وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

1

1221511005008

حسنين قاسم حسين علوان

تطبيقي اعدادية االمام علي (ع) للبنين

 572.00جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

2

2521411041029

علي احمد موسى عيسى

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 572.00جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3

152051017022

سجاد كاظم شاطي متري

تطبيقي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 531.00الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بغداد/كلية العلوم

4

1221411005015

حيدر احمد جبر سيد

احيائي اعدادية االمام علي (ع) للبنين

 521.00الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بغداد/كلية العلوم

5

2221511029051

علي كاظم عبد الحسن حزام

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 471.00جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية العلوم

6

1021422027078

عبير ياسين طه حسين

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 520.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

7

1221422017100

ساره ماجد محمد وحيوح

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

511.00

8

2621422014005

ايات هادي راضي وادي

احيائي اعداديه فاطمة بنت مديح للبنات

 459.00جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

9

1421522003035

نرجس ذو الفقار عبد حميد

تطبيقي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 405.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

10

2121422051011

امل احمد اسماعيل مبارك

احيائي اعدادية بابل للبنات

 580.00جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة بغداد/كلية التمريض

11

2221424027045

فاطمه صادق كامل باني

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنات

 386.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

12

1121522013029

سجى ماجد كريم كزار

تطبيقي اعدادية البتول للبنات

 380.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

13

1321426001079

نسمه هادي صالح صدام

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

511.00

14

1421424009107

هبة حازم عبد الوهاب حمد

احيائي ثانوية الصباح االهلية للبنات

 502.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

جامعة بغداد/كلية اللغات

15

1021222001010

ضحى عامر محسن عباس

ادبي اعدادية الكرخ للبنات

 532.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

16

1321222028030

هبه وليد خالد حسين

ادبي ثانوية حنين للبنات

 508.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

17

1221511019011

حسين علي ابراهيم جاسم

تطبيقي أعدادية الطارمية للبنين

 447.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

18

1321422017070

زهراء عبد الزهره صاحب مزبان

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

441.00

19

2821411001126

يوسف جبار حسين هليل

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 472.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

20

1021517003009

عبد هللا ضحوي شكر محمود

تطبيقي ثانوية الزخرف المختلطة

 461.00جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

21

1421411027084

علي عبد الرضا اشليش حسين

احيائي اعدادية اليقظة للبنين

 483.00جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

22

1921211041021

عبدالرحمن مصطفى جاسم محمد

ادبي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 454.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

23

1521222008069

سجى محمد ابراهيم وناس

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 457.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

24

1121222042066

مريم وليد خلف فهد

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 426.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

25

1221522011010

زهراء يحيى عبد الحسين سعيد

 406.00جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

26

1321211028041

محمد نهاد عبد الحسين عبد الكريم

ادبي اعدادية السياب للبنين

 453.00جامعة بغداد/كلية االعالم

جامعة بغداد/كلية اآلداب

27

1321222001022

رحمه سعد كاظم كباشي

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 386.00جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب

28

1421211029076

محمد باسم سلمان محمد

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 405.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

29

1421511033053

كاظم باسم هاشم شليج

 387.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

30

1421211040011

امير حسب شمخي وسمي

ادبي اعدادية اسد بغداد للبنين

 432.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االعالم

31

1421211023005

احمد باقر طاهر جبر

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 470.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

32

2821511007129

محمد فؤاد سالم مطر

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 503.00جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

33

2221511048039

علي رحم خشان زعيط

تطبيقي اعدادية العالمة االميني للبنين

 423.00جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

34

1421511041039

موسى حمد عبد هللا شراد

تطبيقي اعدادية ابن خلدون للبنين

35

1321211014047

محمود عبد الرضا كريم حسن

تطبيقي ثانوية ام المؤمنين للبنات

تطبيقي اعدادية البشير للبنين

ادبي اعدادية الفاروق للبنين

411.00

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

 473.00جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

36

1421511006055

علي حسين شخير شحيت

تطبيقي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 404.00جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

37

1421424009019

بشرى كمول لفتة باني

احيائي ثانوية الصباح االهلية للبنات

 455.00جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

38

1121522023032

غفران كامل سلمان تاغي

تطبيقي اعدادية عائشة للبنات

 417.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

39

1521211009172

وسام سليم رسن رميط

 418.00جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

ادبي اعدادية المصطفى للبنين
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع
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تعديل الترشيح

القبول المركزي

40

1521211002037

حسين علي محمد حسن

ادبي اعدادية البراق للبنين

 415.00جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

41

1421222002045

يقين خضير عباس محمود

ادبي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 378.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

42

2221422048063

زهراء مهند عبد كاظم

 414.00جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

43

1421222044044

كفاح عبير اعقيد راضي

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 410.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

44

1121211021032

عبد هللا محمد عبد احمد

ادبي الثانوية المعينية للبنين

 393.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

45

1121222017078

ضحى علي صالح جدوع

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 493.00جامعة بغداد/كلية االعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

46

1221222009050

فاطمه حيدر محمد منير

ادبي اعدادية االزدهار للبنات

 492.00جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

47

1621413021032

علي احمد حميد حسن

احيائي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 597.00جامعة البصرة/كلية الطب

جامعة البصرة/كلية طب االسنان

48

1621511019081

سجاد وليد حسن عيسى

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 554.00جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

49

1621422062011

حنان عظيم عبد الرزاق جابر

احيائي اعدادية االريج للبنات

 503.00الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

جامعة البصرة/كلية العلوم

50

2621422029049

نرجس سعد ساجت هادي

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 479.00جامعة واسط/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية العلوم

