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

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

االسم

1

 1621518881005جاسم خالد عبد السادة

الفرع

المجموع
النهائي

المدرسة

الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

تطبيقي المدرسة االهلية الخيرية

543.48

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

2

 1021428881027دانيه حامد عبد السالم

احيائي مدارس النور الدولية الخاصة

652.19

جامعة بغداد/كلية العلوم

3

 1321418881011بكر حسنين مصلح المدفعي

احيائي االندلس الثانوية االهلية

573.58

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

4

 1121528881005مريم انيس فايق

تطبيقي ام القرى الخاصة

575.40

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5

 1621518881004حسين مؤمن حميد

تطبيقي مدرسة االتقان الخاصة  /منهج امركي 628.25

6

 1621428881016مريم قتيبة محمد

7

 1421228881002هبه شاكر علي

8

 1421428881017ساره زياد طارق

9

 1021218881011عامر امير كاظم

احيائي مدرسة حيل العوامر للتعليم االساسي
ادبي المدارس الدنماركية
احيائي اكاديمية الفجيرة العلمية

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

567.98

جامعة البصرة/كلية العلوم

455.00

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

667.38

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

ادبي دراسة خاصة  /لواء الجامعة

442.05

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

 1321418881012 10اسامة حيدر حسن

احيائي سالم المستقبل للتعليم الخاص

648.55

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

 1421418881016 11محمد هادي فاخر العلوي

احيائي المدارس الدولية  /منهج بريطاني

560.00

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

 1021518881010 12عبد العزيز عمر محمد

تطبيقي االمام المهنا بن سلطان للتعليم االساسي 608.02

 2521228881002 13رقية علي الخرسان

ادبي المدارس اللبنانية

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار

434.00

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

 1921428881009 14منار سعدي احمد الفهداوي

احيائي دراسة خاصة  /لواء الجامعة

415.10

جامعة االنبار/كلية الزراعة

 1921518881005 15شعيب عمار حسان

تطبيقي ثانوية هوجا جيهان

616.00

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

490.00

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اكاديمية الفجيرة العلمية

640.99

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

 1921218881006 16محمد فهد جوير
 2521418881002 18جعفر حازم محمد

احيائي مدرسة المليحة الحلقة الثانية بنين

531.58

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

 2921528881001 19زينب عامر محمد الوالي

تطبيقي اوستا كميوشن

385.00

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

 1621418881005 20عبد العزيز اسماعيل سويد

احيائي ثانوية الفيصل

619.50

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم التقنيات الكيميائية والبتروكيميائية

 1421428881016 17اية زياد طارق

ادبي زاهد  /امام وخطيب االناضول

صفحة  1من 1

