهب

465

1721411065060

محمد خليل قاسم عسكر

466

1721222048045

صبا محمد محمود محمد

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية االجيال المختلطة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 395.00جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية
 418.00جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 378.00جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 362.00جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية موصل الجديدة للبنات

467

1321422031034

تبارك كاظم جاسم سيامه

احيائي اعدادية يافا للبنات

 428.00جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

468

3021517041014

محمد قحطان احمد قدو

تطبيقي ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرة

 454.00الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

469

1721422059043

قمر ماهر محمود سعد هللا

احيائي اعدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

 447.00الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

470

2021513006003

ايوب اردم جمال احمد

تطبيقي ثانوية القلم االهلية للبنين

 505.00الجامعة التقنية الشمالية /الكلية التقنية الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

471

1721411080050

محمد حسين علي احميد

احيائي اعدادية تلكيف للبنين

 564.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

472

1921417011010

ضاري خميس اسماعيل ابراهيم

احيائي ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطة

 542.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

473

2321411040053

زين العابدين كريم مراد فرحان

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 536.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

474

2021411021120

مصطفى سعد نجم عبد هللا

احيائي اعدادية الرواد للبنين

 534.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

475

1721422056044

ختام هاشم حميد علي

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 340.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

476

222051061018

صالح شريف ثجيل عليخ

تطبيقي ثانوية صفي الدين للبنين

 335.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

477

202042344172

الفين كاوه اسماعيل رحيم

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 352.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

478

1921411112002

أيمن صبحي علي رحيل

احيائي اعدادية الرمانة للبنين

 333.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

479

1621513005008

فرقان حسن قاسم محمد

تطبيقي ثانوية نون والقلم االهلية للبنين

 325.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

480

162051013043

علي عبد الرضا جاسم عليوي

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 322.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

481

202051048043

عبد هللا نجم عبد هللا محمود

تطبيقي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 315.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

482

2021415007041

عبد المعين جسام محمد هالل

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 312.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

483

2021415007089

هيثم رافع فاضل حسين

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 310.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

484

232051016008

جمال عباس فاضل جمعه

تطبيقي اعدادية السدة للبنين

 306.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

485

1821511011007

طارق زياد خلف اسعد

تطبيقي اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنين

 352.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

486

2321411025045

مصطفى حيدر عبد المهدي حسون

احيائي ثانوية ابن سينا للبنين

 343.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

487

1821422086034

يانة موسى حميد مراد

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 328.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

488

1821422115010

انفال ضياء هداش محمد

احيائي ثانوية الخصم للبنات

 309.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

489

1721422049193

هدى جالل حسن احمد

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 381.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

490

3321222002036

شيماء سعدي صوفي حسن

ادبي اعدادية ام الربيعين للبنات للنازحين

 352.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

491

1721522056013

رحمه محمد ياسين محمد

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنات

 348.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

492

1721415004059

احمد ابراهيم علي يونس

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 343.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

493

1721228060165

رفل رسان يونس عبو

ادبي الخارجيات  -ايسر

 331.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

494

1721211074010

محمد حامد محمد خلف

ادبي ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنين

 329.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

495

1721222015003

الين وسام حازم قاسم

ادبي اعدادية بعشيقة للبنات

 327.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  15من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

496

162052212050

هاجر فليح عواد جالب

تطبيقي اعدادية الفضيلة للبنات

 313.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

497

1321511006068

محمد زيدون حافظ ابراهيم

تطبيقي اعدادية السويس للبنين

 309.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

498

202022330016

فاطمه فرمان رشيد محمد

ادبي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 351.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

499

182041381008

احمد كرم ابراهيم رشيد

احيائي اعدادية هلكوت للبنين  -دراسة كردية

 343.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

500

2021227056012

زوان اكرم احمد محمد

ادبي اعدادية سه رزي المختلطة كردية

 339.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

501

2021211056021

زياد سلمان حسن مخلف

ادبي اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 339.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

ادبي اعدادية المستقبل للبنين

 334.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

502

2021211011005

امجد محمد عبد هللا ياسين

503

1821422089010

بتول جعفر حسن عباس

احيائي ثانوية االماني للبنات

 319.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

504

202041019053

محمد امير ابراهيم محمود

احيائي اعدادية الحويجة للبنين

 311.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

احيائي ثانوية البسمة للبنات

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 335.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