51

1621513014039

مصطفى علي عبد الزهره مسافر

تطبيقي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 510.00جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

52

1621424011113

فرح عبد الكريم خلف عناد

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 468.00جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

53

2221422028111

سلوى سالم شنان كزار

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 396.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

54

1621513026036

عباس عدنان خلف مناتي

تطبيقي ثانوية البرهان األهلية للبنين

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم
432.00
الكهروميكانيكية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

55

2321417013013

خضير بدر عبيس عبود

احيائي اعدادية المرتضى المختلطة

 372.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

56

1621522005039

فاطمه محمد مناحي كريم

تطبيقي اعدادية القرنة للبنات

 471.00جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

57

2321413018268

مرتضى احمد عدنان جبار

احيائي ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنين

 423.00جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

58

2321227027003

فاطمه سعد صخي سلمان

ادبي ثانوية الحيدري المختلطة

 393.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

59

2821222004027

نسرين سالم كاظم قاسم

ادبي ثانوية رفيدة االنصارية للبنات

 384.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

60

1621515012063

سعد عباس مهدي داود

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 453.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

61

1621511006004

احمد حسان علي مريحل

تطبيقي اعدادية المتنبي للبنين

 438.00جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

62

1621222049090

نور علي عبد النبي مكي

ادبي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 453.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

63

2221215005002

جعفر نائل شوكت محمد علي

ادبي ثانوية االفاق المسائية للبنين

 430.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

64

2221211039014

حيدر احمد فالح عبيد

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 403.00جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

65

1621211038059

نور الحسين علي جبر علي

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 395.00الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

66

1621228051141

عهود محمود غانم سلطان

ادبي الخارجيات 2

 497.00جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

67

1621222075003

ازهار وليد شاوي خريبط

ادبي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 405.00جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

68

1621422040007

بتول ثائر فاضل عبد الحسين

احيائي ثانوية النبأ للبنات

 456.00جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

69

1621513089046

يحيى عبد الزهره قاسم خضير

تطبيقي ثانوية انوار االمين االهلية للبنين

 456.00جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

70

1721411050091

مثنى نظير احمد ابراهيم

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 402.00جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

71

1721422022136

مريم شكر محمود حسين

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 393.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

72

1721411015134

همام احمد نجم الدين عبد هللا

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 395.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها/قسم تقانات البيئة

73

1721422088039

وجدان حمداوي ضحوي زغير

احيائي ثانوية عوينات للبنات

 394.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها/قسم تقانات البيئة

74

1721422041065

ساره علي حسين احمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 418.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها/قسم علوم البيئة

75

1721222068002

أسماء محمود سلطان عبد الحميد

 487.00جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

76

1721424018012

آيه اياد يحيى طه

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنات

 582.80الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

جامعة الموصل/كلية التمريض

77

1721422020083

مريم ايوب سعيد شابا

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 571.00جامعة الموصل/كلية التمريض

جامعة الموصل/كلية التمريض

احيائي اعدادية بردى للبنات

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

صفحة  2من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

78

1721424016012

فاطمه بشير رشيد حميد

احيائي ثانوية ابن سينا االهلية للبنات

 402.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

79

3121411009007

داود سالم زاري عبد

احيائي ثانوية الكوير للبنين

 391.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

80

1721422070029

فاطمه عقيل مالك صالح

احيائي ثانوية بازوايا للبنات

 383.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

81

232041251167

رسول صباح حسن ذياب

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 360.00جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

82

1721422055134

عائشه خالد محي الدين قاسم

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 471.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

83

1721511065041

نهاد كمال حنا نوح

تطبيقي اعدادية برطلة للبنين

 449.00جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

84

1721522023008

رباب عادل حسين موسى

تطبيقي اعدادية المحمرة للبنات

 468.00جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

85

1721222104012

عبير عبد مجبل خضر

 379.00جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

86

1721422061049

ايه مزهر حسين عويد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 441.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

87

3321517001003

احمد محمد سليم علي حسن

تطبيقي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 375.00جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية اآلداب

88

1321222037009

كوثر محمد خليل غني

ادبي ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعي

 478.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

89

1721228060240

ساهرة محمد فخري محمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 371.00جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم التربية الخاصة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

90

2321411017108

كرار حميد حميد علي

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 354.00جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

91

1421522023001

آيه جبار موحان هواس

تطبيقي ثانوية الضحى للبنات

 555.00الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

92

1921411009145

عثمان احمد كريم مسربت

احيائي اعدادية الفلوجه للبنين

 521.00جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

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

93

1121422056077

ميسم محمود كاصد جلهوم

احيائي اعدادية النهار للبنات

 499.00جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

94

1421511007003

احمد اثير محمد عويد

تطبيقي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 456.00جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

95

1021522014016

زهراء احسان عوده جبير

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 562.00جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط/قسم تكنولوجيا النفط

96

1121511041058

سجاد محمد جاسم حسين

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

502.00

97

2221413030068

عمار دكلص حميد صفر

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنين

 507.00جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

98

1221511029045

علي احمد حسين جبر

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 459.00الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

99

1321422030022

حنين حمد حاوي كزير

احيائي اعدادية عدن للبنات

 463.00الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

100

1121511018071

مصطفى كامل براك سرهيد

تطبيقي اعدادية ذو النورين للبنين

 481.00الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

101

1221422039043

كوثر حسين داود فهد

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 532.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

