تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
( ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

1

142041047042

حيدر جاسم فيصل علي

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية النهوض للبنين

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

القبول المركزي

533.00

جامعة تكريت/كلية التمريض

تعديل الترشيح
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

2

2121411060081

عبد هللا حميد عبود محمد

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

574.00

جامعة الكوفة/كلية الطب

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

3

1121511013069

مصطفى لؤي ستار عبد االمير

تطبيقي اعدادية الحسين العلمية للبنين

509.00

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

4

1921411012045

محمد احمد نجم كريم

احيائي اعدادية الرصافي للبنين

525.00

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة بغداد/كلية العلوم

5

1421422036063

نور الهدى فراس عبد الرزاق محمد

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

507.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

6

1121524014003

دانيه رائد علي زاير

تطبيقي ثانوية سما التفوق االهلية للبنات

457.00

الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية

جامعة بغداد/كلية العلوم

7

1421211041027

حسين محمد هليل راشد

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

543.00

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

جامعة بغداد/كلية القانون

8

2321211001020

رسول محمد كاظم بريسم

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

543.00

جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

9

1121422017053

داليا حقي اسماعيل محسن

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

477.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

10

1421511040021

حسن علي هادي رشيد

تطبيقي اعدادية اسد بغداد للبنين

388.00

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

11

1121211045128

وهب ياسين خضير علي

ادبي اعدادية الصحف االدبية للبنين

426.00

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

12

1121222035015

موج حازم ناجي محمد

ادبي ثانوية اسماء للبنات

500.00

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

13

1021222028054

سمر سالم دحام فرحان

ادبي اعدادية البطولة للبنات

431.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب

ادبي اعدادية سلمان المحمدي المختلطة

361.00

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

420.00

الجامعة العراقية/كلية االعالم

جامعة بغداد/كلية اآلداب

383.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

467.00

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

482.00

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

409.00

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم
الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
الجامعة المستنصرية/كلية التربية