505

2021422016060

هبه جامل خلف خزعل

506

202021009071

ماهر جبار ساهر ابراهيم

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

507

2021211027006

خطاب عثمان منشد جاسم

ادبي ثانوية كوزلو بابا للبنين

 320.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

508

2221522049016

مالك جميل كاظم مطير

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 317.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

509

2821522013044

مريم حسين ناجي عبود

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 309.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

510

1821211047008

حسين عبد هللا سميط معيوف

511

1821417074019

حماد موسى عطيه سمح

 322.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

 338.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

ادبي اعدادية الواسطي للبنين
احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 334.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

512

1821211086015

حاجم سلطان محمد احمد

ادبي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 333.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

513

1821217047003

عبد الرحيم سحاب ثرثار حايف

ادبي ثانوية العاشق المختلطة

 329.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

514

1821211102031

عبد هللا خالد حسين محمد

ادبي ثانوية دبي للبنين

 328.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

515

1721222002026

صفاء كريم مجيد مرزه

ادبي اعدادية قرطبة للبنات

 318.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

516

1421211001011

سعد ميعاد ماهر علوان

ادبي ثانوية الزوراء للبنين

 318.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

517

1821411063010

حارث احمد طه فياض

518

1821211095052

مصطفى بدري رتب احمد

احيائي اعدادية ابن المعتم للبنين

 315.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

ادبي ثانوية الزهراوي للبنين

 300.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

519

2621511038011

حسين عادل سعد سلمان

تطبيقي اعدادية شرف الدين للبنين

 496.00جامعة الفرات االوسط التقنية  /الكلية التقنية الهندسية/النجف /قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

520

2921511023107

علي حاتم عباس جاسم

تطبيقي اعدادية ابن حيان للبنين

 369.00جامعة الفرات االوسط التقنية  /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

521

2321422041180

منار علي حسين عبود

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 561.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب

522

2321515002251

كرار حامد مخيف حمزه

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 386.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

523

2321427055013

فاطمة عدنان محمد دبي

احيائي ثانوية العمادية المختلطة

 368.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

524

2521424019107

هدى عبد الحسين عبد زيد عبود

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 359.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

525

2321426001140

زهراء وائل هاشم كاظم

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 359.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

526

2321411005010

احمد ميثم حميد مهدي

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 356.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

527

2321415002309

مصطفى قاسم عطا علوان

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

528

2221511038063

علي يحيى عبد مهدي

تطبيقي اعدادية العكيكة للبنين

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

صفحة  16من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

529

2421422026071

رقيه رباح حسون عبد الرضا

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 336.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

530

2321422003075

زينب حسين علي حسن

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 327.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

531

2321417055023

علي حسن كاظم عبد

احيائي ثانوية العمادية المختلطة

 325.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

532

2321422003042

رباب هادي محمد حمزه

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 323.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

533

2321422002003

ارهام سالم جاري حسن

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

 308.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

534

2521422001127

عال عقيل سوادي صالح

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 300.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

535

2321411022020

كرار طالب خضير علي

احيائي اعدادية حطين للبنين

 397.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

536

2521413017042

رسول مهدي محسن عبد الكاظم

احيائي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 363.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

537

2421415003030

حمزه ماجد صالح جواد

احيائي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 343.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

538

2421422013034

بنين جواد كاظم خلف

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 380.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

539

2521422026072

زهراء ناصر حسن عبود

احيائي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 377.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

540

2221511012046

علي اياد صاحب كاظم

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 344.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

541

2521415002258

محمد عايد داخل كاظم

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 337.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

542

252042075066

نرجس قاسم محمد سوادي

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 333.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

543

2321427032043

عذراء حسن عبد علي عبادي

احيائي ثانوية الطف المختلطة

 370.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

544

1621517008014

عبد هللا بشير محمد عبد الجليل

تطبيقي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 361.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

545

2721422018169

فاطمه هادي عباس حبيب

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 351.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

546

1621515007386

ياس عباس ناصر سواد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 351.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

547

2721426002013

زينب حسين حسن عطيه

احيائي ثانوية الروابي المسائية للبنات

 349.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

548

2421428050186

فاطمه خالد عجاوه جاسم

احيائي الخارجيات

 333.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

549

2921511025180

علي عويد ضاري جابر

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 372.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

550

2221511033073

مصطفى علي حسن محمد

تطبيقي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 357.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

