وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 2023-2022
ضحايا االرهاب (الوجبة الثانية)
االسم

ت

الرقم االمتحاني

1

1421222002027

فاطمه ابو بكر ابراهيم علي

2

2321422006058

زهراء كاظم عبيس عليوي

الفرع

المدرسة

ادبي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات
احيائي ثانوية الرفعة للبنات
ادبي ثانوية البيان المسائية للبنات

3

1921226007002

الهنوف مدب عبيد سرحان

4

2121427016002

أسراء محمد علي سلمان حسين

احيائي ثانوية اور المختلطة

المجموع
النهائي

القبول المركزي

414.00

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

366.00

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

428.00

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

386.00

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5

1421411020079

فهد ثائر عبد الكريم مجيد

احيائي اإلعدادية الشرقية للبنين

363.00

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

6

1521411007023

حسن خلف مال هللا هاشم

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

397.00

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

7

1421526005036

نور الهدى احمد هاشم محمد

تطبيقي ثانوية الجادرية المسائية للبنات

355.00

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

8

1521211002112

محمد ستار جبار عالوي

ادبي اعدادية البراق للبنين

378.00

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

9

1521211008067

عباس علي حسين هاشم

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

335.00

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

10

1421211010053

علي عبود معارج مكطوف

ادبي اعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين372.00

11

1721415016026

محمد ابراهيم احمد خضير

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية زمار المسائية للبنين

565.00

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

12

3121422009028

ايمان سالم حميد رزيق

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

453.00

جامعة تكريت/كلية العلوم

13

182041086012

عبد السالم اديب عبد السالم طه

احيائي اعدادية المغيرة للبنين

360.00

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

14

2221411038163

منتظر عباس حمود رجة

احيائي اعدادية العكيكة للبنين

332.00

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

احيائي ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطة

332.00

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

359.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

15

1921427034006

عهود جاسم خلف فارس

16

1121227002001

ايات اسماعيل محمد لباج

17

1621513044021

مؤمل علي زاجي زغير

18

2121222035013

رانيه حسين منهل طاهر

ادبي ثانوية المربد المختلطة
تطبيقي ثانوية االلباب االهلية للبنين

الحاسبة االلكترونية

394.00

جامعة بابل/كلية العلوم

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

351.00

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

19

2221211059002

احمد حسون كولي مظلوم

333.00

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

20

3221417002025

مولود عبد الرحمن مولود جنبد

احيائي ثانوية كفري المختلطة للنازحين

319.00

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

21

2521411012247

محمد رامز غازي نعمة

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

511.00

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

22

1121515009004

احمد رياض احمد محمد

تطبيقي ثانوية السيدية المسائية للبنين

393.00

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

23

2121428050156

سنى احمد نوري كرجي

احيائي الخارجيات

525.00

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

24

1421211033024

حسين خضر احمد سلمان

337.00

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ادبي اعدادية البشير للبنين
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