14

1121217008005

امجد حامد مهدي محمد

15

1421511018108

يوسف اسامة صباح كريم

16

1121222060008

ايناس عادل عبد هللا سهر

17

1921511099010

حارث مصطفى وكاع عبد

18

1121522046024

شفاء حميد عبد هللا مرعي

تطبيقي اعدادية االخالص للبنات

19

1221511007137

محمد علي كريم موسى

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

20

2621422040094

فاطمة عادل صالح يونس

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

498.00

21

1421222012074

كوثر حامد محمد معارج

ادبي اعدادية التسامح للبنات

488.00

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

22

1321222027039

فاطمه باسم كامل حسون

ادبي اعدادية حطين للبنات

383.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

23

1521211009170

نعمة عادل نعمة ثابت

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

378.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

24

1021211022069

علي صالح درج شهاب

ادبي اعدادية المثنى للبنين

376.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

25

1321222027010

بنين ضياء حسين عايد

ادبي اعدادية حطين للبنات

494.00

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

26

1521228050401

فاطمة محمد قاسم وهيب

ادبي الخارجيات

438.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

27

1421222003069

رقيه مجيد موازي عليج

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

437.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

28

1321215006051

محمد خضير عباس جبر

ادبي ثانوية الحسينية المسائية للبنين

427.00

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

29

1421211025055

علي خالد هادي عودة

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

410.00

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

تطبيقي اعدادية طارق بن زياد للبنين
ادبي ثانوية المعرفة للبنات

30

1421211023178

علي محمد مهدي فليح

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

378.00

جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

31

1421222059005

االء عبد اللطيف حسان شلش

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

436.00

جامعة بغداد/كلية االعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

32

1421222059052

سهاد ماجد منصور وريد

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

419.00

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

33

1321222029033

ساره احمد دعدوش محمد

ادبي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

378.00

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  1من 5

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

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

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

34

2221422077141

زينب علي هبوب حسب

احيائي اعدادية السوق للبنات

35

1721422006127

مسرى محمد حمد حسين

احيائي اعددية الفاو للبنات

593.00

36

1721511104009

زيد رحيل شالش داود

تطبيقي اعدادية ربيعة للبنين

532.00

37

1721511007039

عمر ميسر اسماعيل محمد

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

339.00

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

38

1721211026059

مأمون احمد محمد سعيد

ادبي اعدادية االمجاد للبنين

472.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

39

1721211214004

حسن حميد محمد حسين

ادبي ثانوية الدنج للبنين

470.00

جامعة الحمدانية/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

40

1721218010906

يوسف مصطفى احمد خضر

ادبي الخارجيون  -ايسر

387.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

41

1721422032130

فاطمه عبد المطلب هاشم ياسين

احيائي اعدادية تلعفر للبنات

348.00

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

42

1721211042001

احمد حامد شريدة خلف

ادبي اعدادية القيارة للبنين

500.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

43

1721222009053

كريمه احمد محمد سلطان

ادبي اعدادية حمام العليل للبنات

560.00

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

44

1721522065006

تبارك خالد فقي عثمان

328.00

جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

45

1721222049033

رسل علي محمد طه

336.00

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية اآلداب

46

1721513001005

عمر سعد مال هللا عبد هللا

392.00

جامعة الموصل/كلية الهندسة /قسم السدود والموارد المائية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

47

1721228060321

غفران ياسر محمد شعبان

ادبي الخارجيات  -ايسر

508.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

48

1721211001025

سبهان محمود خلف موسى

ادبي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

503.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

49

1721228060197

زهراء جمال يونس عبدهللا

ادبي الخارجيات  -ايسر

372.00

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

50

1321511015045

عزام محمد شهاب احمد

تطبيقي اعدادية الفراهيدي للبنين

511.00

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة

51

1321511028032

حسين عبد الرزاق فاضل ياسر

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

440.00

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان االلي

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

52

2421211011040

قاسم حسين عبد الزهرة جفر

ادبي اعدادية غماس للبنين

460.00

جامعة الكوفة/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

53

2521522024043

قدس سمير جواد كاظم

365.00

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

54

1221411026035

هيثم يوسف علي عبد

احيائي اعدادية الريف للبنين

580.00

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة تكريت/كلية الطب

55

2221511080089

محمد سعد كاطع شبرم

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

353.00

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

56

1821411030011

علي فوزي محمد حمادي

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

362.00

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

57

1821411018039

وقاص عبد الخالق خضير جراد

احيائي ثانوية العلم للبنين

335.00

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

جامعة تكريت/كلية الزراعة

58

1821517074048

مصطفى ياسر نامس دحام

تطبيقي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

322.00

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

59

1821422049005

جوالن غسان سيسب عويد

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

351.00

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

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

60

1821215004001

ابراهيم محمد جاسم محمد

ادبي ثانوية بلد المسائية للبنين

322.00

جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية اآلداب

ادبي االعدادية المركزية للبنين

395.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

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

احيائي اعدادية الزاب للبنين

570.00

جامعة كركوك/كلية طب االسنان

جامعة القادسية/كلية الطب

تطبيقي إعدادية بطل خيبر للبنين

370.00

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

429.00

جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

ادبي اعدادية سومر للبنين

327.00

جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة القادسية/كلية اآلداب

تطبيقي اعدادية الروافد للبنات

451.00

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

61

1721211002031

محمد فتح هللا محمود عبد

62

2021411025014

صالح الدين عبد هللا صالح عالوي

63

1421511009057

عواد زيد محسن عواد

64

2421211001048

كرار عبد الكاظم هادي خزعل

65

2421211004033

سجاد مالك فضيل مظلوم

66

1921522062003

آيات عمر ربيع عبد

تطبيقي ثانوية المعرفة للبنات
ادبي اعدادية الرسالة للبنات
تطبيقي اعدادية العراق االهلية للبنين

تطبيقي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

568.00

جامعة سومر/كلية الطب
جامعة الموصل/كلية طب الموصل

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة
جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها/قسم علوم البيئة
جامعة الموصل/كلية الحقوق
جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  2من 5

جامعة البصرة/كلية الطب

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
( ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