551

2221522031017

خديجه عذاب جبر عليوي

تطبيقي اعدادية المؤمنات للبنات

 349.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

552

2421411033018

جبار جاسم سلمان عبود

احيائي اعدادية النجدين للبنين

 323.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

553

1121511023025

كرار جاسم عبد هللا مظلوم

تطبيقي اعدادية المعراج للبنين

 325.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

554

2321422011054

درر حيدر كمر عبد

احيائي عدادية الثورة للبنات

 428.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

555

2321422023036

فاطمه حسن حمزه عبيد

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 358.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

556

2321224006005

بنين نجم عبد إسماعيل

 352.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

ادبي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

557

2321411003054

علي مرتضى حيدر كمر عبد

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 344.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

558

2321422014012

انوار عباس مالك محمد

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 342.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

559

2421422027158

ضحى تأميم عبد الساده مطير

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 328.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

560

252042075002

انعام كامل عبد جبر

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 326.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

561

2321417029023

مسلم عقيل عبد الحسين موسى

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 320.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

صفحة  17من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

562

2521424030054

زهراء صالح كاظم ابراهيم

احيائي ثانوية انوار الكفيل االهلية للبنات

 317.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

563

2321422017182

ساره فراس هادي فرهود

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 314.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 335.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

564

1621515016011

امير نجم عبد الزهره حسن

565

2621222039002

ام البنين محسن محمود لكن

 312.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

ادبي اعدادية العزيزية للبنات

566

2521211021309

مسلم فؤاد جواد حسن

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 337.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

567

2521211012016

احمد عقيل عليوي صادق

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 326.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

568

2521422022130

بتول حيدر علي شاكر

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 362.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

569

2521522004068

فضه ثامر فليح حسن

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات (أ)

 358.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

570

2421411021084

محمد مالك عبيس طوكان

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 352.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

571

2521411004071

علي رياض يوسف حرب

احيائي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 349.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

572

2521222024027

بيداء حامد جابر محيسن

 348.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

573

2521222033016

هدى رسول سندال عطيه

ادبي ثانوية المسجد االقصى للبنات

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

574

2521413035013

علي خير هللا محمد حسين

احيائي ثانوية عقد الوالء االهلية للبنين

 339.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

575

2521211021030

امير حبيب مقداد خلف

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 338.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

576

2421413010086

محمد كاظم مدلول عبيد

احيائي ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنين

 338.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

577

252021008029

حسن صالح حسن حبيب

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 334.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

578

2721411030065

علي حسن جمعه محمد علي

احيائي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 353.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

579

2721511026061

سمير فرهود غريب كاظم

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 345.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
 344.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

ادبي اعدادية الماء المعين للبنين

580

2721211022032

علي حيدر عطا هللا جواد

581

2721422015138

فاطمه مصطفى حمد فرحان

582

2721222002005

بنين ازهر حمود شناوه

ادبي ثانوية الحضر للبنات

583

2621222036003

بتول كريم هليل جبر

ادبي اعدادية الحي للبنات

 331.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

584

1621222013026

شهد كاظم جودة تايه

ادبي اعدادية زينب بنت علي (ع) للبنات

 325.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 323.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

احيائي اعدادية القوارير للبنات

 333.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
 332.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

585

2721215004079

محمد سلمان دخل شهيب

586

272041034035

حيدر يونس كاظم مايع

احيائي ثانوية البساط االخضر للبنين

 322.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

587

2521417006036

سلطان حسن سعيد سيدان

احيائي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 321.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

588

242041002082

علي حسين كاظم دهش

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 383.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

589

2421422009322

نور عادل كامل رحمان

احيائي اعدادية السنية للبنات

 373.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

590

282021104004

جعفر حسين حسن غازي

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 324.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

591

2921222013041

فرات علي محمد حزام

ادبي ثانوية القبلتين للبنات

 316.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

592

2921422023074

حوراء مسير محمد شهد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 361.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

593

2421422008166

نعيمه فاضل ادريس رويلي

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 354.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

594

2921222010036

زينب نعيم شهيب ناصر

 351.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

ادبي ثانوية المجد للبنات

صفحة  18من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

595

2921222025017

حوراء رحمن بشين جبر

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 347.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

596

2921222012023

حوراء حيدر عادل ظفير

ادبي ثانوية ام ابيها للبنات

 343.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

597

2921415004097

ماجد احمد فليح حسن

598

2921211001028

حسنين عبد الرضا عبد هللا كريم

 341.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية
ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 333.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