102

1421511021012

احمد علي ابراهيم علي

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 450.00الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

103

2521424018156

مروه صفاء صالح مهدي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (ب)

 497.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

104

2521413035015

علي ناصر ناجي ابراهيم

احيائي ثانوية عقد الوالء االهلية للبنين

 467.00جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

105

2521515004055

علي احمد سالم خلف

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 422.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

106

2521211028001

أمير حيدر سلمان عبود

ادبي اعدادية اللوح المحفوظ للبنين

 444.00جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية القانون

107

1421211017108

مصطفى ابراهيم زيدان عبود

ادبي اعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 380.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

108

2521424004282

دعاء حيدر فيصل عبيد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (أ)

 577.00جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الكوفة/كلية التمريض

109

2521422010027

االء حسن عباس عبد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 381.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

110

2521411011155

منير حسن حسين غزاي

احيائي اعدادية ميسان للبنين

 374.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

111

2421417020086

مصطفى شاكر عبد الكاظم مطلك

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 360.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

112

2521513013064

مصطفى راضي مالك محمد

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 454.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

113

2521211024016

علي وارد جياد نوام

ادبي ثانوية عبد الحميد الياسري للبنين

 417.00جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

114

2521213013047

مقتدى حسين هادي صالح

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 412.00جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

115

2321422014121

ضحى علي جاسم عبيد

 434.00جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

116

2521222016065

زينب عبد هللا جبار رسن

 421.00جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

ادبي ثانوية االخوة للبنات

احيائي اعدادية اليقظة للبنات
ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني

صفحة  3من 11

الجامعة التكنولوجية/قسم الهندسة المدنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

117

1521222015056

طيبه نعيم محمد حسن

ادبي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 355.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

118

2321222028024

طيبه احمد علي تايه

ادبي ثانوية البتول للبنات

 466.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

119

2521222007057

رقيه عدنان عيدان عبيد

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 441.00جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

120

1421222008058

فاطمة رائد عباس نعمه

ادبي ثانوية سومر للبنات

 379.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

121

2521211012294

منتظر ناجح جواد جاسم

 367.00جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

122

252041001245

محمد حسن هاني كريم

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 516.00جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

123

2421413017093

مصطفى فاضل رحيم عبد الحسن

احيائي ثانوية االمين االهلية للبنين

 446.00جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

124

2221511038057

علي عادل عايد ثجيل

تطبيقي اعدادية العكيكة للبنين

 381.00جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

125

2521222030028

سوزان فريد وحيد غني

ادبي اعدادية شمس الحرية للبنات

 374.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

126

2421211043025

محمد حازم صيهود زبيل

ادبي اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنين

 370.00جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

127

2521422040323

مريم حسن عالوي فنجان

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (ب)

 378.00جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

جامعة الكوفة/كلية االثار

128

2221513004031

محمد علي غدير عويد

تطبيقي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 371.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة الكوفة/كلية االثار

129

2521422022600

نبأ حيدر عبد الرحيم كشيش

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 403.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الفقه

130

2421411010026

حسين امين جودة كاظم

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 490.00جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

131

1421511016130

محمد عبد الكريم عبد الواحد علوان

تطبيقي إعدادية الجزيرة للبنين

 376.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

132

1821217001011

محمود ضياء قحطان محمد

ادبي ثانوية الجماهير المختلطة

 424.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية الحقوق

133

1821217074075

محمد فاضل محمد خضر

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 405.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية الحقوق

134

1821511035003

علي باسم حسن حديد

تطبيقي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 396.00جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

135

2121422049213

مريم حقي اسماعيل حميد

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 366.00جامعة ديالى/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

136

1821522016001

آيه عباس محسن وهاب

تطبيقي ثانوية البتول للبنات

 366.00جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

137

1821527018004

ضحى ماهر حميد عبد

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي المختلطة

 408.00جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

138

1921217015009

عامر عدنان محمد مثور

ادبي ثانوية النخيل المختلطة

 397.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

139

1821222062039

وسن عطا هللا ابراهيم رجب

ادبي ثانوية الورود للبنات

 388.00جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

140

1821422092016

فاطمه صالح عبد هللا سحاب

احيائي ثانوية الحمزة للبنات

 423.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

141

2121521074001

اسماء حسن كريم عبد

تطبيقي ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 395.00جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

142

2121411072036

عمار رعد فارس هزاع

احيائي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 380.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

143

2021422013004

الماس عبد هللا احمد محمود

احيائي ثانوية رفيدة االسلميه للبنات

 371.00جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

144

1721422013076

منى صالح حسن رجب

احيائي اعدادية القيارة للبنات

 370.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

145

2421417020024

حسين علي حسين كاطع

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 364.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

146

1821422078036

جنه باسل ابراهيم عبد هللا

احيائي ثانوية اشور للبنات

 463.00جامعة تكريت/كلية اآلداب

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

147

1721211009012

اركان نوفل عثمان نجم

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 443.00جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

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

148

2921217004042

مخلد جراح والي خميس

ادبي اعدادية ابي تمام المختلطة

 397.00جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

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

149

2021422036016

ايه خلف حمد عاصي

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 378.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

150

2421422026217

هدى محمد عبد العباس عبيد

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 457.00جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

151

2621424011014

تبارك عبد القادر عبد هللا حمود

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 559.00جامعة القادسية/كلية التمريض