67

1921411003066

فاروق محمود حازم جميل

الفرع

المدرسة

تعديل الترشيح

القبول المركزي

501.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

68

1921511032001

احمد انور عواد معيوف

تطبيقي اعدادية زنكورة للبنين

410.00

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية العلوم

69

1021411002062

عز الدين علي رافع عبد القادر

احيائي ثانوية المتميزين-الخضراء

491.56

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

70

1921422001005

رسل محمد حمد صالح

احيائي ثانوية ابن االثير للبنات

440.00

جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

71

1921422086081

سماح حمد حسين سالمه

احيائي ثانوية العبور للبنات

440.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

72

1921511002031

عمر فالح حسن علي

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

382.00

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

73

1921222047009

دنيا عبد الكريم نخيالن نجم

ادبي ثانوية االندلس للبنات

404.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

74

2121422028021

سجى محمد نجم عبود

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

335.00

جامعة ديالى/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

75

1021227006002

امنه عبد الحكيم حميد طلب

ادبي ثانوية المجد المختلطة

500.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

76

1921222134016

فداء ظاهر خليل ابراهيم

ادبي ثانوية شعاع المعرفة للبنات

469.00

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

77

1421211037026

صادق جعفر كفيل سمير

78

1021422002039

زهراء عدي محمود حسين

79

2321211045023

عباس ناظم خضير عباس

احيائي اعدادية الرميله للبنين

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

احيائي ثانوية السياب للبنات
ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين
ادبي ثانوية الحلة للبنين

80

2321211015016

سجاد جوده زغير عبيد

81

1021511038013

علي كرجي ابراهيم بديوي

82

1021422019119

منار هيثم احمد عبد

احيائي ثانوية االنفال للبنات

83

1021511007003

سيف محسن حكيم عجيل

تطبيقي مدرسة بغداد للفنون الموسيقية و التعبيرية

تطبيقي اعدادية الطارق للبنين

جامعة االنبار/كلية العلوم

380.00

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية االعالم

579.00

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

جامعة بابل/كلية طب حمورابي

393.00

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

425.00

جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

442.00

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

482.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم

512.00

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة

جامعة النهرين/كلية الحقوق

84

2121422021057

شروق احمد مجول عبد هللا

احيائي اعدادية القدس للبنات

587.00

الجامعة المستنصرية/كلية الطب

جامعة ديالى/كلية الطب

85

2121511076009

حذيفة نعمة عباس رزيج

تطبيقي اعدادية طوبى للبنين

540.00

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

86

2121511060013

علي احمد كاظم حسين

تطبيقي اعدادية اولى القبلتين للبنين

462.00

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

87

2121511024009

عبد هللا حسن عبد هللا ناصر

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

415.00

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

88

2121522010005

االء رشيد خلف عبد

تطبيقي اعدادية امنة بنت وهب للبنات

410.00

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ديالى/كلية العلوم

89

2121211029043

محمد سالم احمد اسماعيل

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

435.00

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

90

2121222043012

دعاء مهدي حسين حسون

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

423.00

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

91

2121211006027

علي سمير اسماعيل ابراهيم

ادبي ثانوية الحسن بن علي للبنين

398.00

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

92

2121211066029

مصطفى احمد عبود محمد

ادبي ثانوية طرفة ابن العبد للبنين

366.00

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

93

2121222037019

زينة هاشم دليان احمد

ادبي ثانوية ام القرى للبنات

399.00

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

94

2121222020014

زينب جاسم محمد حسين

ادبي اعدادية الحجرات للبنات

387.00

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

95

2121211051050

محمود عباس حراز خلف

ادبي اعدادية القرطبي للبنين

342.00

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

96

2121227022002

بنان حسن كريم شكر

ادبي ثانوية النسائي المختلطة

527.00

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

97

2121215007008

احمد قتيبه طه رزوقي

ادبي ثانوية مروج الذهب المسائية للبنين

425.00

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

98

2121222032005

ايات رشيد حميد خلف

ادبي اعدادية ام حبيبة للبنات

324.00

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

99

2321511067004

باسم عمار هاتف دعيم

تطبيقي ثانوية الطبرسي للبنين

549.00

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

صفحة  3من 5

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
( ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

القبول المركزي

416.00

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة/قسم اللغة االنكليزية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

576.00

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

565.00

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

366.00

جامعة سومر/كلية الزراعة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

429.00

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون
جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية
جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية
جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