ادبي اعدادية المسجد النبوي للبنين

 332.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

599

2921211008007

حسين سالم داوي ناجي

600

292041007203

عقيل يوسف سوادي جبار

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 329.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

601

2521422004261

رقيه احمد صاحب محمد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات (أ)

 356.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

602

2521222024035

حميده محمد علي جبير

603

2621422027032

كوثر حسين علوان ذياب

604

1121522046042

ندى رعد تعبان لفته

605

1421211051036

علي شاكر سالم محمود

 314.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 503.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 396.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

تطبيقي اعدادية االخالص للبنات
ادبي ثانويةالشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 440.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

606

1321211024024

عباس هاشم لفته شالكه

ادبي اعدادية وادي الرافدين للبنين

 414.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

607

1321222026020

مياده عباس ابراهيم عباس

ادبي ثانوية النعمان للبنات

 409.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

608

102052132001

زهراء عباس عبد الحسن عباس

تطبيقي ثانوية ارض العجائب االهلية للبنات
ادبي االعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 363.00الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة
 384.00الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

609

1921211010025

عبد الرزاق مثنى عبد الرزاق ظاهر

610

1621524011036

فرح جعفر كاظم شنيت

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 361.00الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

611

1321515008073

محمد صالح مهدي صالح

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 399.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

612

1221511027109

عمار ثامر محمد علي

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 374.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

613

1221411029047

مؤمل سليم رحيم فاضل

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 365.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

614

1421415004094

مصطفى اعياد قاسم منشد

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 346.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

615

1421411016043

حسن علي اسماعيل زاهر

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 332.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

616

1521411006020

حسام فالح عبد الحسن نعمه

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 332.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

617

1221411007089

عدنان ستار زاير قمندار

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 326.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

618

1121511041153

مصطفى محمود خلف متعب

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 346.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

619

1921422057153

يقين عمر علي عبد الهادي

احيائي اعدادية الحريري النموذجية للبنات

 339.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

620

1921417004003

اوس ميسر ظاهر عبد الغفور

احيائي ثانوية الربيع المختلطة

 320.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

621

212041087044

عبد الرحمن عوف عبد الرحمن عليوي

احيائي اعدادية طوبى للبنين

 350.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

622

2121411013133

محمد عبد هللا محمود سلمان

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 346.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

623

2121517067001

اسامه جابر هاشم محمد

تطبيقي اعدادية الشهيد هزار المختلطة

 343.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

624

2121515004022

عصام اسعد عباس علي

تطبيقي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 340.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

625

1821522061008

زهراء امونس ياسين احمد

تطبيقي ثانوية الملوية للبنات

 326.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

626

1121511017122

محمد عبد الرزاق سالم عوض

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 324.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

627

2121411001017

اسامه موفق احمد عباس

احيائي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 322.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

صفحة  19من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

628

2421511015021

حسين سالم حليم راضي

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 322.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

629

132041025029

علي محمد علي صليبي

احيائي اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 312.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

630

2621422035074

شفاء زعيم راهي عبود

احيائي اعدادية االحرار للبنات

 378.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

631

2621411043119

منذر غركان ناهي تايه

احيائي اعدادية االمام الرضا (ع) للبنين

 371.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

632

2621511010056

محمد وسام عمار كرم

تطبيقي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 349.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

633

2621411004026

حسين علي ياسر عليخان

احيائي اعدادية الكرامة للبنين

 333.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

634

2221511029070

محمد حسين عوده كاظم

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 333.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

635

2521413033082

علي حميد مجيد محمود

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 403.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

636

2821422021025

فاطمة جاسم بدر مهدي

احيائي ثانوية االقصى للبنات

 386.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

637

1121422071025

سجى فاضل مهدي عفتان

احيائي ثانوية لبابه العلمية للبنات

 385.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

638

2221422056027

سبأ وليد خلف تقي

احيائي اعدادية قلعة سكر للبنات

 364.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

639

1421222069035

زهراء قاسم حميد مشحوت

ادبي ثانوية الندى للبنات

 363.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

640

1321226001027

زهراء حمادي عذيب حسين

ادبي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 359.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

641

2621211013030

حسين جودت كاظم حسين

ادبي اعدادية حلب للبنين

 359.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

642

1621422088025

ليلى حسين هاشم خضير

احيائي ثانوية الكرار للبنات

 356.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

643

1421422068044

رقيه هشام عبد هللا حسون

احيائي اعدادية سما بسماية للبنات

 355.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

644

1321422031142

فاطمه فاضل عباس طاهر

احيائي اعدادية يافا للبنات

645

1021222017028

نهى حميد عباس ناصر

 355.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
 353.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