جامعة القادسية/كلية التمريض

152

2421515001020

رضا مصطفى غازي تومان

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 354.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية

جامعة القادسية/كلية الزراعة

153

2421422021028

زهراء محمد لطيف راهي

احيائي اعدادية خولة للبنات

 478.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

جامعة القادسية/كلية التربية

154

2421215008060

هادي خالد نعيم طشطوش

 418.00جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

جامعة القادسية/كلية التربية

155

2321424003076

رونق راسم عبد حنظل

 437.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

جامعة القادسية/كلية اآلداب

ادبي ثانوية عفك المسائية للبنين
احيائي ثانوية حواء االهلية للبنات

صفحة  4من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

156

1921511011014

حذيفه مروان صبار محمد

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 485.00جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

157

1921422089199

هاجر محمود محمد عبد هللا

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 470.00جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية العلوم

158

1921522072012

رغد جاسم محمد محمود

تطبيقي ثانوية الكواكب للبنات

 414.00جامعة االنبار/كلية الهندسة /قسم السدود وموارد المياه

جامعة االنبار/كلية العلوم

159

1921511032014

صهيب عمر خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية زنكورة للبنين

 391.00جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

160

1921222023038

نبأ ليث مخلص جاسم

ادبي ثانوية االمام العادل للبنات

 500.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

161

1921227021006

سبأ مجيد مدب حمادي

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 461.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

162

1921222003012

نور علي حسن علي

ادبي ثانوية ام الربيعين للبنات

 455.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

163

1921522089001

هبه ابراهيم فرحان ريحان

 432.00جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

164

1921227021009

ضحى حميد مدب حمادي

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 430.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

165

1921522012008

اسراء مدلول سعود عويد

تطبيقي اعدادية فتح الفتوح للبنات

 394.00جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

166

1921222025036

ياسمين خليل عطا هللا صالح

ادبي ثانوية الشموخ للبنات

 366.00جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

167

1921222106001

ايه فيصل غازي هاشم

ادبي ثانوية الشفق للبنات

 365.00جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

168

1921411003053

عز الدين ثامر عبد داود

احيائي اعدادية الرميله للبنين

 381.00جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية اآلداب

169

1221211031104

محمد عالء غازي عسكر

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 418.00الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

170

1221211036020

سامي بشار جواد كاظم

ادبي اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنين

 448.00جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

171

2121411048019

عبد هللا حامد حسين كاظم

 415.00جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

172

1921222082001

اديان خلدون حمد مضعن

 525.00جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

173

2221413030070

لؤي صالح حسن شبوط

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنين

 422.00جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

174

1321526003017

لبنى شالل عبد االمير علوان

تطبيقي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 392.00الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

175

1221422036031

دعاء احمد توفيق محمد

احيائي اعدادية العزة للبنات

 456.00جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

176

1421211035129

محمد هاشم محمد حسين

تطبيقي ثانوية االنفال للبنات

احيائي ثانوية المغيرة للبنين
ادبي ثانوية الفوز المبين للبنات

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

375.00

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

177

2521422020016

بنين رسول جابر مزهر

احيائي اعداديه امنة الصدر للبنات

 383.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

178

1521422010058

زهراء عبد جبر سفيح

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 478.00الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

الجامعة العراقية/كلية االعالم

179

2621411014006

احمد رحيم حاجم عبد الحمزة

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 470.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

180

2421422048004

اسراء محمد كعيم عباس

احيائي اعدادية العفاف للبنات

 462.00جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

181

2321411005050

زيد محمد شاكر حسين

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 504.00جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية العلوم

182

2321422044049

زهراء حاتم محسن عبد هللا

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 478.00جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية القانون

183

2321222019010

زهراء علي مجيد خليل

ادبي ثانوية االسكندرية للبنات

 454.00جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

184

2321222028021

سلسبيل فاضل حمد عباس

ادبي ثانوية البتول للبنات

 431.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

185

232041173167

مصطفى فالح عبيد خليف

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 416.00جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

186

2321422029084

نبأ حسام عمران عبد

احيائي ثانوية الباقر للبنات

 476.00جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

187

2321424005041

منى سهيل ضايع عبدالرضا

احيائي ثانوية طريق االحرار االهلية للبنات

 459.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

188

2321226001073

غفران ماهر عبد الكاظم شدهان

 440.00جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

189

2321427006032

فاطمه خالد مالك عبيد

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 452.00جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

190

2321522072042

كوثر حامد عبد الستار حبيب

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 402.00جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

191

2521222029064

هيلين فاضل محمد حمزه

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 400.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

192

2321228050412

فاطمة علي محمد حمزة

ادبي الخارجيات

 400.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

193

1321422032108

هيلين سوران حسن شوكت

احيائي ثانوية المتميزات

 604.88جامعة بغداد/كلية طب الكندي

جامعة النهرين/كلية الطب

194

1121511004001

أبراهيم فراس منير عبود

تطبيقي اعدادية السيدية للبنين

 524.00جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

صفحة  5من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

ادبي الخارجيات

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

195

1221228050433

نورالهدى اسعد صبيح سعيد

 446.00جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

196

2121511014025

حسين عبد سعود حسين

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 416.00جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

