وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

1

1221528050053

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
ضحايا االرهاب (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

سجود سلمان جاسم حسن

تطبيقي الخارجيات

2

132052119012

شيرين احسان علي حسين

تطبيقي اعدادية المركزية للبنات

3

1221211030008

كرم فرحان خلف ارزوقي

4

2321215004137

مهيب ضعيف عويد مهنه

5

1021411021022

علي كريم حسن حمزة

6

1721228060116

دعاء صالح حمش صالح

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

396.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

353.00

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية الجوادين للبنين  -للوقف الشيعي

384.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االعالم

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

344.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية بالل للبنين

567.00

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

جامعة البصرة/كلية الطب

ادبي الخارجيات  -ايسر

455.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

7

1121522014004

الزهراء عبد الرزاق حماد شيبان

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

462.00

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

8

1821522030005

تبارك عبد عطيه بكر

تطبيقي ثانوية القبس للبنات

324.00

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

9

1921217027025

يعقوب نافع زعال عناد

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

378.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

10

1921217027002

ايوب نافع زعال عناد

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

369.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

11

1121211027111

مرتضى عادل صبحي فالح

ادبي اعدادية السياب للبنين

328.00

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

12

2121217028025

علي مسلم علي حسين

ادبي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

381.00

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

13

1821222110017

موده صبيح علي سبتي

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

401.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

14

2121422056098

مريم مهدي جبار محمد

احيائي ثانوية الروابي للبنات

578.00

جامعة الكوفة/كلية الطب

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

15

1021411019039

حيدر صادق كاظم حسين

احيائي اعدادية الكندي للبنين

575.00

جامعة الكوفة/كلية الطب

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

549.00

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

393.00

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

534.00

جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

16

2421422022085

زهراء قيس صالح حتروش

17

1321211006052

عز الدين محمد حسين عبد هللا

18

1921422014098

نبأ ياسر فرحان جزاع

احيائي اعدادية الطليعة للبنات
ادبي اعدادية السويس للبنين
احيائي ثانوية الخمائل للبنات
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