646

2121211039026

عبد هللا احمد حسين محمد

ادبي ثانوية القلعة للبنين

 352.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

647

1421211034201

موسى وسام عبد الزهره ورش

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 352.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

648

1521211013119

مهدي صالح راضي عبد هللا

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 351.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

649

1421222059069

مالك ماجد فرحان جحيل

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 350.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

650

1021211017071

محمد حسين عليوي مجباس

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 350.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

651

1321211029011

سجاد محسن جبار حميد

ادبي اعدادية المستنصرية للبنين

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

652

1121227004008

زهراء محمد سلمان محمود

ادبي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

653

1321228050539

هديل منتظر كاظم علي

ادبي الخارجيات

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

654

1521211007174

محمد المهدي عباس تركي مساعد

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

655

1521422010056

زهراء ضاحي علي جابر

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

656

1021417001013

عدي سميع نجم عبد هللا

احيائي ثانوية الغفران المختلطة

 347.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

657

1321422016013

بنت الهدى نزار جبار محسن

احيائي اعدادية البسالة للبنات

 345.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

658

142021014011

حسين احمد حسين غالم

ادبي إعدادية النضال للبنين

 344.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

659

1021215007001

ابابيل حميد سرحان ذعار

ادبي ثانوية الخليل المسائية للبنين

 344.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

660

2721422048029

تبارك حبيب علي طالب

 343.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

صفحة  20من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

المجموع
النهائي
 342.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

661

1421211037036

كرار عدنان عبد هللا مهدي

662

2121411022093

محمود شاكر محمود عبد هللا

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 341.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

663

1521411015025

حسين علي امهاوي عمارة

احيائي اعدادية الزهاوي للبنين

 341.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

664

2821422023029

زهراء احمد جبار محمد

احيائي ثانوية الميمونة للبنات

 329.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

665

1221422039034

شروق حسن بدر صيهود

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 325.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

666

2021422022001

اسراء عباس عبد سبع

احيائي اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبنات

 323.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

667

1121422019010

رفيده مهدي صالح نجم

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 320.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

668

1421422057109

سارة فيصل محمود عبد الرحمن

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 320.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

669

2421411010098

ليث فراس حسن هادي

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 315.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

670

1421422063066

فاطمه عزيز عبود نذير

احيائي اإلعدادية المركزية للبنات

 310.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

671

2321417002004

صخر حسن ياسين محمد

احيائي ثانوية عرفات المختلطة

 303.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

672

1121222066006

جيهان احمد علي زوين

673

1021422021030

زهراء محمد عبد االله حسين

674

1121228050141

تبارك ليث فوزي اسماعيل

 371.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

ادبي ثانوية عطر الجنة للبنات

 360.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

احيائي اعدادية الرحمن للبنات
ادبي الخارجيات

 352.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

675

1221211009109

سيف حيدر جاسم لفتة

ادبي اعدادية العراق للبنين

 351.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

676

2521411005066

سجاد هيثم عباس خضير

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

677

1221522039031

سبأ عباس عبد االمير عبد

تطبيقي ثانوية الرياحين للبنات

 346.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

678

1221222023001

اسراء فؤاد هادي جواد

ادبي ثانوية االنوار للبنات

 341.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

679

1321211017065

سجاد كريم زغير سهر

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 335.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

680

1121222017059

زينب رائد صباح عبد الرحمن

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 335.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

681

2621211013130

ليث امين جلوب دويج

ادبي اعدادية حلب للبنين

 335.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

682

1221227004002

دعاء رائد عيدان محمد

ادبي ثانوية ابن عساكر المختلطة

 333.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

683

2621211035015

انور سعد فهد عبد هللا

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 332.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

684

212021067028

محمد جاسم مسلم كاظم

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 331.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

685

142021013067

عبد العزيز وليد سرحان ذياب

ادبي إعدادية المروج للبنين

 331.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

ادبي اعدادية الرطبة للبنات

 349.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

686

1921222015011

حال رياض هايس عبيد

687

1921422064031

صقور قدوري عواد داود

احيائي ثانوية عنه للبنات

 343.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

688

1921411006016

زياد مشعل عطية حردان

احيائي اعدادية الميثاق للبنين

 336.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

689

1921422053037

حنين سعد عباس عبد

احيائي اعدادية الخنساء النموذجية للبنات

 331.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

690

1921422061007

اسيل كامل جاسم محمد

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 324.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