197

2121511022014

حسين محمد حسين خلف

تطبيقي اعدادية الفلق للبنين

 413.00جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

198

2121227012005

نور عبد الكريم كيطان مبارك

 382.00جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

199

2121413002018

عمر باسم نواف مزهر

احيائي اعدادية الخوارزمي االهلية للبنين

 463.00جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

200

2621511011036

هشام عبد هادي عباس

تطبيقي اعدادية الزبيدية للبنين

 388.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

201

2121411060053

حيدر يوسف عيسى محمد

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 436.00جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

202

2121427021009

دعاء مهدي محمود يوسف

احيائي ثانوية المهتدي باهلل ىالمختلطة

 495.00جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

203

2121411072044

محمد محسن فليح حسن

احيائي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 441.00جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

204

2121222086007

افين عبد كاظم فهيم

 374.00جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

205

2121411060157

وليد يونس خضير شهاب

 427.00جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

206

2121222032019

رانيه عماد عناد راضي

ادبي اعدادية ام حبيبة للبنات

 363.00جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

207

1521411013118

مهيمن حميد كريم بهير

احيائي اعدادية الوارثين للبنين

 584.00جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

208

1821424004005

ايالف حامد محمد داود

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 582.00الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

209

1221422028037

رقيه مصطفى غازي مجيد

احيائي ثانوية الكوثر للمتميزات

 581.28جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

210

2721522007040

كوثر عمار جبار هادي

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 532.00جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية

211

2721511027087

محمود تركي زغير كعير

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 469.00جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية

212

2721422007090

فاطمه احمد تايه داود

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 504.00جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

213

2421411032051

محمد رضا حسين علي عباس

احيائي ثانويةاالمام علي بن ابي طالب (ع) للبنين

214

2721211008049

عباس كاظم عيدان كسار

ادبي ثانوية المنفلوطي المختلطة

ادبي اعدادية ليلى قاسم للبنات
احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 373.00الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الموصل

جامعة كربالء/كلية الزراعة

 523.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

215

2721422032034

مالك كريم عبد الحسن بدر

احيائي ثانوية الشهباء للبنات

 408.00جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

216

2721422039108

زينب جمال حسين جواد

احيائي اعدادية الروضتين للبنات

 489.00جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

217

2721211012012

علي فائق مكي كريم

ادبي ثانوية حمورابي للبنين

 418.00جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

218

2221513035037

عباس خير هللا محمد نهير

تطبيقي ثانوية الغراف االهلية للبنين

 491.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

219

2221411034277

كاظم رياض علي حسن

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 528.00جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

220

2221524028020

نبأ محمد علي دواح

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 468.00جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ذي قار/كلية العلوم

221

2221424017064

رسل هاشم كريم محمد

احيائي ثانوية المعارج االهلية للبنات

 466.00جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

222

2221424007126

فاطمة عدنان دهري ونان

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنات

 461.00جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

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

223

2221522042001

آمنه قاسم رزوقي خليف

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 358.00جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

224

2221422009081

غدير محمد جليل مطشر

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 437.00جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

225

2221227036002

صفاء سعود عزيز كاظم

 420.00جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

226

2221422047039

حوراء حميد عزيز حسين

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 468.00جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

227

2221422046127

فاطمة ماجد قادر هاشم

احيائي اعدادية الشطرة للبنات

 468.00جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

228

2221424047069

غدير رزاق عبد الحسين فرج

احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم
459.00
الكهروميكانيكية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

229

2221422009007

انسام عالء سعدون شريف

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 446.00جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال

230

2221422050186

نور فليح حسون حميدي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 410.00جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

231

2021422093056

شاديه سامان محمد حسن

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 506.00جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة كركوك/كلية العلوم

232

2121411049129

محمد كريم صكب علي

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 467.00جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

ادبي ثانوية السعدية المختلطة

صفحة  6من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

233

2021411006044

علي اركان سعيد شاكر

احيائي اعدادية الصدر للبنين

 464.00الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة كركوك/كلية العلوم

234

202051001070

محمد خضير مديد ثيل

تطبيقي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 382.00جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

235

2021511001016

ايوب عماد رفيق مجيد

تطبيقي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 382.00جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

236

2021411080021

شمس الدين ادريس شمس الدين رفعت

احيائي اعدادية بارش للبنين دراسة تركمانية

 399.00جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

237

202041084029

عبد الرحمن نبيل محمود محمد

احيائي ثانوية عدن للبنين

 367.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية الزراعة

238

2321411057008

حاتم حاكم حسين عليوي

احيائي ثانوية البشائر للبنين

 369.00جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

239

2021422058024

هدى احمد حسن حسين

احيائي ثانوية باغداكول للنازحات

 421.00جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

240

2021422087170

هوراز قنبر امين رشيد

احيائي اعدادية كويستان للبنات دراسة كردية

 486.00جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

241

2021411012044

عمار حسين علي عيدان

احيائي ثانوية النضال للبنين

 477.00جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

242

2621422027030

كوثر حامد حمزه نادر

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 505.00الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

جامعة واسط/كلية العلوم

243

2621422025124

عهد صالح خضير عزيز

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 502.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة واسط/كلية العلوم

244

2221511029071

محمد سعود ساجت كريدي

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 497.00جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة واسط/كلية العلوم

245

2621511033057

نهاد عبد هللا جبر ناصر

تطبيقي اعدادية الميمون للبنين

 493.00جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة واسط/كلية العلوم

246

2821511017059

سهل عبد الزهره عبد الحسين داغر

تطبيقي اعدادية المشرح للبنين

 442.00الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

جامعة واسط/كلية العلوم

247

2621422055008

خديجه عبد الحسن عبيد راشد

احيائي ثانوية الرسل للبنات

 457.00جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

248

2621422016167

علياء فليح كريم مضخور

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 448.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