ت

الرقم االمتحاني

100

2721211015125

علي محمد عبيد ادريس

101

2321422020070

عبير يحيى ربيعان منصور

احيائي ثانوية المسعودي للبنات

102

2221413060099

محمد امجد حمادي محيسن

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبين

103

2221422044104

نور جبار فرحان عبد

احيائي اعدادية عشتار للبنات

104

2021522054009

سلمى فهد عبد خلف

تطبيقي ثانوية همسة للبنات

105

1721411164044

صادق ماجد حسين موسى

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

415.00

106

2021224001005

هند مهند رؤوف زينل

ادبي ثانوية المعارف االهلية للبنات

381.00

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

107

1721211134071

مؤمن ضياء موسى صالح

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

403.00

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

108

2021211041005

حسين محمد جمعة غني

ادبي اعدادية توركمن ئيوي للبنين

496.00

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

109

2621211021020

عبد هللا حسين علي سي موسى

ادبي اعدادية بدرة للبنين

350.00

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

110

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

2821211003054

ضياء علي مطر خنيجر

ادبي ثانوية التحرير للبنين

380.00

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية

111

2921422011070

مريم حسين عجمي بدح

احيائي ثانوية البسملة للبنات

437.00

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

112

2421211011025

عبد هللا حيدر ناظم ياسين

ادبي اعدادية غماس للبنين

347.00

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة سامراء/كلية التربية

113

2321217048025

محمد صالح سلمان خضير

ادبي ثانوية أبناء الوطن المختلطة

406.00

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

جامعة سامراء/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

114

1721413007017

حسين علي حيدر حسن

احيائي ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنين

573.20

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

جامعة نينوى/كلية الطب

115

1921422057079

شروق صباح نوري محمود

احيائي اعدادية الحريري النموذجية للبنات

494.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

116

1921422031002

ايه اسماعيل عبيد صالح

احيائي ثانوية زرقاء اليمامة للبنات

483.00

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

117

1921511065013

احمد عادل حاتم رزيج

تطبيقي اعدادية الكرمة للبنين

414.00

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

118

2121511085005

احمد نذير عبدهللا مجيت

تطبيقي ثانوية الهداية للبنين

408.00

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

119

1921211041011

حامد رشيد عبد محمد

ادبي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

412.00

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

120

1921211063032

محمد صالح جاسم حسين

ادبي اعدادية االيمان للبنين

391.00

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

121

1921411063017

متعب رشيد شيخان هراط

احيائي اعدادية االيمان للبنين

383.00

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

122

1621522014056

نهى شهاب احمد يوسف

تطبيقي اعدادية المعقل للبنات

549.00

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم هندسة النفط والغاز

123

1221422024138

فاطمه صبري محمد اسحاق

احيائي اعدادية الزهور للبنات

481.00

جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

124

1821413006006

سيف انيس مرزوك خلف

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

543.00

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك/قسم تقنيات المختبرات الطبية

125

2021422019129

هيلين احسان علي درويش

احيائي اعدادية االزدهار للبنات

514.00

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

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

126

1921422086030

ايه خليف حمد جاسم

احيائي ثانوية العبور للبنات

536.00

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

127

1721411038002

احمد خضير طه عبد الرزاق

احيائي ثانوية اسكي موصل للبنين

536.00

جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

128

1721222009010

اماني حميد صالح محمد

ادبي اعدادية حمام العليل للبنات

315.00

جامعة الموصل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

129

2221422076002

اكرام محمد علي حسين

احيائي ثانوية النبوة للبنات

555.00

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

130

2421424012018

ساره نجاح شهيد محمد

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

542.00

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

131

2921227002005

رياح كامل عوده خرنوب

ادبي ثانوية ابي طالب المختلطة

336.00

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

132

1521222007046

زينب حسين سعدون جبر

ادبي اعدادية الهدى للبنات

394.00

جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

صفحة  4من 5

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
( ضحايا االرهاب)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
االسم

ت

الرقم االمتحاني

133

1421422059053

منتهى خالد علي صياح

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

القبول المركزي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

540.00

جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

134

2121422072029

ختام مطلب احمد حسين

احيائي ثانوية الذهب االسود للبنات

528.00

جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

135

2621411002136

مصطفى علي شاكر عبود

احيائي اعدادية التحرير للبنين

331.00

جامعة واسط/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

136

1421422012086

عائشه احمد عبد الرحمن رشيد

احيائي اعدادية التسامح للبنات

342.00

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

137

2221424028075

رقية مطرود مزيعل كاظم

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

543.00

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

138

2221413004086

عباس كريم شالل صخي

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

544.00

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

139

2221424065034

شورى حسن وادي مركب

احيائي ثانوية الرواد االهلية للبنات

338.00

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

صفحة  5من 5