احيائي اعدادية القائم للبنات

 324.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

691

1921422010090

ريم خليل محمد سعيد عيد

692

1921226001063

رقيه شاكر فرحان عباس

ادبي اعدادية المأذن المسائية للبنات

 323.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

693

1921211077076

مصطفى مهدي صالح مهدي

ادبي اعدادية االوفياء للبنين

 320.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  21من 24

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

694

1921211006031

محمد قحطان لطيف محمد

695

1921411006051

وعد عبد صبار رجوان

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

ادبي اعدادية الميثاق للبنين

 319.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

احيائي اعدادية الميثاق للبنين

 316.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

696

1021217005038

موسى احمد عايد فياض

ادبي ثانوية اإلرادة المختلطة

 305.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

697

2121228050491

نسرين حسين علي حمد

ادبي الخارجيات

 382.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 359.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

698

1421211048065

كرار حيدر سلمان جباره

699

2121411002063

رعد صباح سلمان محمود

احيائي اعدادية الخالص للبنين

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

 357.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

700

2121222034009

زينب علي طالب عباس

ادبي ثانوية تلمسان للبنات

 350.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

701

2121211058003

احمد مهدي صالح مهدي

ادبي اعدادية المستقبل الزاهر للبنين

 335.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

702

2121211021011

علي حاتم احمد ابراهيم

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 334.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
 334.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

703

2121422041018

ندى عبد محمد علوان

704

2121222071023

نهى علي حسن رسول

ادبي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 333.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

احيائي ثانوية تدمر للبنات

705

2121227029003

صابرين طالب مزعل حسين

ادبي ثانوية بني شيبان المختلطة

 333.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

706

2121211022036

محمد فيصل خليل عبد

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 329.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

707

2121411022070

علي حسين خطاب محمد

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 306.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

708

2221424032024

زهراء محمد حميد حسن

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنات

 374.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

709

2621422064005

حوراء حمزه شباط عباس

احيائي ثانوية الدر المكنون للبنات

 346.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

710

2621222016031

حوراء مهدي حميد كاظم

ادبي اعدادية الغدير للبنات

 342.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

711

2621211052002

جعفر موسى كاظم صنيت

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 342.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

712

2621422007028

غفران مهدي حمزة خليف

احيائي ثانوية تبارك للبنات

 352.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

713

2621511054008

حسين فاضل ثاير رميل

تطبيقي اعدادية ميزان الحكمة للبنين

 339.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

714

2621517018013

منتظر منصور عبد الحسين سلمان

تطبيقي ثانوية زرباطيه المختلطة

 335.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة
 333.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

715

2621211039100

علي هالل فرحان هالل

716

2621422050007

بنين فليح هاشم ناصي

احيائي ثانوية نور الصباح للبنات

ادبي اعدادية الموفقية للبنين

717

2621422040070

زينب ناهض عبيد عبد هللا

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

 317.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

718

2021411039096

علي اسماعيل باقي حميد

احيائي اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 334.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

719

2121227030035

وجدان علي لطيف خشمان

720

2721411044060

سجاد ماجد كامل شاطي

721

2721211022042

محمد خالد ساسون حميدي

ادبي اعدادية الماء المعين للبنين
ادبي اعدادية ديالى للبنين

 331.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

 325.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

ادبي اعدادية المتنبي المختلطة

 325.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

احيائي اعدادية الوقار للبنين

 316.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة
 314.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

722

212021012026

723

1021522006001

حسين شكر محمود داود
اّروه علي عبد مسربت

تطبيقي ثانوية الفضيلة للبنات

 352.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

724

2421411003139

نصير صالح سعدون حسن

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 347.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

725

1821211108001

أحمد منعم محمود علوان

ادبي ثانوية اليرموك للبنين

 327.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

726

1021222012024

سراء عبدالباسط عبد الجليل ابراهيم

ادبي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 325.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

صفحة  22من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

727

1221222036012

تبارك يوسف ضاري جاسم

ادبي اعدادية العزة للبنات

 324.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

728

2121211023018

عبد هللا علي حسين جاسم

ادبي ثانوية مدينة السالم للبنين

 322.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

729

1221211031125

مهدي محمد مجيد هاشم

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 322.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