249

2621424008014

دعاء ناصر سلمان فليح

احيائي ثانوية نور الزهراء االهلية للبنات

 378.00جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية الزراعة

250

2621422036054

رقيه هاشم عبد األمير هاشم

احيائي اعدادية الحي للبنات

 454.00جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

251

2621411007131

مقتدى عبد العباس عبد الحسين عبيد

احيائي اعدادية العزة للبنين

 432.00جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

252

1321422031170

نبأ حسين خليل اسماعيل

احيائي اعدادية يافا للبنات

 424.00جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

253

2621411001109

علي رحيم ناصر عبود

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 489.00جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

254

2221513040013

خضر حسين دخيل تايه

تطبيقي ثانوية االضواء االهلية للبنين

 453.00جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

255

2821511012050

مرتضى جابر زوره سعيد

تطبيقي ثانوية علي الغربي للبنين

 401.00جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

256

2221413008043

علي جاسم عيسى فليح

احيائي ثانوية االنوار االهلية للبنين

 436.00جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

257

2621211015086

علي سعيد حمد حسين

 419.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

258

1421422059017

حوراء حسن فرحان منصور

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 414.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

259

2621422009062

ياسمين عباس فاضل عبيد

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

411.00

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

260

2321422005012

ايات ضيدان عيفان جابر

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 406.00جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

261

2521211036017

حسن ناجح حنون ساير

ادبي اعدادية هل اتى للبنين

 365.00جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

262

2821211011044

مرتضى حسين زبون جبر

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 466.00جامعة ميسان/كلية القانون

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

263

2821511024021

وليد خالد حميد ضاحي

تطبيقي ثانوية ميسان للبنين

 455.00جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة ميسان/كلية التربية

264

2821422024040

شروق ستار فرحان سماري

احيائي ثانوية غرناطة للبنات

 435.00الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ميسان/قسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكية جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

265

2221422047108

زينب حيدر نعمه محمد

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 394.00جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

266

1621511031109

محمد كامل طاهر حسن

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 387.00جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

267

2221411070006

احمد عايد ونان شريده

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 385.00جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

268

2221424030051

زينب حسين منصور فرج

احيائي ثانوية بغداد االهلية للبنات

 385.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

269

2821211039025

حسن رعد حسن مزعل

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 364.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

270

2821217001043

علي محمد جاسم عبد

ادبي ثانوية السالم المسائية المختلطة

 385.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

271

2921211004069

ستار جبار مجهول عوفي

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 466.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة المثنى/كلية القانون

صفحة  7من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

272

2921217004027

عزيز كريم تركي هطيلس

ادبي اعدادية ابي تمام المختلطة

 413.00جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية القانون

273

2921413005051

عمار فارس نجم محسن

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 451.00جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

274

2921411019038

حسين جعفر هادي سلمان

احيائي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 381.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية الزراعة

275

2921222020009

ضحى حامد مالح عذافه

ادبي ثانوية الحطيم للبنات

 491.00جامعة القادسية/كلية التربية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

276

2921215004048

حسين كريم عبد علي بلط

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية

 412.00جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

277

2921522001035

زينب أحمد فرج طاهر

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنات

 406.00جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

278

2921522001045

فاطمه رياض عبد الحسين مجهول

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنات

 397.00جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

279

2321511002046

علي مهدي جواد محمد

تطبيقي اعدادية االمام علي (ع) للبنين

 455.00جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

280

1121422003022

رؤى مؤيد حميد خضر

احيائي ثانوية شط العرب العلمية للبنات

 521.00جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

281

1821522077017

تبارك جمعه عجاج صالح

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 453.00جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

282

1821411039031

محمد ظيغم حمد خلف

احيائي ثانوية السالم للبنين

 396.00جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

283

1821222077042

نور عباس فاضل جسام

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 384.00جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

284

1821522006013

هديل منذر حردان عباس

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 528.00جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة سامراء/كلية التربية

285

2521411035155

محمد عقيل كاظم عطيه

احيائي اعدادية المربد المركزية للبنين

 415.00جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة سامراء/كلية التربية

286

2521411003021

عباس عبد الزهره اسود جبر

احيائي ثانوية الفرسان للبنين

 404.00جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة سامراء/كلية التربية

287

2221411019016

احمد هليل رسن جوده

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 367.00جامعة سومر/كلية الزراعة

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

288

252041207100

محمد سالم عبد االمير سلمان

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 379.00جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

289

2221424064024

زهراء عادل محمد علي

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنات

 456.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

290

2221424012097

زينب باسم عدنان مفتن

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنات

 442.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

291

2221211013048

محمد جبار محسن خيون

 389.00جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

292

2421424025061

زهراء شهيد محمد موسى

احيائي ثانوية النبالء االهلية للبنات

 506.00جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

293

2321422062006

اسيل فارس عبد هللا عبد

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 437.00جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

294

2321415007038

سيف الدين حسنين جواد حميد

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 432.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

295

2321411042044

حسين محسن علي لفته

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 427.00جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

296

2521511008101

علي كاظم عبادي حسون

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنين

 363.00جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

297

2221411020015

احمد لفتة جعفر كاطع

احيائي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 366.00جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