730

1521222009032

ختام مسلم كشعم سعيد

ادبي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 321.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

731

1021428050127

نبا دلف ابراهيم حمود

احيائي الخارجيات

 324.00الجامعة التقنية الوسطى /معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

732

1421422033044

زمن حسين هادي محمد

احيائي اعدادية الفداء للبنات

 306.00الجامعة التقنية الوسطى /معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

733

1621522029011

تبارك ناجي عبد المحسن كريدي

تطبيقي اعدادية الميقات للبنات

 490.00الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية الهندسية/البصرة /قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

734

1621511031030

حسين زهير عطشان زغير

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 404.00الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

735

2821411019018

مصطفى بشار جياد جاري

احيائي ثانوية جعفر الطيار للبنين

 409.00الجامعة التقنية الجنوبية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/ميسان/قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية

736

1621417006009

حسين عقيل كباشي غانم

احيائي اعدادية العزم المختلطة

 359.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

737

1621422051051

دالل لفته بدر سويد

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 347.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

738

2221411045061

هادي ناجي ريسان جلي

احيائي اعدادية النهضة للبنين

 342.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

739

1621413070011

عباس عبود سلمان طارش

احيائي ثانوية الشعائر االهلية للبنين

 340.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

740

1621415002071

منتظر محمد ضمد علي

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 340.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

741

2221427043005

ايات فارس عريبي لفته

احيائي اعدادية المسار المختلطة

 361.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

742

2221411059076

علي محمد وانس مشكور

احيائي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 348.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

743

2221411022009

احمد نصيف كعيم حنتوش

احيائي اعدادية الغراف للبنين

 348.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

744

2221427047007

مريم علي هاشم لفته

احيائي ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطة

 391.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

745

1621511032035

حسن رعد عبد الرحيم سعيد

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 388.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

746

2221411031160

قاسم حسين جبر منخي

احيائي اعدادية الشباب للبنين

 346.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

747

2221424032005

بنين خيري حبتور مايد

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنات

 338.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

748

2221411059024

حسين علي محمد جاسم

احيائي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 332.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

749

2221422042104

رسل صالح حسن مزهر

احيائي اعدادية النور للبنات

 330.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

750

2221424003002

استبرق حسين عبد عون

احيائي ثانوية الظفراالهلية للبنات

 330.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

751

2221411021044

حسين حسب حميدي غالي

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 330.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

752

2221424003001

ابتهال جابر زغير لفته

احيائي ثانوية الظفراالهلية للبنات

 325.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

753

242042119152

مدلولة صالح عبد السادة يعقوب

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 324.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

754

2221424030029

دنيا شاكر عبد الساده حمود

احيائي ثانوية بغداد االهلية للبنات

 321.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

755

2221411018023

بشير نبيل عبد حرمس

756

1621211019142

مقتدى عبد الزهره عيسى رهيج

 318.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

احيائي اعدادية الشطرة للبنين
ادبي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 365.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

757

162021049017

حسن يونس كاظم نعيم

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 351.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

758

1621211081200

مرتضى كريم زيدان خلف

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 351.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

759

1621215019012

مهدي حسن جاسم علي

ادبي ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنين

 345.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

صفحة  23من 24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

قسم الحاسبة االلكترونية
القبول

760

2221417023001

احمد رعد شعيبث عبدهللا

احيائي ثانوية المحمدية المختلطة

 344.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

761

2221422028151

مريم علي محمد مجبل

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 349.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

762

2221211008003

احمد كريم شاكر سلمان

ادبي اعدادية البطحاء للبنين

763

2221413027013

حسن هشام شنور كاظم

 344.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
 344.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

احيائي ثانوية النهرين االهلية للبنين

764

2221227056003

فاطمة حيدر ولي جبار

ادبي ثانوية الحبوبي المختلطة

 343.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

765

2221211035035

محمد باسم دعبول غياض

ادبي اعدادية االخاء للبنين

 340.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

766

2821222005013

ايناس كاظم عباس صخي

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 334.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

767

2221211069007

امير سلمان نعيم علوان

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 348.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

768

2221211069048

مرتضى سلمان نعيم علوان

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 341.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

769

2221411021141

علي خضير حامد عبد النبي

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 339.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

770

2221227017003

رغد عبد الحسن صليبي علي

ادبي ثانوية تل الزعتر المختلطة

 332.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

صفحة  24من 24