298

1921411021053

نذير حماد عبد صالح

احيائي اعدادية عنه للبنين

 546.00جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

299

1921411012035

علي ذاكر ناجي مخلف

احيائي اعدادية الرصافي للبنين

 494.00جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

300

1021517003007

عبد الرحمن خالد محمد حسين

تطبيقي ثانوية الزخرف المختلطة

 487.00جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

301

1921222087020

فاطمه قيس سليمان احمد

ادبي ثانوية سعد بن ابي وقاص للبنات

 434.00جامعة االنبار/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية

جامعة الفلوجة/كلية القانون

302

1921211104052

محمد سمير خليل ابراهيم

ادبي اعدادية سومر االدبية للبنين

 401.00جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

303

1921422087076

ميعاد احمد فياض طالل

احيائي ثانوية سعد بن ابي وقاص للبنات

 367.00جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

304

1721411106020

عيادة محمد احمد خضر

احيائي اعدادية البرغلية للبنين

 401.00جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

305

1721422007002

اخالص جواد سليمان وهب

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 400.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

306

1721421203028

صونيا حتو خدر حمد

احيائي ثانوية خانصور للبنين

 400.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

307

1721217010006

داود سليمان ابراهيم علي

 382.00جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

308

1721422091024

نور الهدى رضوان شكري حيدر

احيائي ثانوية ابو جربوعه للبنات

 428.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الحمدانية/كلية التربية

309

1021411020189

يوسف حيدر عزيز محمد سعيد

احيائي اعدادية العامرية للبنين

 435.00جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

310

1121422071010

رسل عدنان شكر محمود

احيائي ثانوية لبابه العلمية للبنات

 407.00جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

ادبي اعدادية الكندي للبنين

ادبي ثانوية سنوني المختلطة

صفحة  8من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

القبول المركزي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

311

1721522063020

وفاء حسين علي صالح

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 452.00جامعة الموصل/كلية العلوم

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

312

1721511002017

غسان عمار عبد الكريم سلطان

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 567.00جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

313

1721511202025

محمد نائف حامد عبد هللا

تطبيقي اعدادية االبداع للبنين

 429.00جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

314

2021424007007

سدرة عباس حسين محمد

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 537.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

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

315

1721528050035

فاطمه حسين اسماعيل زين العابدين

تطبيقي الخارجيات  -ايمن

411.00

316

1721422076016

تهاني سعد جدوع خير هللا

احيائي اعدادية الخضراء للبنات

 587.00جامعة الموصل/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

317

2021411005081

مصطفى عبد الغني زين العابدين رستم

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 556.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

318

1721424013086

ليلى حازم محمد جمعه

احيائي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 552.00جامعة نينوى/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

جامعة الموصل/كلية الهندسة /قسم السدود والموارد المائية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

319

172042291004

اخالص علي رمضان ابراهيم

احيائي اعدادية المربد للبنات

 318.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

320

1821411041002

احمد فتحي رمضان حسن

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 346.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

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

321

1721522013004

جيهان عزيز عمر سالم

تطبيقي اعدادية القيارة للبنات

 375.00جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

322

2021511047012

حيدر صادق جمعة ويس

تطبيقي ثانوية العرفان للبنين

 330.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

323

1821511089013

زكريا يحيى عبد هللا سعيد

تطبيقي ثانوية قلعة آشور للبنين

 329.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

324

2021222054015

فاطمه محمد علي حسين

ادبي ثانوية همسة للبنات

 323.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

325

2021222081003

ايالف سعد غائب مجيد

ادبي ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كردية

 321.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

326

182051070093

مصطفى سمير خضير عباس

تطبيقي اعدادية الزبير بن العوام للبنين

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

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

327

2421411013115

كرار علي حسين كاظم

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 480.00جامعة القادسية/كلية التربية

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

328

2421422023067

رندة عدي كاظم احمد

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 445.00جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

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

329

2721511038056

محمد شامل عبد الحسين مهدي

تطبيقي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 370.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

330

2721411001010

امير محمد حسين عبد

احيائي اعدادية المكاسب للبنين

 530.00جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

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

331

2921422024193

فاطمة احمد جواد كاظم

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 571.00الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر وااللكترونيات البصرية

332

1321511008057

محمد احمد جاسب حمود

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 366.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/عام

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

333

282051017022

حسين سليم لفتة شغي

تطبيقي اعدادية اإلعتدال للبنين

 361.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

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

334

2321422016097

نور صباح مرموص منصور

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن
407.00
والمعدات

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

335

2321422072194

ضحى قيصر محمدعلي حسين

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 535.00جامعة بابل/كلية العلوم

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

336

2521413017068

علي جميل حسين ساهي

احيائي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 566.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

337

2321422012021

اسراء وسام علي داخل

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 565.00جامعة كربالء/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

338

2521424004632

ساره مهدي غني حسين

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات (أ)

 561.80جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

339

2721515001075

عبد العباس فليح جعفر جداوه

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 342.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

340

2421422013081

رسل عماد خزعل عويد

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 309.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

341

2421411014048

عبد هللا حسين غافل معارز

احيائي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

342

2421411037116

عبد هللا ماجد عبد مطشر

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

343

2521415002004

احمد حيدر مالك هادي

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 337.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

344

2521422022334

رسل كرار محمد كريم

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 335.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

345

2921522034014

رباب غالب غازي متعب

تطبيقي ثانوية النجاة للبنات

 355.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة

346

2521526001125

غدير وحيد مطرود غليم

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 338.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

347

2321211016002

أدم عباس عبد علي نجم

 358.00جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

ادبي اعدادية السدة للبنين

صفحة  9من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

المجموع
النهائي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

348

2321422023003

بتول حيدر عيسى رباش

349

2521211008168

محمد ناجي هادي عيدان

350

2321422068005

بنين علي محسن جواد

351

2621222037019

ربى كاظم جواد كاظم

ادبي اعدادية الزعيم عبد الكريم قاسم للبنات

352

2521222007091

فاطمة حسين عبد الزهره حسين

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 340.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

353

2521213014002

باسم خضير عباس ظاهر

ادبي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 337.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

354

2221424032022

زهراء كريم جبير عطاس

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنات

 334.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

355

2421422043011

بيداء عالوي نعيم طشطوش

احيائي ثانوية الصفوه للبنات

 365.00جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 348.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

 365.00جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

 585.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

 438.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

 439.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

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

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر المركزية للبنين
احيائي ثانوية الفرزدق للبنات

 326.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

 317.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

 308.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

 323.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب
جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

356

2421526001130

وجدان ماجد عبد مطشر

357

2921222008033

وديان جواد كاظم سلطان

358

1121411023028

كرار علي لطيف علي

احيائي اعدادية المعراج للبنين

359

1321511002020

حسين طالب عبد حسن

تطبيقي اعدادية االمام الصادق (ع) للبنين

360

1421211013090

محمد حميد عبد الوهاب عبود

ادبي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

361

1221211005028

عبد هللا عباس ناهي ابريج

ادبي اعدادية االمام علي (ع) للبنين

 425.00الجامعة المستنصرية/كلية التربية

362

1221211008036

محمد رائد محمد رشيد

ادبي ثانوية البالد للبنين

 423.00جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

363

1121211040026

وليد خالد حمود خلف

ادبي ثانوية المهند للبنين

 360.00جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

364

1421422015045

رفل حسن خليل محمد جواد

احيائي اعدادية ام القرى للبنات

 584.00الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

365

2221411019003

احمد جبار مشاي نزال

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 582.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

366

1521422003140

نور احمد عبد علي عكار

احيائي اعدادية النجاة للبنات

 572.00جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

367

2621413009040

علي رباش سلطان خضير

احيائي اعدادية مستقبل الصويرة االهلية للبنين

 563.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

368

2121411024026

مصطفى ستار اسعد وهيب

احيائي اعدادية ميثم التمار للبنين

 539.00جامعة ديالى/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

369

2321411020162

عباس فاضل ذياب عبود

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 534.00جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

370

2121422046002

اديان فؤاد كامل زيدان

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 572.00جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

371

2221413023004

احمد حسن فالح مهدي

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 557.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

372

1221411007143

محمد مراد كاظم كريم

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 384.00الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

373

1121422020042

زينه انور غضبان راضي

احيائي اعدادية هند للبنات

 351.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

374

1321422040069

دينا علي ياسين عباس

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 316.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

375

2621415010250

عبد هللا حسين طارش الويذ

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 428.00جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

376

1621515002213

منتظر حيدر صبار كريم

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 356.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

377

1521422007048

حنين علي حسين علي جان

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 373.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

378

1521415001237

محمد حسين منشد سعد

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 367.00جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

379

1321222022148

مريم حسن مجيد مريوش

 341.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

380

212042118038

فاطمه علي صالح محمد

احيائي اعدادية زينب الهاللية للبنات

 306.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

381

1921415029008

بكر جاسم حسن ماضي

احيائي ثانوية الحبانية المسائية

 348.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

382

2621422011080

مريم فليح عبيد جابر

احيائي اعدادية الفاطمية للبنات

 383.00جامعة واسط/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

383

2821211009025

حسين محيسن جلوب خلف

ادبي ثانوية علي الشرقي للبنين

 328.00جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

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

384

2121227009011

ضحى خليل ابراهيم شبيب

ادبي ثانوية البهاء المختلطة

 320.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

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

385

1321211025008

جاسم عمار غافل عيسى

ادبي ثانوية النوارس للبنين

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

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

386

1121211040024

وسام علي ياس محمد

ادبي ثانوية المهند للبنين

 321.00الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

ادبي ثانوية خديجة للبنات

ادبي اعدادية الشعب للبنات

صفحة  10من 11

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2023-2022
القناة العامة (الوجبة الثانية)
االسم

الفرع

المدرسة

المجموع
النهائي

القبول المركزي

الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

387

1621511020010

احمد ماجد جابر عوده

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 400.00جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

388

2221522083037

منار محمد هاشم عبد حسن

تطبيقي ثانوية االستبرق للبنات

 373.00جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار

389

1621411038007

محمد امين مال هللا محسن

احيائي اعدادية ام قصر للبنين

 575.00جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

390

1621511053006

جعفر علي موسى كاظم

تطبيقي ثانوية الموانئ للبنين

 418.00جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

391

2821411006002

جعفر علي خلف فارس

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 334.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

392

2221427013003

ازهار حسين كاظم محمد

احيائي ثانوية نهر الفرات المختلطة

 324.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

393

1621422030004

زهراء مهدي أحميد عبود

احيائي ثانوية جرير للبنات

 366.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

394

2221413047049

منتظر عامر مطشر نجم

احيائي ثانوية المعارف االهلية للبنين

 327.00الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

395

2221422043076

زهراء مشتاق فالح عاجل

احيائي اعدادية الوركاء للبنات

 370.00الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
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